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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 
1980. ÉVFOLYAM
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BORSODY ISTVÁN 
Hat magyar év története: 1942–19471 
Kovács Imre: Magyarország megszállása, Vörösváry Publishing Co., To-
ronto 1979, 399 lap 
 
Kovács Imre 1947 szomorú magyar novemberében Svájcban kezdte 
emigrációját. Azon frissiben magyarul megírta háborús és háború utáni 
élményeit. A keletről menekültek írásaira annak idején a hidegháború 
keltette fel a Nyugat figyelmét. Kovács könyve két világnyelven, elsőran-
gú fordításban szép sikert aratott. Im Schatten der Sowjets címmel 1948-
ban a zürichi Thomas Verlag kiadásában, míg kibővítve D'une occupation 
a l'autre címmel 1949-ben a párizsi Calmann-Lévy kiadónál jelent meg. 
Most, harminc évvel később, a francia kiadás címére emlékeztető címmel, 
lényegesen kibővítve és „visszafordítva” (mert az eredeti magyar kézirat 
időközben elkallódott), Kovács Imre első emigrációs könyve végre ma-
gyarul is kezünkben van. 

Nagy öröm, hogy Kovács Imre 1948-ban magyarul írt könyvét magya-
rul is olvashatjuk. Legalábbis azok, akik ismerik a könyv német vagy 
francia változatát, hamar felfedezik, hogy az új könyv a régi könyv köré 
épült. A régi az újnak talán csaknem háromnegyede. Kovács azt mondja 
„visszafordította” magyarra az eddig csak németül vagy franciául megje-
lent részeket. Jól kellett emlékeznie arra, amit 1948-ban írt. Egyetlen 
mondatának sincs „fordítás” íze. Eredeti Kovács Imre ez a javából. A 
magyar nyelv gazdag szépsége úgy ragyog tolla, illetve írógépe billentyűi 
alatt, ahogy azt ifjú korunk felejthetetlen élménye, a Néma forradalom óta 
megszoktuk és megszerettük. 

Időrendben az új könyv 1942 tavaszán kezdődik, míg a régiben az el-
beszélés két évvel később, a német megszállással kezdődött. Mind a ket-
tőben a történet 1947 őszén, orosz megszállás alatt, a kommunista egyed-
uralom megkaparintásával ér véget. Hat magyar év történetét mondja el a 
könyv – és micsoda hat év volt ez ezeréves európai történelmünkben ! 

 
* 

A könyv nyitánya 1942 tavaszára esik. Két reménytelen év kezdődött 
akkor Magyarországon. „Kállay miniszterelnök kinevezése egybeesett a 
demokratikus erők egyre élénkebb tevékenységével, Magyarország hábo-

                                                           
1 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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rúból való kiválásának előkészítésére, amiben nekem a véletlenek össze-
játszása folytán instrumentális szerep jutott” – emlékezik Kovács Imre. 
Majd így írja le saját szerepét a készülő drámában: „1942. március 15-én 
az ellenzéki pártok és a szakszervezetek küldöttségei megkoszorúzták 
Petőfi szobrát; a parasztságét Bajcsy-Zsilinszky Endrével mi ketten he-
lyeztük a talapzatára. A szépen indult, méltóságteljes demonstrációt a 
kommunisták tüntetése beárnyékolta; valami százan a magyar-szovjet 
barátság éltetésével zavargásba kezdtek, mire letartóztatták őket. 

Az esti ünnepség szónoka a pesti Vigadóban én voltam; a várakozás és 
lelkesedés forróságáról fogalmat adhat az a hatás, amit az eredeti (1848-
as) márciusi 12 pont felolvasása váltott ki. Amikor a 10. ponthoz értem, 
hogy az idegen katonaságot vigyék el Magyarországról és a külföldön 
tartózkodó magyar csapatokat hozzák haza, ami átvitten azt jelentette, 
hogy a németek vonuljanak ki, a magyar egységeket meg hozzák vissza 
az orosz frontról, a kétezer főnyi hallgatóság állva eksztázisban tüntetett a 
független Magyarországért. Hirtelen ötlettel népi ultimátumot szegeztem 
a rendszernek, Kossuth Lajost idézve, aki kilencvennégy évvel korábban 
dörögte a nemesi követek felé: Veletek, ha akarjátok, sőt ellenetek, ha 
kell!” 

Mintha a kihívást Kállay Miklós, az alig ötnapos, új miniszterelnök 
megértette és elfogadta volna. Bemutatkozó parlamenti beszédében kije-
lentette: „Vérben, munkában, búzában minden tőlünk telhetőt áldozunk, 
ami ennek a háborúnak a megnyeréséhez szükséges. Minden eszközt 
igénybe fogok venni, hogy a kitűzött célnak szabotálói, ellenzői, vagy 
elgáncsolói ne lehessenek. Akik nem lesznek segítőtársak, pusztulniok 
kell!” Ügy tűnt, a kocka el van vetve: a magyar népi író és a legősibb ma-
gyar családból származó miniszterelnök kijelentései drámaian érzékeltet-
ték, milyen erők sorakoztak fel összecsapásra. így kezdődött Kovács Imre 
„instrumentális szerepe” hat magyar év történetében, ami vereséggel vég-
ződött mind a magyar népi író, mind a legősibb magyar családból szár-
mazó miniszterelnök számára. Az erők másképp sorakoztak fel és csaptak 
össze, mint ahogy az 1942 tavaszán látszott. 

Kovács könyve behatóan foglalkozik szerepével az antifasiszta ellenál-
lási mozgalomban, amiből a háború utáni kommunista-demokrata koalí-
ciós kormány született. Ismerteti Kállay „hintapolitikáját”, a miniszterel-
nök tudtával működő külügyminisztériumi „aktivisták” erőfeszítéseit, 
hogy megmentsék a rendszert és Magyarországot a Hitler oldalán fenye-
gető biztos haláltól. A nagy remények és „bizarr” tervek, amelyek angol–
amerikai győzelemre épültek, 1944. március 19-én Magyarország német 
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megszállásával omlottak össze. Következett az „agónia", aztán Horthy 
utolsó kísérlete a katasztrófa megállítására és október 15-én „a végzet 
beteljesedése". A Horthyt leváltó Szálasival, a németek segítségével, tör-
ténelmünk hanyatló korából történelmünk mélypontjára süllyedtünk. A 
náci–német rettenet, a nyilas magyar iszonyat és a háború borzalmai után, 
a „felszabadulást” a Vörös Hadsereg rémségei ellenére egy ideig tényleg 
felszabadulásnak éreztük. De nem telt sok időbe, hogy ráeszméljünk: a 
török és osztrák után 1945-ben történelmünk harmadik hódoltsága kezdő-
dött – az orosz. 

De, amint azt Kovács Imre helyesen hangsúlyozza, az orosz hódoltsá-
gon kívül valami más is történt velünk, amit csak ezer év történelmi távla-
tában lehet megérteni. Ezerkilencszáznegyvenöt „cezúra” volt európai 
történelmünkben, amit Kovács szemléltetően így jellemez: „Számunkra a 
háború legdrámaibb mozzanata az ezeréves magyar állam összeomlása 
volt. Az állami apparátussal is az történt, ami a házakkal, az utcákkal, a 
falvakkal és a városokkal... összerogyott, elpusztult.... Ezerkilencszáz-
negyvenöt a magyar történelem cezúrája. Döbbenetesen befejeződött va-
lami, amit visszahozni, visszacsinálni nem lehet. Félszegen elkezdődött 
valami, amit megállítani, vagy irányától eltéríteni nem lehetett.” A ma-
gyar történelem nagy szakadását szimbolikusan pedig így ecseteli: ”... az 
ezer év két választott embere háttal áll egymásnak: egyikük a múltba néz, 
a másik a jövőbe. Mindketten történelmi osztályt képviselnek, Kállay az 
arisztokráciát és a dzsentrit, Nagy Ferenc a parasztságot.” Ez a hegeli-
marxista történelmi dialektikára emlékeztető hasonlat jól hangzik. Sajnos 
sántít. Mert a cezúra utáni időben nem a magyar parasztság kezébe került 
a hatalom, míg a cezúra előtti időben a középkorig visszamenőleg a ma-
gyar nemesség úgy monopolizálta hatalmát országunkban, ami 1945 után 
csak a kommunista párt egyeduralmához hasonlítható. 

Ami a cezúra után elkezdődött, abba Kovács Imre mint a Nemzeti Pa-
rasztpárt főtitkára életveszélyes kalandok sorozata után kapcsolódott bele. 
Szálasiék felkoncolási parancsot adtak ki ellene, miszerint a helyszínen 
kivégezhetik. „Nem volt értelme, hogy Budapesten maradjak ...” – mond-
ja Kovács száraz humorral, ami az egész forró történet tragédiáját 
csillapítólag hatja át. 1944 karácsonya előtt, „a tébolyult nyilasuralomtól 
reszkető” Budapestről, ötödmagával elindult, hogy átjusson a fronton és 
összeköttetést keressen az orosz főparancsnoksággal. 1945 február elején 
került vissza az elpusztult fővárosba, ahol „Végig az úttestet és a járdákat, 
háztól-házig, faltól-falig hatalmas romhalmaz borította, azon tapostak a 
járókelők olyan ösvényeket, amilyenek a földekre vezetnek a falvakból.” 
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Malinovszkij főhadiszállására, ahová Kovács igyekezett, soha nem ju-
tott el. Viszont, mint foglyuk megismerkedett az oroszokkal és a szovjet 
tábori börtön infernójával. Onnan megszökött januári fagyban, hóban, a 
csatatér és a Vörös Hadsereg veszélyeivel dacolva. Csodával határos mó-
don, hála leleményességének, halált megvető bátorságának és jó szeren-
cséjének, túlélte a háborút. A közel két év, ami ezután következett, a har-
madik magyar köztársaság demokratikus kísérletének tragédiája. És a 
fenyegető kudarc elkerüléséért Rákosiék hazaáruló bandája és az oroszok 
ellen a háború utáni koalíciós kormány alatt Kovács Imrénél senki sem 
küzdhetett bátrabban. Az országot rohamosan fojtogató kommunista ter-
ror elől életét megint szökéssel kellett mentenie. Kijátszva a nyomát kö-
vető kommunista titkosrendőrség gyűrűjét, Prágán keresztül, 1947 nov-
emberében, svájci vízum nélkül, a zürichi repülőtéren kötött ki. „Politikai 
menekült vagyok: deklarálásom jelentse Bernnek!” – utasította az elké-
pedt svájci rendőrtisztet. 

Kovács Imre könyve rendkívül érdekes adalék Magyarország német és 
orosz megszállásának történetéhez. Jó hasznát fogja venni a jövő történé-
sze, akit Magyarország két megszállása előreláthatólag sokáig fogja fog-
lalkoztatni. A német megszállás rettenetes volt, de rövid ideig tartott. 
Meddig tarthat az orosz megszállás? 1946 karácsonyán Szekfű Gyula 
moszkvai követünk, a Horthy-évek kimagasló történésze, Kovács vacso-
ravendége volt. Viszonyukat a háború alatt az antifasizmus kovácsolta 
politikai fegyverbarátsággá; a háború után Kovács beszélte rá Szekfűt, 
hogy fogadja el a moszkvai követséget. A levert hangulatban elfogyasz-
tott vacsora után, elmenőben Szekfű közel hajolt Kovácshoz, mintha rej-
tett mikrofontól tartana, és halkan mondotta: „Kérlek, ez egy új török hó-
doltság...” Kovács: „Addig is tart?” Szekfű: „Addig tart, ameddig a Szov-
jetunió tart!” 

 
* 

Összehasonlítva a német és francia kiadással, Kovács Imre nemcsak 
könyve címével, de kibővített tartalmával is szorosabbra fűzte saját törté-
netét Magyarország történetével. Az új könyvnek, akárcsak a réginek, 
első személyben felépített elbeszélő stílusa van. A saját maga és hazája 
történetét felelevenítő menekült magyar író-politikus könyve német és 
francia fordításban igen rokonszenves benyomást keltett. Az antifasiszta 
ellenállási mozgalom egyik vezetője és a koalíciós demokratikus kísérlet 
egyik oszlopa személyes élményein keresztül érdekfeszítően érzékeltette 
szerencsétlen országa sorsát, ahogy végül is többedmagával a kelet-
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európai szovjetorosz imperializmus áldozata lett. Érdekfeszítő hatásban 
Kovács „visszafordított” és kibővített magyar könyvében sincs hiány. Az 
új könyvén, akárcsak a régin, drámai feszültség árad végig. Maga a törté-
net drámai, a feszültséget pedig fokozza a gyakori párbeszéd, amihez Ko-
vácsnak oly kitűnő füle van, hogy azt hihetnénk, drámaíró veszett el ben-
ne. 

A személyes történet és a nemzeti történet összeboronálása az új 
könyvben mégsem hat olyan jól, mint a régiben. Az új anyag hozzáadásá-
val mintha felborulna a könyv egyensúlya. Az új könyv a történelmi ta-
nulmány igényével lép fel és a régi könyv személyes keretében az új 
könyv történelmi képe már nem hat olyan jól. Részben azért nem, mert az 
elsőszemélyes keret, ami gyakran a regényírás határát súrolja (különösen 
a párbeszédekben), mintha konfliktusba kerülne a történetírás céljával 
(például a párbeszédek többsége inkább tekinthető regényes dramatizá-
lásnak, mint történelmi dokumentumnak). A könyv másik problémája, 
hogy a történetíráshoz nélkülözhetetlen kutatómunkát Kovács meglehető-
sen rendszertelenül, rapszodikusan végezte. Így könyve hibrid benyomást 
kelt: az önéletrajz, politikai emlékirat és történelmi publicisztika kereszte-
ződése – műfaját nehéz lenne pontosabban meghatározni. De a történelmi 
tartalomra kíváncsi könyvbíráló feladatát ez nem teszi különösebben ne-
hézzé. 

 
* 

Az elbeszélés sorrendjében összegezve észrevételeinket. Elhibázottnak 
találjuk a figyelmet, amit Kovács Imre Habsburg Ottónak szentel. Ottóba 
úgy kapaszkodott a Horthy-rendszer, mint az utolsó szalmaszálba. Ez 
azonban nem elegendő alap arra, hogy Horthyék reménykedését Kovács 
világpolitikai jelentőségű tényként kezelje és olyanokat írjon, hogy a 
„középeurópai föderáció” Churchill „kedvenc koncepciója” volt s ezt az 
államszövetséget Habsburg Ottónak „tervezték”. Churchill középeurópai 
federációs terve, amire Kovács utal, Németország felosztását célozta, so-
hase volt Churchill „kedvenc” terve, s ha egyáltalán gondolt Habsburg 
restaurációra, ilyesmi Churchill fejében soha nem lépett a „terv” stádiu-
mába. 

Kovács elhibázott jelentőséget tulajdonít annak is, hogy Habsburg Ottó 
1942-ben cikket írt közép-európai federációs elképzeléseiről a Foreign 
Affairs amerikai folyóiratba. A Foreign Affairs valóban „nagy- tekinté-
lyű”, ellenben Ottó cikke közlése távolról sem bizonyítéka politikai tekin-
télye elismerésének. A Foreign Affairs szerkesztője, Hamilton Fish 
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Armstrong, közismerten a cseh Edvard Benes kebelbarátja és politikája 
kitartó támogatója volt a húszas évektől a haláláig. Semmi sem felelt meg 
jobban Benes és Armstrong háború utáni politikai elképzeléseinek, mint-
hogy Benes nacionalista tervei alternatívájaként, a dinasztiája múltjával 
minden számottevő körben kompromittált Habsburg Ottó federalista ter-
veit futassák a Foreign Affairs-ben. A közép-európai demokratikus népi 
kibékülést hirdető Milán Hodzának, Csehszlovákia volt miniszterelnök-
ének, aki az emigrációban Benes ellen fordult, legalább olyan jó 
federalista tervei voltak, mint Habsburg Ottónak. A Foreign Affairs jel-
lemző módon mégsem őt, hanem Ottót választotta a federalista közép-
európai alternatíva nyilvános megvitatására. A dunai federációs tervek 
azonosítása a Habsburgokkal mindig a legjobb taktika volt az ilyen tervek 
ledöfésére. 

Kovács szintén nagy feneket kerít Habsburg Ottó háború alatti találko-
zásainak Churchillel és Roosevelttel. Eckhardt Tibor a forrása, aki 
Bakách-Bessenyey Györggyel egyetemben táplálta a Habsburg jövőbe 
vetett magyar reményeket mind a háború alatt, mind a háború utáni emig-
rációs politikában. A Habsburg-kártya, amire Horthyék játszottak, a poli-
tikai tehetségére, nemzetközi műveltségére és tapasztalataira oly fölénye-
sen büszke történelmi uralkodó osztályunk jellemző baklövése volt, s 
egyben jele ijesztő tudatlanságának is, amit üres gőgje takart. Se Habs-
burg Ottó, se a nyugati szövetségesek nem segíthettek Magyarországon. 
Kállay kiugrási politikájával kapcsolatban Kovács egyhelyütt fején találja 
a szöget megjegyzésével: „Nem a szövetségesek vezették félre 
Kállayékat, ők maguk csapták be saját magukat...” Hasonló nyomatékkal 
illett volna a magyar olvasók felvilágosítása érdekében Kovácsnak hang-
súlyoznia a magyar Habsburg-mánia irrealitását, a nemzeti politika szem-
pontjából módfelett káros mivoltát. 

Az amerikai külpolitika Magyarországot érintő tárgyalása eléggé vilá-
gos. „A jaltai konferenciára az amerikaiak alaposan felkészültek ...” – 
jelenti Kovács, mintha valami jó hírt hozna. Aztán a State Department 
levéltárában porosodó iratokra hivatkozik, köztük a Magyarországra vo-
natkozó anyagra, amit az amerikaiak szóba sem hoztak a jaltai konferen-
cián. Hasonlóképp félreértésre adhat okot, amit ugyanebben a stílusban a 
potsdami konferenciáról ír. Persze panaszkodik is az amerikaiakra. A bu-
dapesti Szövetséges Ellenőrző Bizottságban az amerikai segítség Ma-
gyarország kétségbeejtő helyzetében csak „leckéztető” tanácsokra szorít-
kozott: ”... legyenek demokraták, dolgozzanak együtt a kommunistákkal, 
legyenek jóban az oroszokkal.” Ám az egész történelmi, nemzetközi, po-
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litikai folyamat analízise, az Egyesült Államok viszonya Kelet-
Európához, Kovács könyvében nem világosítja fel a magyar olvasót mind 
a múltra, mind a jelenre vonatkozólag arról, hogy az amerikai kormány 
legkisebb gondja is nagyobb annál, semhogy avval törődjék, mi történik 
Magyarországon. 

Elejétől végig, Kovács Imre könyvében a legnagyobb gond természe-
tesen Magyarország német és orosz megszállása – valamint az önmarcan-
goló kérdés megválaszolása: Mit tehettünk volna, hogy ne jussunk oda, 
ahová jutottunk? Itt is hiányzik a tágabb történelmi perspektíva megrajzo-
lása. A „Történelmünk cezúrája” fejezet Kovácsról szól, nem történel-
münk cezúrájáról. Kovács Imre bizalmas barátja, Szekfű Gyula megmu-
tatta a módját, hogyan kell írni cezúránkról. Kár, hogy Kovács nem kö-
vette a példát. Szekfűnek a háború után „Forradalom után” címmel meg-
jelent könyvénél nemzeti tragédiánk megértéséhez nincsen jobb forrás. 
(Hihetetlen, hogy Kovács saját „forrásai” közt Szekfűt meg sem említi!) S 
bárcsak „keresztény-nemzeti” közvéleményünk, amennyiben túlélte a 
háborút, ennek az utolsó Szekfű-könyvnek a Horthy-rendszer gyászos 
végét leíró részeire hallgatna s nem Szekfű korábbi könyveire, amelyek az 
1919-es ellenforradalmat védelmezik. A Szekfű-könyv szóban forgó ré-
szei egyébként a Látóhatár 1953-ban megjelent évfolyamában olvashatók. 

Ellentétben Szekfűnek a magyar társadalom helyzetéről kifejezett vé-
leményével, úgy tűnik, mintha Kovács máig is hinné: lehetséges volt el-
kerülnünk a rettenetes csapást, amit a német és orosz megszállás mért 
reánk. Ha jól értjük Kovács elbeszélését, szerinte az átállás a szövetsége-
sek oldalára a háborúban sikerülhet, ha Horthyék idejében együttműköd-
nek az ellenállási mozgalommal és követik például Kovács Imre tanácsa-
it. Ez a feltevés eléggé valószínűtlennek tűnik. De még ennél is valószí-
nűtlenebb feltevéseket karolnak fel Kovács tanácsai az orosz megszállás 
utáni helyzetre vonatkozólag: „Az adott helyzetben és azzal a feltételezés-
sel, hogy Moszkva többet néz el vagy enged meg Magyarországon, mint 
az északi és déli befolyási övezetben, rendkívül óvatos, okos politikával, 
minden mozdulat pontos kiszámításával talán egy finn-szerű pozíciót és 
politikai szerkezetet biztosíthattunk volna magunknak." 

Sem kiugrásunk a háborúból, sem a finn megoldás nem sikerült. És „az 
adott helyzetben” egyik sem sikerülhetett. Amint azt Szekfű oly megrázó-
an elemezte idézett könyvében: Mivel a modern korban elavult uralkodó 
rendszerünkkel réges régen „utat vesztettünk”, helyzetünk úgy belül, mint 
körülöttünk nemzeti történelmünk döntő pillanatában a lehető legkedve-
zőtlenebb volt. Menekülésre ebből a befelé velejéig romlott, kifelé kilá-
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tástalan helyzetből se erőnk, se alkalmunk nem volt. Ahogy Szekfű 
mondta: „Egyetlen mentség maradt: a forradalom.” Ami megtörtént, az 
megtörtént. És Kovács a nemzeti széthúzást szító rekriminációk ellen lát-
szik állást foglalni. Ez helyeselhető. Ám az abszolúciók módjával, ahogy 
Kovács osztogatja, nem értünk egyet. 

Nem kétséges, „Kállayval egy korszak zárult le ...” De miért legyen ez 
„tragikusan szép”? Tán azért, mert a korszak „éppen az egyik legősibb 
magyar család kétségtelenül jószándékú kései sarjának miniszterelnöksé-
gével ért véget”? Ha a tragédia jelzőt kívánna, a „szép” ellenkezője he-
lyénvalóbbnak tűnnék. Még kevésbé írhatjuk alá Kovácsnak Horthyra 
vonatkozó véleményét, miszerint „Nem annyira benne, rendszerében volt 
a hiba!” S Kovács ezt nem sokkal azután mondja, hogy megírja: A német 
megszállást követőleg „Horthy kormányzó jó három hónapig nem törő-
dött az ügyekkel”. Magyar cinkosaik buzgó segítségével a németek azt 
csináltak a megszállt Magyarországon, amit akartak; minden mozgósítha-
tó erőnket a vesztett háború folytatásába szervezték be; a nemzeti öngyil-
kossággal szembeszegülök színe-javát koncentrációs táborba hurcolták, 
börtönbe vetették; az ellenállási mozgalom szétugrasztott, szabadon ma-
radt tagjainak sorsa bújdosás volt; a magyar nemzet zsidó része az elva-
dult féktelen gyűlölet védtelen prédája volt, a félmilliónyi vidéki zsidósá-
got haláltáborokba deportálták, a nemzet keresztény része csak gyéren 
reagált keresztény módra. Közben Horthy kormányzó „Bezárkózott dol-
gozószobájába, látogatói apatikusnak, passzívnak találták, állandóan 
könnyezett, a németek hűtlenségét emlegette ...” Nem annyira benne, 
rendszerében volt a hiba? Kovács Imre humanizmusa, liberalizmusa 
feddhetetlen. Ám könyve több szempontból azt a benyomást kelti, mintha 
valami hiba lenne történelmi és egyéb judíciuma körül. Több példával 
jöhetnénk elő. De elég a bírálatból. 

Végül csak azt kérdezzük: Miért kell Kovács Imrének mentegetőznie 
amiatt, hogy „Magyarország belesodródott a bolsevizálódás tragikus fo-
lyamatába”? Ki az, aki „ujjal mutogatna” feléje? Talán a koalíciós politi-
ka felelőtlen bírálói, akik többnyire úgy beszélnek, mintha a második vi-
lágháború után Magyarországot nem az oroszok, hanem az amerikaiak 
szállták volna meg? Avagy a nemzeti katasztrófánkat régóta előkészítő, 
népünket elnyomó, torz társadalmi rendünk elmúlását siratok? Vagy netán 
Hitler barátai, akik utolsó percig kitartottak mellette, és esztelenségükkel, 
becstelenségükkel, embertelenségükkel Magyarország menthetetlen hely-
zetét még gyalázatossá is tették? 

* 
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Könyve borítékján, önmagáról írva, az alcsuti főhercegi uradalom 
egyik pusztáján hatvanhét év előtt született Kovács Imre, harminchárom 
éve tartó emigrációjából avval a felkiáltással búcsúzik az olvasótól, hogy 
„Nincs honvágyam!” Ezt nem hisszük el, hacsak nem úgy értelmezzük, 
hogy nincs honvágya az olyan életre, ami az orosz megszállás alatt van 
Magyarországon. De bárhogy értelmezzük Kovács Imre utolsó szavait, 
bizony a honvágy fájdalma fog el, ha a New York peremén élő Kovács 
Imrére gondolunk, ahogy Rego Park egyik toronyházában, huszadik szá-
zadi Mikes Kelemen módjára, ezt veti papírra: „Ellenfeleim, barátaim, 
küzdő- és sorstársaim mind-mind meghaltak: immár egyedül fogyasztga-
tom a kenyeret és iszogatom a bort, amit Amerika termel, hátralévő éve-
imre ...” És szomorúan kell arra gondolnunk, mi mindent tehetett volna ez 
a bátor, nagy tehetségű, izig-vérig demokrata, népét és hazáját rendületle-
nül szerető és szolgálni kész Kovács Imre, ha kiveheti részét a förtelmes 
véget ért régi feudális Magyarország romjaiból megszülető demokratikus 
új Magyarország felépítésében. 

Ám, aki magyar létére valami jót akar tenni népe és nemzete javára – 
legyen az odahaza, vagy emigrációban – nem engedheti meg a romantikus 
ábrándozást. így hát Kovács Imrével kapcsolatban is az emigrációban 
megvalósítható két kívánságunk lenne. 

Az egyik, hogy ne írjon monarchisták lapjába. A másik, hogy a magyar 
feudalizmus ellen egykor hadat üzenő falukutató népi író, a Márciusi 
Front, az antifasiszta ellenállási mozgalom és a tragikusan elbukott 45-ös 
magyar demokrácia Kovács Imréje írja meg végre az utókor számára a 
koalíciós emigráció történetét – másik régi írása, az „Ellenforradalom az 
emigrációban” alapján és szellemében, de szerencsésebb bővített kiadás-
ban, mint új könyve itt ismertetett esetében. 
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DÉNES TIBOR 
Négy költő2 

Keszei István: Angyali merénylet, Róma 1979, 216 lap Thinsz Géza: Vi-
zek távlatai, Magyar Könyvkiadó, Stockholm 1979, 83 l. Vitéz György: 
Missa agnostica, Magyar Műhely, Párizs 1979, 47 lap Horváth Elemér: 
Egy fehér néger naplójából, Magyar Műhely, Párizs 1979, 87 lap 
 
Bár szerzőik mindegyike – a maga módján – vérmérsékletének-
életszemléletének megfelelően dudorászik, énekel vagy harsog és mereng, 
elmélkedik, öklét mutogatja vagy káromkodik és káromol, több tekintet-
ben mégis közös nevezőre hozhatók: hazájukat elhagyva (esetleg elveszt-
ve), új honra elsőbb nem lelve, majd abban helyüket keresve, így-úgy 
megtalálva, ha kénytelenségből megbékélnek is sorsukkal (mi mást tehet-
nének?), meg csak nem nyugodhatnak elméjükben. Lehet azért, mert má-
ig nem felejthetik, honnan eredeznek, mely „szép hazába” néznek vissza 
és miért hagyták el azt örökre ...? Hagyjuk függőben a kérdést és ne fir-
tassuk, a négy költőtársnak (húszéves forma lehetett valamennyi ama ne-
vezetes esztendőben) mennyi része volt – volt-e része egyáltalán – az 56-
os forradalomban? Szerepre gondolok, melyért a hatalom gyakorlói fele-
lősségre vonhatták volna őket? Ugyanis időközben rájöttem: nemcsak 
azért kényszerülhet valaki földönfutóvá, mivel rettegne, hogy törvénybe 
citálhatná a (törvénytelen?) hatalom. Hanem abból az aggodalomból is – 
elsősorban abból —, hogy amennyiben költő es hivatását tudó, ha ezért-
azért torkára forrasztanák a szót, ingyen mártírja lehetne ugyan küldeté-
sének, de nem véghez vivője. A néma hírvivő akár az egyszeri követ, ki-
nek valamely dúvad emir tépeté ki szeszélyből nyelvét szájából – nem 
hírvivő. Pelikán inkább, ki envérével táplálja lelke kiméráit. El tehát a 
földről, melyből vétetett az, ki misszióját félti. Ám lehet-e gyökerestől ki- 
és elszakadni? Gondoljunk Anteusz meséjére. Műtét nincs seb nélkül, 
még ha nem is csontig hasít. Még annak sincs, kinek „két hazát adott vég-
zete". Volt (némelyiknek!) amnesztia, van ennek-annak ismételt invitálás 
(irodalmi (!) ellenszolgáltatás – fordítás - stb. fejében). Mégis – képzeljük 
el azt a picike ütést a szívtájon valahol, midőn este, munkából jövet, nem 
a budapesti Parlament előtt találja magát a nyugati magyar lírikus, hanem 
– mondjuk – a párizsi Pantheon közelében. Ilyenkor nyílik újra a seb, az 
emlékezés és ez fáj. Mert követi a kétséges gondolat: és ha visszatérnék? 

                                                           
2 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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– Van, aki megteszi (idegen passzussal tarsolyában, hiszen nemcsak a 
gondolat kétséges, a szándék is az) és akkor ráförmed egy rendőr a buda-
pesti utcák egyikén és ... és feltör a mélyből a szívet könnyítő sóhajtás: 
nem égettem fel a hidat, Deo gratias! Íme a közös nevező, a lelki tartalom 
s emberi magatartás, melyek vetületét a négy kötetben találjuk. Persze a 
kép itt-ott-amott változik; indításként utaltam már arra, hogy az ihlető 
közös alapanyag parafrázisaival van dolgunk. Milyenek a változatok, ez 
részben a tehetség mértékének függvénye, részben a poétái orientálódásé. 
Olyik Tóth Árpádra, Oláh Gáborra, letűnt évtizedek egyéb jeleseire emlé-
keztet. (Rá-emlékezést mondok, nem iskolásdit, vigyázat!) Más meg – 
bizonyos szellemi ekológia hatására, vagy önerejéből – új utaknak tör és 
vagy egyik-másik divat bozótjába téved, vagy olyan káprázatos távlatokat 
tár fel, melyeket magyar szem tán soha eddig nem láthatott. 

Ami ezenkívül a közös nevezőt illeti, az kapcsolatom teljes hiánya e 
költőkkel. Szabad a kezem, sem élőszóban, de írásban sem érintkeztem 
velük, még csak nem is láttam őket. Kellemes az érzés: morális gátlástól, 
fizikai esetlegességtől kötetlen; ennen képzeletem „szüli” e költőket. Ami 
a próza nyelvén körülbelül ezt jelenti: úgy látom ezeket az embereket, 
ahogy költészetük mutatja, vagyis amint látják és láttatni kívánják magu-
kat. A valóság? Nem először írom le, az istenek segedelmével tán nem 
utoljára: a mű az érdekes (amennyiben érdekes!), egyedül az, ebből rajzo-
lom meg művelője portréját. Szemtől szemben az emberrel, a valósággal? 
Ugyan már! Vastagon véstem elmémbe Bernanos kifakadását, midőn va-
lamely jámbor a véleményét kérte a realitásról: A valóság ...? a valóság?! 
bár tudnám, mit akar mondani ezzel az abszurd kifejezéssel! Micsoda 
igazság! – Épp Thinsz Géza (a terítékemen lévő négyek egyike) verseit 
böngésztem, midőn ennek barátja nyitotta rám az ajtót. Mesélem máris 
neki, milyennek bontakozik ki előttem a költő arculata Svécia ködéből: 
vékony hosszú csontszerkezet, hosszirányban futó, ruganyos izomzat, 
finomszálú hajzat, melyben az északi nap fénye sápad. Playboy, sportfiú, 
ennek kedvtelésére teniszezik, úszik, mivel mint minden magas termet, 
akaratlan a gyalogos had feje fölött hordja tekintetét. A diadalmas férfi, 
kinek minden sikerül. Az is, hogy minden nőnemű utána forduljon, külö-
nöst Skandináviában, hol – mint hírlik – a férfierő nem a legerősebb. S 
csakis azért említi valahol: megbukott volna szerelemből, nehogy 
szexualiter éhkoppon tengődő társai csúful irigyeljék. – Ámul látogatóm, 
szemét-száját tátja: Emlékszel a Thinsz-cukrászdára? Ráztam kobakom: 
már én csak a Ruszwurm-cukrászdát tapogatom lelki kacsommal, azt is 
jobbára krúdys alapon, bujócskázó ifjú párokkal az ódon porcelán tége-



 

19 

lyek alatt, nyugalmazott államtitkárok, özvegy tábornoknék csevegdéjét. 
A Thinsz-cukrászda? hol lett legyen ez az intézmény? – Nem az a lényeg, 
hol volt (hol nem volt?), hanem hogy gazdái pöttömnyi gömbölyded egyé-
nek valónak, nem kényszerből, ám szívből gazsulálók a kuncsaftnak. Az ő 
fajtájuk örököse a költő. A szerelemből elégtelen-figura poetica licentia; 
derék feleség hűséges férje Thinsz Géza, x-számú ivadék nemzője, és itt a 
vége, fuss el véle. Igaza volt Bernanosnak (bis!): nesze neked realitás! 
Csak azért is a versenyen kívül műkedvelő úszóbajnokot akarom továbbra 
látni. Úgy, ahogy a versek kulisszájából ki-kiles. Ám rendre! 

 
* 

Kezdem a sort Keszei Istvánnal, éspedig az opus n1 jogán (Angyali 
merénylet). Meg azon a címen, hogy illetékesek a – többihez viszonyítva 
– testes kötetének ítélték a (valójában fiktív) Sík Sándor irodalmi díjat. 
Ámbár e díjszisztémának sem a múltban, sem manapság, a honban épp-
úgy nem, mint a hungarofon diaszpórában távolról sincs az a jelentősége, 
mint van a latinoknál, németeknél, Amerikában, egyebütt. A Lukács 
Krisztina-díj, Kasselik-alapítvány kizárólag kiadási lehetőséget biztosított 
egy-egy kéziratnak és alig hiszem, hogy elkapkodta volna a közönség azt 
a könyvet, melyet kiadója Baumgarten-díj szövegű keresztkötéssel látha-
tott el. A száműzetésben pedig – melyben nincs(!) irodalmi élet – 
jószándékú áltatás csupán a „díjazás”, a „jutalmazottnak” meg, ha csüg-
gedőben, önámítás. 

Bár első kötet az Angyali merénylet, nem kezdő versíró munkája. Ta-
lán nem volt s nincs rangjára tartó folyóiratunk az Óperencián innen (le-
het, túl), melyben ne találkozhatnánk rendszeresen Keszei költészetének 
darabjaival. így, hogy ez az összegezés most, mely bizonyos katolikus 
szervezet segítségével vált lehetővé, igazából annyi kötet lehetne, ameny-
nyi ciklusra tagolódik. Ami nem azt jelenti, mintha e tagolások tematiká-
ban-motívumokban és motiválásban, képekben, szavak-sorok-mondatok 
ízeiben mindig újat, az előző s a következő részekben nem olvashatót 
tartalmaznának. Keszei pár excellence alanyi költő s mint ilyen, ragasz-
kodik bizonyos tárgyakhoz, mivel ragaszkodik önmagához. Folyóiratbeli 
közleményekből ez alig derülhetett ki. A kötet más: előnyei vannak és 
hébe-hóba hátrányai. Elsőrendű pozitívuma: egy lélek fejlődésének lehető 
pontos diagrammját húzza meg. Negatívuma például: amennyiben nem 
poéta doctus, ám hangsúlyozottan egocentrikus alkat, ki csökönyösen 
csimpaszkodik minden betűjébe, menthetetlen ismétlésekbe bocsátkozik. 
Az előző – hogy úgy mondjam – tudósi mód komponálja kötetét, habozás 
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nélkül elvetve szakaszokat, verseket – mindent, mi meg-megtörné a gon-
dolatok áramát. Keszei ennen szavai mágiájának rabja annyira, hogy azt 
is elvárná olvasóitól: arra füleljenek, mi vibrál szavain túl. Mert századok 
súlyos érce él minden szavában, mérleg a költő, aki mérlegel (Szavak 
súlya), hiszen arca mélyéből felszakadva szájával együtt született a szó 
(Indulat). Következnek további versek ugyancsak a szóról, a szöveg 
többezer éves szőtteséről, melynek szívébe feszülő idegszálaival szövődik 
a költő (Szöveg). Ide tartozik hosszabb verse az írásjelekről: Úgy írjál, 
figyelmeztet Keszei, mint aki / egy villanásnyi-robbanásnyi / gyújtópont-
nyi pillanatra / fellobbantja a lét minden lángját, füzét. . . Szép program: 
végtelen pontba sűríteni az életet, forrássá válni, melynek mélyébe pillan-
tásukat ereszthetik embertársai, hogy eloltsák szomjúságukat (Kút). Ho-
gyan valósul meg e karizmatikus program? – Tucatnyi verset számláltam 
meg – kevés kivétellel – valamennyi nyugati magyar költő dadájáról, a 
fáról és egyikük-másikuk banalitásnál nem egyéb. Például: Aki igazán 
szereti a fát, gyökeréig lelát (Gyökeréig). A „geológikus” versekkel Ke-
szei beáll – valószínűleg akaratlan – az 50-es és 60-as évek frankofon 
kőzet-énekeseinek glédájába. Fény című versének jó valahány gall és kel-
ta változatát tudnám idézni: . . . visszazuhannék pár évmilliárdot 
/ásvánnyá merednék . . . kővé, ki nem tudja, ki / ő s miből lett. Újra-újra 
ismétlődik a kő-elem: a helyet bátran kiverekedte: valóra váltsa saját kő-
voltát, végzetét tömören és szilárdan (Kő). Vagy: Kő is vagyok, 
rámkövülhet a végzetem. És tovább: engem még senki föl nem ásott, be-
temetett mélységeimmel maradtam itt (Ásatás). Konklúzió: születésem 
után rámzárult az ajtó. Tudtam a sorsom: itt a vége, örök bekövesedett 
néma végzetbe. Az intravertáltság egy fajtája lenne ez? Említett egocent-
rizmusát tekintetbe véve, ez nem lenne csodálni való. A meglepő éppen 
az, hogy apró-cseprő jelenségre éppúgy felkapja fejét, mint nevezetesebb 
történésekre és ezeket mint azokat önmagával hozza kapcsolatba: X. Y-t 
már életében felavatták. / Én csak élni, járni próbálok a föld forgó, ör-
vénylő, szédítő talapzatán (Szoboravatás). Csak ingéről szakadt le a 
gomb, én azonban mindenről leszakadtam. / Egymagamban varrj fel a 
világra! (Tű). Van Gogh bakancsáról saját félcipőjére csúszik pillantása; 
jobb is lehetne a lábbeli, melyben járnia muszáj. Öltözetével sincs külön-
ben; e témának is fölös számban szán verset, hogy leszögezze: ruhámra 
varrva mindnyájunk végzete. Ha már itt tartunk, hadd hozakodjam elő 
érzésemmel: e „jelenség”-versek zöme Keszei termésének nem legihletet-
tebbje. Kihallani vélem idegesen kopogó ujjait, melyekkel a ritmust, szó-
tagszámokat hajkurássza. Rímei is nemegyszer kínban fogannak. – Mel-
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lesleg: ellensége lennék-e a rímnek a ma költészetében? kérdezte tőlem a 
múlt napok egyikén valaki. Tiltakoztam: igenis én ma is hiszek a rím jo-
gosságában, abban a rímben, mely vadászás nélkül, spontán tör fel vala-
honnan a tudat alvilágából. Ami pedig a ritmust illeti, magát Keszeit idé-
zem: nem zene kell... hanem valami, ami / leás a fájdalomba (Hangle-
mez). Van-e létjoga – kérdem én – az ilyenfajta, vitán felül Adyra utaló 
verselésnek: ... a por, a sár, a csók, / a vér... a nyár hevét, a tél havát... / 
megért mindent: életet, halált (Tapasztalat)? 

Némelyek Keszeit katolikus költőnek hírelik. Lehet, nem tudom. Any-
nyi biztos, hogy nem a Sík Sándorok lelki-szellemi ivadéka és nem állít-
hatja: Én Mécs (sc. Keszei) Isten szavának trombitája. Természetesen 
csipegethetünk evangéliumi utalásokat, így: Jézus keresztfahumora 
fesége! / Hóhéroké a halál. / Jézusé az élet (Keresztfahumor). De vala-
hogy az az érzésem (líráról van szó: érzéseim vannak, nem ítélkezem!), 
nem egyedülvaló s valódi az élmény, az utalások meg fioritúrák. Ki ne 
érezné ezt ilyen megnyilatkozásra: MEGINGATHATATLANUL! / Krisz-
tusban és a népemben! (Messze a Rózsadombtól). Apodiktikus kijelentés 
és közhely, mint az ilyesféle – másoknál, régieknél százszor olvasott – 
sorok: A Semmiből Isten felé tartok a föld porában (Utam). És: „Könyve” 
az alsó polcon / Isten ujja lapoz benne (Könyv) stb. Hiába, nem győznek 
meg. (Mint ahogy nem győztek meg kora ifjúságomban Stadler Frieda, 
Blaskó Mária irományai.) Az én hibám talán, hogy viszolygat a bombaszt, 
mint ... csak álmaimban élsz, a tiszta messzi mennyben, lényed bozótos 
partja elvadult mocsár... az Isten kimossa mégis életedből, ami jó 
(Aranymosó)? 

Szigorú vagyok? Kegyetlenkedem? Nem tagadom. Ha műkedvelővel 
lenne dolgom, hátam fordítanám, jóesetben vállon veregetném a verselőt. 
Ahol nincs, ott nem keresek. Csakhogy Keszeinél igenis van keresni való. 
A szép, nagy és fontos versek sora a bizonyíték. Itt van mindjárt a mottó-
vers: Miközben gyakoroltam a bűnt, néha a jót is elkövettem. Aztán a te-
remtés drámájának az antikokra emlékeztető megfogalmazása: Nem tor-
pant meg benned... a teremtés: / apád ágyéka villámlott dörögve ... (Újjá-
teremted magad). Midőn pedig magyarságtudatáról vall s a rühes kis or-
szágról, melyet a tenger sem tud kimosni belőle, semmi kétség, teljesül 
öröktől vágya: a dadogásból azt a szépet formálja ki magából, ami meg-
marad. Záradékul csatolom azt a versszakaszt, melyet kizárólag ihletett 
költő jegyezhet: Mégis van bennem valami / ami velőmmel együtt folyna 
ki. Dsida, Jékely, Csokonai halkan Pilinszky legbensőbb sebébe ... Füst 
Milán időtlen nagy verstömbjei... (Csak velőmmel együtt). 
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Vajon egyedül Keszeit, kritikai érzékének hiányát okolhatjuk, hogy a 
fa- és porversek garmadája mellett fölösen madár- meg teve-
szerzemények is hemzsegnek a kötetben? Az alagsori (bocsánat!) „meta-
fizikáról” nem is szólva, mely minél sűrűbben hajtogatja, annál inkább 
irritálja a költészet barátját. Még nincs foga, / ha kinő elrohad; ennélfog-
va boldogabb volt az ember a méh várában (Egy újszülötthöz). Hajszálnyi 
módozatokkal, szűnös-szüntelen visszatér ez a végleg nem katolikus figu-
ra. Ha legalább hiteles lenne e pesszimizmus és nem modor! Mely sem-
miképp nem egyeztethető az igaznak tűnő tétellel: Életcélom maga az élet 
(Életcél). Nos, a selejtet (legalábbis ismétléseket) illető felelősség kérdé-
se: látta-e versértő a kéziratot? tanácsolt-e? javasolt? határozott? Világos, 
hogy tájékainkon teljes a költő szabadsága. Ám húsz valahány évnyi be-
gyűjtés lektor nélkül – a juh gyapotirtó olló nélkül. De hol a lektor, ha 
nincs irodalmi élet? Bár lenne kemény, mégis jót akaró szavam (Tűzbe 
felét, vetem, újra felét...) hasznára a költőnek, ki – jóllehet hagyománya-
ink követője – maradandó verseknek is lantosa. 

 
* 

Szóltam már Thinsz Gézáról, de nem új kötetéről (Vizek távlatai). Szí-
vesen teszem. Költészet és annak tükrében a költő rokonszenves. Keszei-
hez annyiban kapcsolódik, amennyiben egyként tisztelője ő is hagyomá-
nyainknak. Olyan briliáns kismestereké, mint – teszem – Nadányi Zoltán. 
Nem rossz példakép. Innen, hogy bár nincs szüntelen hejehujázó kedvé-
ben, Thinsz nem holdevő és nem is köldöknéző. Illetőleg nem a magáéra 
mered, hanem asszonyok vajszín-selyembőr köldökére. Ami Keszeinél 
majdnem teljesen hiányzik – a szerelem, játékaival-fúgáival az ars 
amatoria –, hatványozottan jelentkezik Thinsznél. Fokozottan és kicsit 
kosztolányisan, kecses könnyedén. E síkon ugyan nem megy tovább Ma-
jor-Zalánál, ki – tudtommal – Nyugatra szakadt lírikusaink közt elsőnek 
veti el az egyik „magyar átkot”, a prüdériát (azaz az álszemérmet), de 
amit s ahogyan ad, a nemes erotika veretét viseli magán. Például: ... földre 
hajított zakóm / kereket hányt örömében- / kedvvel szeretkeztünk ... véges 
a szeretkezés ... összekulcsolódó szeretők / az örökkévalósággal beszél-
getnek ... / Az áramkör bezárul (Erosz). Természetes nyelven vallhatsz 
igazán a Szépről. – Másik példa: Ahogyan hanyatt dőlsz és kitárulkozol, / 
mélyen beszívom szagodat, / most valóságosabb, / mint ez a benzinbűzös 
utca: a / távolból átlüktetsz a város lármáján ... szeretlek ... Várlak szom-
bat este (Ahogyan hanyatt dőlsz). S a legmeghatóbb e nemben: Nem nu-
dista strand, stockholmi fürdő. / Levetkőznek a lányok / a helyszínen ta-
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nulmányozhatod / a teremtő találékonyságát / kimeríthetetlen változatokat 
/ Sohasem fogom megunni. Nyár... Fenséges meztelenség (Jelentés az 
uszodából. 3). A szép emberi test, a víz, az uszoda – ha vissza-
visszatérnek is e motívumok —, a változatok más-más húron, új-újabb 
elemekkel, képekkel gazdagodva hangzanak: a béna, ki erősebb minden-
kinél, mivel nyomorék testéből sugárzik az életigenlés (Jelentés az uszo-
dából. 4). Medence mentén mentőautó ... a mentők gatyára vetkőznek, 
napoznak, felreccsen a rádió: Kérem a következő áldozatot. Az alábbi 
sorokat meg az értékeli igazán, ki a rák jegyében született és hűségese az 
érzéki, a bölcs vizeknek: összehangolt mozdulatok ritmusa / talán már 
nem is úszom: / misztikus koreográfia / titokzatos jelrendszerével / beszél-
getek a mindenséggel (Jelentés az uszodából. 10). A poézis már az uszo-
dába menet kezdődik. Kórház mellett visz oda az út. Nap mint nap há-
rom-négy halottaskocsi. Megnyúlt, fekete, méltóságteljes autók. Ma csak 
egy kocsi harapásra készen, üresen. Mi lenne ha 700 méteres úszás he-
lyett – mit komplikáljuk a dolgot kórházzal, koporsóval? – befeküdnék a 
kocsiba? / Gyerünk! (Ép testben ép a lélek). De ha vannak is rémálmai 
(kinek ne lennének, ha nem cipőfelsőrész-készítő, vagy villanyszerelő?) 
és jóléte bugyrából panaszkodik is, fel-felmutatva látható és titkos sebeit, 
Thinsz minden, csak nem borúlátó természet: eljut hozzád palackpostám / 
meg fogsz érteni (Palackposta; lásd még: Mielőtt; Cirkuszsátor; Helyzet-
jelentés). A pesszimizmustól nagyadag humorérzéke, még inkább ember-
szeretete, megértő készsége óvja. Az előbbire példa a (megint csak) kosz-
tolányis játékos versezet. (Ó, Kosztolányi! milyen öröm annak, ki a na-
gyok e nagyját szereti, látni, hogy ismét egy tehetséges költő szívébe vés-
hette magát!): A grafofóbiában szenvedő gyermek hiábavaló sóhajtozása 
egy avantgarde konferencián. Mottó: „Írnak majd rólatok is doktori érte-
kezést”. Költői átok. Bárha tisztába tenne bennünket, hangoskodó kapá-
lódzó csecsemőket, egy jól megtermett, élettől duzzadó dada. Vagy a kis-
kocsmában Stockholm, a szintétikusan jóléti város szélén, azon töpreng a 
költő, ha kész az étel, csönget a pincérnek a szakács, kidugja az ennivalót; 
Itt ki a Pavlov kutyája? A pincér vagy én? (Pavlov kutyája Cf.: Jelenleg; 
Egy neves svéd püspök meglátása; Magyaros feladat stb.). A költő emberi 
és emberséges megértése még nyilvánvalóbb, gondolom azért, mivel en-
nen problémáiból (mint nevezi: rémálmaiból) indul ki. A belülvalóból a 
külvilág irányába, az egyéntől hasonló végzetű embertársakhoz. Ilyen 
rémálom például a magány s ki értené meg inkább a magányost, ha nem 
az, ki szintén annak érzi magát? Különöst a végeláthatatlan, lucskos svéd 
télben, mely akár erőszakos ribanc a tízezer méteres felhő alatt folyvást 
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azt szeretné, hogy közösüljünk (Káromkodás; Svéd tél). Thinsz magány-
érzetének eredeténél nyelvi-hovatartozási kétlakisága van. Keveri a két 
nyelvet, mint két pakli kártyát. Magyarnak svéd, svédnek magyar: két 
országban idegen, két nyelv pártolt el tőle, keveri, keveri. Svédmagyarul 
és magyarsvédül. (Svédmagyaros). A hazatól elsodortak közös sorsa még 
ennél is pregnánsabb hangra talál az Anyanyelvi szinten című versben: 
Ahogy az emberekre nézel / szemedben újjhegyed kíváncsisága. / Ehhez a 
városhoz tartozol, pedig lerí rólad: / idegen vagy / anyanyelvi szinten 
beszélsz emberül. De a többi, még ha bennszülött is, ám magányos, vajon 
nem éppoly idegen, mint ő? Figyeljük csak azt a középkorú férfit, ki bo-
roskancsóval egyedül. . . Társat keres, akinél már csak a vizelde vadásza 
volt magányosabb. Maga elé nézett, aztán jobbra és balra, kínálatra ké-
szen, szánalmasan egyedül. Következik az engesztelődés akkordja, mely-
nél ma ritkán olvashatunk megindítóbbat: Ö is esendő. Él / Lehet-e valaki 
csupaszabb az árok szélére hajított gyászlobogóvá vedlett esernyőnél? 
(Magányok). S a földalatti villamoson utazók tán nem megértést, már-már 
szánalmat váltanak-e ki a velük összesodródóból? Mint az, kinek hegyes 
orra a költő felé mered és aki... Vagy a házaspár, kiről lerí lakásuk. A dol-
gos élet nyoma arcukon, / A félelem, a tájékozatlanság rémülete (Egy 
házaspár az esti földalattin). Vagy: de hiszen mindnyájunkat elnyel az 
Ismeretlenség (A változó kép mindig ugyanaz). Íme a nagy világra mére-
tezett magány, a világraszóló bánat – ihletője Thinsz verseinek. Amelyek 
(remélhetőleg) fennmaradnak. Ezért érdemes és kell élni, s játszani oly-
kor-olykor a halál gondolatával, de nem a halállal magával. A harag élte-
tőbb mint a közöny (Föltéve, ám el nem fogadva; Helycsere; Távozás 
előtt). Legyen hát büntetése annak, ki erőszakkal menne a halál elébe: 
Matuzsálemi korral verje meg az Isten. – Nehéz elszakadnom – akárha 
időlegesen – ettől a költészettől, annyi benne a vonzás, a látószög újsága. 
Annyit azért ehelyt: érzésem (!) szerint a Vizek távlatai Thinsz Gézának 
eleddig legjobb kötete. 

 
* 

Tisztaság finomkodás nélkül, hit hiedelmek-dogmabeli kötöttségek 
nélkül, őszinteség hivalkodás nélkül, vagyis de profundis felszakadó, 
nagy emberi vallomás Vitéz agnosztikus miséje (Missa agnostica). 
Introitus-ként Isten mellékoltárához somfordái, hadd vidámítsa meg ifjú-
ságát (a negyvenegy éves ifjúét, replikázza szelíd mosollyal, soha nem 
bántó öngúnnyal. Ne felejtsük: a valódi tehetség biztos kritérium: a humor 
párásarany mosolyának birtokosa!). Ekként kezdi fohászát a költő: Hall-
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gass meg míg a többiek nem figyelnek. Rájöttem: a világ nem a jámborok 
menedéke, a jóság elnyeri büntetését. Milyen egyszerű lenne, ha igazi 
misztikus, ki kámzsáját hátravetve kezdené el – extázisbán – az Istenség-
gel folytatandó párbeszédét. Sajnos, csak másodrendű vétkes, kit drámai 
igazság nem véd meg a földön. A mennyei igazoló bizottság 1/1000 má-
sodperc alatt eldönti, megtérő bűnös-e vagy megátkozott igaz? Bűnös 
dolgokról álmodozott, mivel minden gyönyörűség bűn, és bűnös dolgokat 
cselekedett, mivel minden bűn gyönyörűség. Uram irgalmazz, óriás sötét 
nyílás a szám, dalolok mert sikoltanék különben kackiás csecsemőfej tü-
remlik ki számon, hat hintaló húzza a bölcsőt kitömött leopárdok táncra 
kelnek. A kép kitűnő átmenet a költő élete nevezetesebb állomásainak fel-
felvillantására. Tízéves volt, midőn felállt a zászlóalj, jött a páter, az igazi 
csatapap, lobogott a márjászászló és az Úr szolgája megáldotta az iszo-
nyat eszközeit. Legmagasabb Jézus mikor húzol rá csillagvégű botoddal 
vagy nádbuzogánnyal (legalább)? A csatapapra mikor húzol rá? S mikor 
Sz. Sz. atyára, ki pofoz, hajat húz? Jézus nem pofozott – Szent Ferenc nem 
húzta a gyermekek haját. – Credo in unum Deum és Jézusban is hisz, az 
arcul köpöttben és boldog, hogy az ő nevében kereszteltetett meg. Igenis 
hisz a költő Károli Gáspár, Kecskeméti Végh Mihály, talán Pázmány Pé-
ter, Spinoza Istenében. De Papp-Váry Elemérné, Claudel, IX. Piusz iste-
nében neaggyisten nem hiszek! – Deum omnipotentem. A költő apja nem 
volt mindenható, meghalt 46 éves korában, néhai hadsereg zubbonyában, 
kitüntetések, / tiszti kereszt (emmán döfi) mellén. Remek munkát végzett 
az osztrák hullamosó! Az elárvult kisfiú besettenkedett volna a ravatalos 
szobába, de nem mert. Első leckém a mindenhatóság természetéről – lát-
hatóé-láthatatlané. Hiába bújnék a koporsó mögé, az elköltözött nem 
védné meg a költöztető elől. Második lecke a mindenhatóságról, első az 
örökkévalóságról. – Új állomás: a vadgesztenyés napok egyike, késő-
nyár, teniszlabda, Újtemplom, Aba Novák freskói, cigány szüzek, ősma-
gyar próféták. 14 stáció, 14 éves a fiú. Nézi a képeket, valami nem stim-
mel, ez nem a vallás ihlete, cseppet sem sajnálja most az édes Megváltót, 
ez a nemiség izgalma amint a test megtöretését kontemplálom az áldozat 
az erőszak ellenpontja, ég az arcom, ágyékomon szűkül a rövidnadrág. 
Majd így folytatja bűnbe esése históriáját: Óh irgalmas elítéltnek ábrázolt 
Jézus úr / az élettani misztériummal csak-csak megbirkóztam volna, de a 
gyalázat jégkori szörnyével nem tudtam szembeszállni / 28 éve szégyellem 
magam / a lélektan tudomány de nem logika. Hányszor és hányán vallot-
tak már a kamaszélet úgyszólván el nem kerülhető törvényszerűségéről, 
de ily egyszerű szavakkal, mégis milyen mélyen-emberin kevesen tették. 
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Az eredendő bűnről, melyért Ádám vétke a felelős. S térdre hull a dog-
mák egyikében-másikában kételkedő, ám Istenben annál inkább hívő, 
imára kulcsolja kezét s mint volt valaha, szűzi lélek gyermekként fohász-
kodóra fogja: Te jó Isten, mutasd meg valahára szép komoly fiadat... fogj 
kézen és hívj az áldottak seregébe. – Pereg tovább a film. A jóságos se-
gédpüspök úr két ujjával szimbolikusan arcul üti, jeléül, hogy találkozott 
végre – hivatalosan – a Szentlélekkel. Nem sokkal ezután írni kezd. De a 
Szentháromságnak nem sok öröme telt benne; igét nem hirdettem – jelzőt 
inkább – tüzes ajakkal bár többeket leforráztam. Nem lettem próféta ... – 
Az nem lett, de költő annál inkább, nyelvünkön ma a kevés választottak 
egyike. Katolikus költő – ő igazán az, méghozzá nem sekrestyés módra —
, még akkor is, ha nem fogadja el, nem tudja elfogadni a niceai zsinat né-
mely hittételét. (Nem vagyok teológus, nem vitatkozom e tárgyban!) Még 
akkor is, ha kárhoztatja (ezt eléggé sematikusan) azt, amit előtte ezren és 
tízezren felróttak az Egyház(ak)nak: inkvizíció, vérözön a kereszt jegyé-
ben, barokk pompában ábrázolt Szentháromság stb. De aki ezt írja: Hát 
hogyne vallanám a bűnök megbocsátására rendelt szent keresztséget és 
aki várja (nem hiszi – várja) a holtak feltámadását, akár ijedt lány az első 
vércseppet, az igenis hívő ember – katolikus költő. Ki a végső órán ama 
nagy vízbe oltott füstös fáklyák közé térdelve kapja jutalmul az örök éle-
tet. S ez a katolikus költő – roppant tehetségét tekintetbe véve (azt hittel 
hiszem!) – a nagyok egyike. Vitéz nem mondta még ki az utolsó szót, 
dehogyis mondta volna. Ha recitálja is: Ite missa est. Menjetek vége a 
háromfogú misének... küldetés vagyon a varázslatnak vége. Küldetés va-
gyon és marad s ezt a varázslatot hamarosan más követi. Ez meggyőződé-
sem. Nyugati líránk büszkesége Vitéz, sámán – valódi keresztény alapon 
(ez nem fából vaskarika!) s a sámán – mint mi sem – nem lehet meg (ag-
nosztikus hitű?) szavai szépségének varázslata nélkül. 

 
* 

Fittyet hányva kronológiának, utolsóként tárgyalom Horváth Elemér 
kötetét (Egy fehér néger naplójából). Pedig jó három esztendeje múlt, 
hogy elhagyta a sajtót. Ha rokontárgyú történelmi s egyéb szakmunkák 
recenzálása lenne feladatom, semmi esetre sem merészkednék a megjele-
nési időrend felforgatására. A líra más esetében a kritikus meg-meg-
engedhet magának egy s más szubjektív gesztust. Mint azt, hogy azzal a 
költővel kívánom zárni e pár lapot, kinek versei – megint csak érzésem 
szerint – a leginkább állják majd az idő próbáját. Részben azért, mert új, 
mai „arcuk” mellett (vagy ellenére?) technikailag is tökéletes szépségű 
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költemények. Egyetlen pillanatra nem mosódnak el a kötött beszéd határ-
vonalai. Kezdettől végig tudom: verset olvasok, abban gyönyörködöm. 
Most bezzeg nem rühellem a refrént, az időről időre felbukkanó rímet. 
Érzem, spontán – majdhogy függetlenül a költő szándékától – buggyant ki 
tolla alól. Ugyanígy vagyok e poézis ritmikájával. Gondolat-kép szink-
ronban fut a kádenciával. Tematikai jegyeit illetőn még tartósabbnak tű-
nik nekem e poézis. De nobis fabula narratur. Miközben ennen sorsát 
énekli, teszi ezt egyben a száműzetésben s a költészetben szinte minden 
társa végzetével. Különbség: az ő honvágya Brooklynban, Amerikában, 
egyebütt, kettős töltetű: Csorna és Itália, közelebbről az eol szigetek, ahol 
megismerhette a fényt. 

Ha buddhista lennék, mondanám a vámos Rousseau karunája ( = ir-
galmas összefüggése a világgal) támadt új életre Horváth Elemérben. 
Amit a festő festékeivel fejezett ki, azt költőnk színes szavakba foglalja. 
Az álmok káprázatát tartja kegyes pajzsul a valóság szürke szörnye (= 
száműzetés) ellenében. Már a csodálatosan okresztrált nyitány is mintha 
elhitetné velem: New Yorkban vagyok, a Museum of Modern Art-ban, 
éppen az Álom című kép előtt (melynél poétikusabbat tán soha nem festett 
a vámos). Olvassuk csak: Tűzben a szél, az eső függönye az ablakon / egy 
fa madárhaddá változott / ajtó támlása / kiáltássá bűvölte ámulatomat. 
Hirtelen váltás, ha komorabb is most a kép, Henri Rousseau nem szűnik 
kísérteni. Gondolok például a Séta néven ismert festményre: Aszály, dél-
felé megszoktam / majdnem rámbukkant egy lány; a házak gyújtópontjá-
ban ... az ismeretlen ház. Száműzetés. És tovább: Valaha megszöktem ... 
lehajtom majd fejem egy-egy üres ág előtt.. . Kamrám mélyén szeptember 
éjeinek vándor-fülledtsége / hódítja az egykori kalandozót . . . De néha 
verset ír. – Naiv báj, vidám kolorit, a kompozíció derűje – ezt hajtogatják 
egyre a műtörténészek a vámos tárgyában. Nos, én mást (mást is) látok e 
festészetben, éspedig a szép szomorúságot a környezeten éppúgy, mint a 
figurák arculatán, a valóság elől az álomba menekülés melankóliáját; 
mintha kérdezné élőlény és környező világ: vajon mily bús valóságra kell 
egyszer ébredniük? Gondolok a bóbiskoló oroszlánra, az alvó cigányasz-
szonyra (ugyancsak New Yorkban látható), a kígyóbűvölőre. Ugyanez a 
szép szomorúság – a nyugalom midőn eláll a szél – tüzel sápadt izzással 
Horváth Elemér költészetéből. Versei javát habozás nélkül – H. Rousseau 
képei alá írnám kísérő szövegképpen. E sorokat például: ezt mondd meg / 
az örökös kételkedés után / milyen jövendő évszak / bontja ki haját, / hogy 
haza vezessen ... az álom ragyogó útvesztői után? Vagy: micsoda lélek űz 
/ hogy újra és újra elalszom áramaiban? – Még az is, hogy annyira szere-
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ti a virágokat, közös tulajdonság a vámossal: este, kedvencem, hóvirág / 
Veled ébredt a legbelső szoba / legszebb ruhám / ámbár később az orgona 
/ s a rácson átcsüngő rózsacsalád (Parazsak). Tegyük fel az elképzelhe-
tetlent: a költő soha nem találkozott volna a festő művével. Ha parányi 
alapja lenne is e – szerintem – ostoba feltevésnek (utalok itt Horváth E. 
jelentős antik műveltségére s derekas érdeklődésére a művészetek iránt ) 
– mit számítana ez? Semmit! – Vannak értelmi-érzelmi-hangulati „tartal-
mak”, melyek itt és ott, egymástól időben-térben függetlenül, megfogam-
zanak egy-egy lélekben és formát kapnak egy festő, egy szobrász, muzsi-
kus és egy költő művében. Millió a jobbára ismert példa; nem töltöm ve-
lük a papírt. 

Ez már Brooklyn, sötét kis robot..., állapítja meg keserűn a „fehér né-
ger”. S hogy kamrája e szárnyat szegő városnegyedben, ennek története 
van: Emlékszem meghalok / most teljes az idő / idő a tengeri búgó kagyló 
története ... idő emlékszem meghalok ... sötétre virradok (A kék bolygó). 
S hogy Brooklynban kötött ki, két halálára emlékezett. Első elmúlása rö-
vid törődött árnyékot vet, szorítja az öreg kis haza, megszökik előle, űz-
ve-vonzva egy kimérától – a szabadságtól. Ám szíve szerint a hazából 
megszökni nem tudott (Apokrif). Csorna London Amerika / csak addig élt 
míg nekik élt / ezért a bűvös csillagért / s azért hogy nincsen más hona / a 
lánynak aki hazatért / s annak, aki nem tért haza (Terra). Második halála: 
észlény lévén, el kellett hagynia délszigetét. Itália nem a menekültek, ke-
nyeret keresni kényszerülők mentsvára. Ó hogyan ismertük a fényt, így 
indítja második elmúlása recitativóját. S úgy tetszik, időnként súlyosabb a 
gyásza második halálát siratva, mint siratta az elsőt. Lehet-e nem álmo-
dozni fájdalmas vágyakozással a lánykarú öböl után, mely a háza volt s az 
ekhó után .. . ahogy a váza szája szól... hajó? Annyira elbűvölnek az 
Aeolides szakaszai, hogy boldogan másolnám ide az egész ciklust. Elé-
gedjem meg azzal a rövid strófával, melyben egyetlen álomban éli át két-
szeres halálát: Ki mondja, ez a ringatás / nem a kiserdei dűlő? / Felszer 
felé. / A tavaly vágott fű szelíd szaga / Ó hogyan ismertük a fényt. 

La vida es sueno. Hogyan másképp viselhetné el azt az örökös szomjú-
ságot a fehér néger, melyet még gyönyörű ittassága sem oldhat meg?! Egy 
lányt, ki virágba borul, hogy meg ne sértse bánatát, előlegeznek neki ál-
mai, mint hogyha mondanák / várj csak megjön az éj. És nem szűnt meg 
hanyatlani a délután (Az ajándék). A 87. utcában járva, melynek földje 
mint kővévált álom, akárha az alkonyi Krisztina körúton imbolyogna a 
költő, felteszi magának a kérdést: Mi közöd e hallatlan hétköznaphoz, 
mely váratlan világgá kiáltja mindkét sötét nevet Csorna és Alabama? – 
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Pesszimizmus? Igen. Az oka: a minden száműzöttek vállára tenyerelő 
magány érzete. Kire kisebb súllyal, kire nagyobbal nehezedve. A magány 
.. . Érdekel ez benneteket / alamizsnául elcsodálkoztatok lázadásomon / 
Nem Csornán, nem Győrben, sem Bősárkány mocsaraiban, ahol apa-
anya-testvérek élnek; érdekel ez? Anyám megőrült, hogy Szibériában va-
gyok, s Rómában s nem otthon vagyok – Szabadság, érdekel ez bennete-
ket... – Tisztában van-e a költő, hányán vannak – vagyunk, kik ugyanab-
ban a cipőben járunk, tehát igenis érdekel a rólunk is szóló lamento. Az ő 
halálai a mi halálaink, az ő magánya a mi magányunk. Gyógyíthatatlan 
magány, még akkor is, ha valaki – idegen, egy asszony – jelenléte igyek-
szik betölteni a bennünk-körülöttünk sebesedő ürességet: 

Látom hozod a reggelit / rámhajolsz simítasz ruhámon / megcsókolsz s 
már ez sem segít (Tejeskávé). Lehetséges ez? Ismétlem, az élet álom: egy 
éjjel a Pázmány utcára ébredtem hajad zuhatagában. Falnak fordultam, 
jöttem hajad szagában vissza a nem egészen makulátlan házba / a bordó 
szőnyegen a szanitéc / szeplőtelen fogantatása. 

Végezzem tán az igehirdetéssel: nem egészen alaptalan pesszimizmusa 
ellenére, igenis felködlik már a remény csillaga a költő láthatárán? Meg 
hogy áldás-békesség a kivételes képességű költőnek és pártoljuk a hazai 
ipart, süssünk Váncza sütőporral, mivel Magyarország nem volt, hanem 
lesz? – Papoljak kenetes közhelyeket? Senki nálam banalitásokat ne rek-
lamáljon. Isten áldotta költő Horváth. Aki megáldotta, közénk-nekünk 
küldte, tudta, mely úton irányítsa tovább. 

Kössek poétikai csimbókot mondókám végére? Egyetlen kéréssel bú-
csúzom: Legyetek bár száraz ágon, fiaim, csak énekeljetek! 

 
 



 

30 

FERDINANDY GYÖRGY 
A harmónia ára3 

Domahidy András: Árnyak és asszonyok, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Perth 1979, 201 lap 
 
Az ausztráliai Perthben élő Domahidy András első könyve, a „Vénasz-
szonyok nyara” után kerek tíz évet vártunk a folytatásra. Az előző regény 
szereplői alatt a negyvenes évek végének Magyarországán meginog a 
föld, s amelyikük tud, elvándorol. Domahidy új regénye, az „Árnyak és 
asszonyok”, most tovább követi sorsukat, Ausztráliában, három évtizeden 
át. A Vénasszonyok nyara azzal lepett meg, hogy hősei gazdag földbirto-
kosok fiai, urak, és hogy az író meri és tudja az ő szemükkel látni és lát-
tatni a világot, magától értődőén, természetesen. Vagyis azzal, hogy végre 
lett egy krónikása a régi úri világnak, aki szereti, ismeri, érti ezeket az 
embereket. 

Az „Árnyak és asszonyok” most ismét újdonsággal szolgál. Hiszen a 
kitántorgó milliók további sorsáról mind ez ideig nem adott hiteles képet 
a magyar irodalom. Ezt a fehér foltot térképezi fel Domahidy, sikerrel, 
még akkor is, ha diagnózisát nem is fogja egyhamar elfogadni a hazai 
magyar irodalom. Az összképet elfogadni valóban nehéz. Irodalmunkból 
mind korán megtanultuk, hogy a magyar uralkodó osztály többsége bűnö-
sen felelőtlen, henye, parazita társaság volt, élhetetlen, dőzsölő Pató Pálok 
gyülekezete, akik Werbőczi óta kizárólagosan privilégiumaiknak köszön-
hették a dologtalan, édes életet. Most pedig Domahidy a dokumentum 
erejével mutatja be, hogy egy idegen, ellenséges világban mint támadt fel, 
született újjá ez az osztály, alig három évtized alatt. 

Hősei a háborús internáló táborokból kikerülve a két kezük munkájá-
val, mint kőművesek kezdenek új életet, hogy gyerekeikre Ausztráliában 
ismét birtokot, udvarházat hagyjanak, s vele egy egész életformát, a föld 
szeretetét, az anyanyelvet, a régi Számos-menti dalokat. Vagyis az Ár-
nyak és asszonyok akarva-akaratlan a tehetséget, az erőt példázza, azt a 
tehetséget és erőt, amit oly könnyelműen kidobott magából a tékozló ha-
za. 

A Vénasszonyok nyara hőse, Becsky Pál, a negyvenes évek végén, a 
távoli világba menet egy fiúgyermekről álmodik, akinek egyszer elültet-
heti a maga diófáját, és akinek már csak mesevilág lesz a régi udvarház, a 

                                                           
3 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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távoli óhaza. Az Árnyak és asszonyok azonban azt bizonyítja, hogy a hős 
alábecsülte képességeit, alkotó erejét. A mesevilág ugyanis életre kel egy 
munkásélet nyomán, a Becsky Pálok úgy teremtik újjá az ausztrál siva-
tagban, hogy közben – mint vérbeli pionírok – felépítik maguk körül az új 
hazát: a gyárakat, bankokat, üzletházakat. 

Mindez egy pillanatig sem kétséges. Domahidyt, az írót, nem is az 
eredmények foglalkoztatják. Inkább az: mivé lesznek az évek folyamán 
hősei, ezek a messzire sodródott magyar emberek. Megtalálják-e egyen-
súlyukat a Dél Keresztje alatt, avagy a boldogság kék madara továbbra is 
valahol a Kárpátok medencéje fölött lebeg? 

Az Árnyak és asszonyok hőse, János, építész. Életét három asszony ha-
tározza meg: leánya, az idegenben született Christine, a magyar Inke és az 
ausztrál Sophie, az első és a második feleség. E három név adja a regény 
három nagy fejezetét. Inke, akivel felépítette az új hazát, és aki baleset 
áldozata lett, Sophie, aki mellett a hős megtanulja a boldogság csendes 
örömét, s akitől végre megkapja az annyira óhajtott folytatást, a várva várt 
fiúgyermeket, és Christine, Inke leánya, aki éppen ezért egy kicsit a múlt 
is, nemcsak a jövő vagy a jelen. 

Első regényében mély benyomást keltett Domahidy lassan hömpölygő, 
nemesveretű prózája, amelyben talán csak a szokatlan műgond jelezte, 
hogy idegenben, és nem a Duna-Tisza táján született. Az Árnyak és asz-
szonyok első hatása nem ilyen egyöntetű. Sophie, az idegen asszony sze-
mével látjuk benne mindjárt az első félszáz oldalon a hőst, s körülötte az 
ausztrál életet. Lehet-e magyar irodalommá gyúrni egy ennyire idegen 
anyagot? Az olvasónak az az érzése, hogy mindez már-már magyar auszt-
rál irodalom. 

Nemcsak az idegen valóság, s a jelölésére szolgáló tömérdek angol szó 
s név miatt. A gyarmatosítás történetében járatos keveseken kívül ki érte-
né meg például az író utalásait a bordói hajóról hozott francia nagyanyára, 
hiszen ma már a mégoly művelt magyar olvasó sem tudja, hogy bordély 
szavunk a nagy francia kikötő, Bordeaux nevéből származik! 

A regény Inke nevét viselő második fejezetében azután nyilvánvalóvá 
válik, hogy miért nem lehet Domahidy regénye angol nyelvű ausztrál iro-
dalom. A hősök minden idegszálukkal magyarok maradnak, álmukban 
tovább főzik a ciberét a kavaróban a kertek alján, míg „a szilvaillat úgy 
lebeg a falu felett, mint az ígéret abban az időben, amikor még hittek az 
emberek abban, hogy van kegyelem”. Vagyis: nem lehet kiiktatni, elfelej-
teni egy fél életet.  
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–„Beházasodtál, nem vagy idegen” – mondja Jánosnak gyerekkori ba-
rátja. 

–„Itt éltem le egy emberöltőt – bólint a hős –, sehol sem többet az éle-
temből, mint itt. (De) ma, ebben a félelmetes változásban, amikor a sze-
münk előtt tűnik el egy táj, egy város, idegennek ébred az őslakó (is) egy 
reggel. Amiről azt hitte, élete kerete, nem él csak az emlékezetében, álma-
iban igaz csak (...). Eltűnnek a görbe kis utcák, egész negyedek, csupasz 
óriások váltották fel őket, ahol nincs bolt, csak boltostalan áru, nincs mű-
hely, búzaföldekre költöztek a gyárak. Emigráns lettél a saját hazádban, 
turista a saját tájadon (...) Idegenné torzul a régi, a kedves. Emigránssá 
váltunk a földön mind (...) van aki honos idegen, más, idegen honos.” 

Így jut el Domahidy az egyeditől az általános emberihez, a nagy össze-
függések magaslataira, ahol mindegy már, hogy milyen nyelven íródik a 
mű, korunk emberéhez szól, vagyis világirodalommá lesznek ezek a 
Szamosparttól az Indiai óceánig ívelő életek. 

Megkíséreltük felvázolni az Árnyak és asszonyok néhány fontosnak 
vélt mozzanatát. De Domahidy regénye – mint minden igazi alkotás – 
többrétűbb, bonyolultabb, semmint hogy röviden papírra vethetnénk a 
lényeget. 

Példabeszéd a boldogságról – így is nevezhetnénk, mert ez is. Dal az 
elveszett és a megtalált szerelemről. Vagy még: vallomás az alkotásról. 
Egy építész vallomása, aki kimondja azt, amit elhallgatva is tud minden 
alkotó: „Hozzám nem jött galambszárnyon az ihlet, nekem küzdenem 
kellett érte, vagy vele, küzdeni, mint Jákobnak az angyallal, hogy az én 
csigavonalú lajtorjámon megtaláljam a burok formáját, arányát, mindezt 
aprópénzre váltva, hasznosságra váltva, de (úgy, hogy) mégis az enyém, 
visszavonhatatlanul az enyém legyen: harmónia legyen benne, ahová, 
talán egy eresz mögé, odafészkelhet a boldogság. Azt hiszed (...) ha Inke 
mellett feküdtem volna, törődtem volna egy fürdőszobacsapon, formán 
vagy arányon? Inkét öleltem volna és mehetett volna az építészet a pokol-
ba. De én ereszekkel aludtam meg beépített szekrényekkel... kéményekkel 
aludtam és vízvezetéket öleltem ... És mégis ... boldog voltam mellette. 
Nekem senki más nem kellett. Senki. Csak Inke kellett, amíg élt.” 

Sophie, az idegen feleség, és kisfia mellett János talán megtalálja, amit 
keresett. De ez már a következő évtized regénye, ne vágjunk a dolgok elé. 
Ez már a trilógia harmadik kötete lesz, a nagy összegezés. Bízunk benne, 
hogy Domahidy András, az élet, a harmónia megszállottja, hamarosan 
megajándékoz minket vele. Még akkor is, ha – mint állítja – a boldog 
ember nem alkot. A boldog ember csak boldog, egyszerűen. Hiszen azzal, 
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amit a Domahidy nemzedéke tud (szerencsénkre!) soha nem lehetnek 
teljesen, fenntartás nélkül boldogok az emberek. 
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HALÁSZ PÉTER 
Szomorú regény4 

Kabdebó Tamás: Minden idők. Regény, Újváry „Griff”, München 1978, 
78 lap 
 
Kabdebó Tamás regényének címe: „Minden idők”, amint az író közli az 
olvasóval, három – a regényben megelevenített – esztendőre utal, 1956-
ra, 1963-ra és 1976-ra. De van ezenkívül ennek a hármas tagolásnak még 
egy jelentősége: a regény első részét egyes szám első személyben írja, a 
másodikat második személyben, míg a harmadik részt harmadik személy-
ben; az „én-regénynek” induló cselekmény során az idő múlásával és kö-
rülményeinek átalakulásával a hős lassan-lassan, mintha eltávolodnék 
önmagától, és aki a cselekmény kezdetén még „én”, az a befejezésre már 
az „ő” távolodó alakjává légiesül. A közbeiktatott második rész, az 1963-
as év, amely második személyben pereg, „te” vagy az, akivel a dráma 
megtörténik, intenzíven jelképes sorsközösség – ha lélekharangot hallasz, 
sohase kérdezd, hogy kiért szól, mert te éretted szól az. A cselekmény 
1956. október 23-án kezdődik, amikor az egyetem tantermének faliórája 
kora délután egynegyed hármat mutat. A Nagykörúton áradattá szélesülő 
tömeg hömpölyög a Bem tér felé ... 

Pillanatról pillanatra éljük végig – éljük újra – annak a napnak az ese-
ményeit, s vonulunk együtt a regény hősével az Eötvös Lóránt Tudomány 
Egyetem csoportjával. Bem tér, majd a Parlament előtt, szürkül erősen, 
jelszavak hangzanak ütemesen: Nagy Imrét akarjuk! Halljuk Nagy Imrét! 
Aztán meggyorsulnak az események, Bródy Sándor utca, a Rádió épülete, 
ég a Horizont orosz könyvkereskedés, tankok dübörögnek a Körúton és 
teherautó vonszolja a ledöntött Sztálin-szobrot. A történelmi események – 
akkor még áttekinthetetlen – örvényszerű kavargásában ismerjük meg az 
egyetemistákat, a leányt, akinek hősünk udvarol és akit egyelőre diszkré-
ten még csak keresztnevének kezdőbetűjével mutat be, S., a diáklány, s 
megismerjük a többit, Z.-t a költőt, Zsolnyait és Kovácsot, a két elvá-
laszthatatlan barátot, Somlót és Tóthot és egy feketehajú diáklányt, akinek 
Panka a neve, s akire hősünk, talán éppen e kiszámíthatatlan napok lázá-
nak tulajdoníthatóan, jobban fölfigyel, mint azt S. iránti elkötelezettsége 
megengedné. Dehát most minden másként történik, mint szabályszerű 
napokon és a megszokott körülmények között, változik még a család is. 

                                                           
4 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 



 

35 

Hajnalodik kint, talán már reggel van: pergőtűz fogadja a világosságot, 
ébrednek az apokalipszis páncélos szörnyetegei, géppuska-, golyószóró-, 
géppisztolykattogás páncélhátakon, öblös torkuk fölordít, ágyúdühük 
nyomán hol szemezget, hol busásan arat a halál. 

Hősünk és S., a diáklány már csak telefonon beszélhetnek egymással. 
„Noteszomban megvolt a szomszéd néni telefonszáma, akit csak ritka, 
kivételes esetben szabad hívni. Isteni csoda, a telefon működött.” „Ki kell 
menni innen. Ki, mert mindenkit megbüntetnek, aki részt vett benne. Ki, 
mert vérbe tipornak mindent. Példát statuálnak. Ki, mert félek, a bőrömről 
van szó.” 

A történet hőse elmegy, búcsúzik hazájától. És a feketehajú diáklány-
tól, Pankától, akivel egy lázas, zaklatott és tragikus hangulatú éjszaka 
egymás mellé sodorja őket. Azután elindul motyójával, benne borotva, 
törülköző és egy apró papírszelet, amit Z., a költő rejtett a néhány cók-
mók közé: „Októberben diáktüntetés volt – 23-án délután. – Szabadság-
sóhaj volt... vérbe tiporták. – Megmaradtam, de nincs kedvem élni ez-
után.” 

Talán nincs kedved, de azután az élet örök törvényei szerint felejteni 
próbálsz, új körülmények közé kerülsz, új harcokat kell vívnod, új életet 
kell teremtened önmagad számára, már 1963-at írunk, a regény itt átvált 
második személyre, te vagy az, aki Londonban építgeted új életedet, nem 
vagy különösebben boldog, boldogtalan sem, immár a doktorátusra ké-
szülsz, fiatal és csinos feleséged van, S., aki utánad jött és akit már Sarah-
nak hívnak, angolosan, mert az egyik professzora azt tanácsolta, hogy 
csináljon Saroltából Sarah-t, így mégiscsak könnyebben ejtik és értik, és 
most Sarah az, aki dolgozik és pénzt keres, egy középiskolában tanít, 
amíg te készülsz arra, hogy doktorátusod legyen és történész légy, írod a 
disszertációdat, amelynek szép hosszú angol címe van: Motivation and 
action in the Hungárián Revolution of 1956. S azután örömhír érkezik: 
nagyanya útlevelet kapott, látogatóba jön Londonba. 

Az első saját hírhozód hazulról. Hetente váltottatok levelet, hét eszten-
dőn keresztül, most októberre még sűrűbben, mígnem feltűnt a Victoria 
állomásra betolató kompvonat ablakában tüllös fekete kalapja. Az izga-
lomtól, a viszontlátás örömétől sír. Az öröm azonban nem tart sokáig. A 
nagymama rossz hírrel érkezett. Hősünk édesapja súlyos beteg, talán már 
csak napjai vannak hátra. Lapaj – így hívja újra önmagát, ahogyan diák-
társai becézték – azonnal eldönti magában, eldöntőd, mert hiszen ebbe a 
feszültségbe, ebbe az izgalomba, ebbe a reménytelenségbe bekapcsol, 
belekényszerít téged is, az olvasót, hogy azonnal hazautazik, meg kell 
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látogatnia apját, látnia kell még egyszer, versenyfutás a lakásban, ahhoz a 
fiókhoz, amelyben útlevelét tartja, mert Sarah el akarja venni, el akarja 
rejteni az útlevelet, lehetetlen, nem mehetsz, elfognak, letartóztatnak, so-
hase jössz vissza ... Lapaj azonban megkaparintja az útlevelet, pizsamája 
zsebébe rejti, azzal is alszik... A magyar konzulátusra visz az utad. A 
konzul fogad, előadod kérésed. Apád betegágyához akarsz menni, három 
napra kérsz vízumot. Kérésed fejtörést okoz: a konzul pár évvel lehet ná-
lad idősebb, állásánál fogva a belügy bizalmi embere, egyedül nem dönt-
het, megkérdezi Pestet. Míg ügyedben telefonálnak, téged külön szobában 
meginterjúvol, ha úgy tetszik, kikérdez. 

Lapaj megkapja a vízumot, megkapod a vízumot és most együtt utaz-
tok Magyarországra, hét esztendő után, érkezés a Keleti pályaudvarra, 
majd onnan az Erzsébet téri buszmegállóhoz, kora délután van, másfél 
órás várás a dunaújvárosi buszra. 

A látogatási idő letelt, szól a nővér, végigmér, szótlanul előveszed az 
útlevelet, maga Angliából jött? Jöjjön hát velem ... Az utolsó látogatás, az 
utolsó találkozás az édesapáddal. Múlnak az órák, apa felébred. Szólonga-
tod. Megfogod a kezét. – Megjöttél? – kérdezi – reméltem, hogy eljössz. 
Hát megismer, megismer! Visszatért az eszmélet folyamának innenső 
oldalára. Az éjjel te is visszabotorkáltál valami gyerekes, régesrégen a 
tudat mélyébe temetett fohászhoz, add hogy élve találjam, Úristen, segítsd 
meg, add, hogy meglássam. Azután a látogatás, az utolsó látogatás is vé-
get ér, Budapestre még összesen 18 óra jut. Úristen, hogyan történnek, 
hogyan alakulhatnak így az emberi élet körülményei, hogyan vehet sors 
ilyen tragikus fordulatot, hogy a szülővárosra mindössze „18 óra jut”. 
Ezekkel az odavetett mondatokkal, ezekkel a látszólag könnytelen kis 
megjegyzésekkel hat Kabdebó a legerősebben, indítja el gondolatoknak – 
gondolataidnak – olyan láncreakcióját, amelyek drámai megrázkódtatást 
eredményeznek, rövid, majdnem lakonikus kis összegezésekkel ... 

És elérkezünk a regény második részének végéhez. Amikor ismét „ki-
világosodik a kép”, már 1976-ot írunk és Lapaj disszertációja, bocsánat, 
Louis Sylvan könyve megjelenik a londoni egyetem kiadásában: 
Motivation and action in the Hungárián Revolution of 1956. Az 1956-os 
magyar forradalom indítéka és cselekménye. Még eléri az emlékezőket, 
nem kési le a karácsonyi vásárlókat. A hőstől, Lapajtól lassan távolodunk, 
ugyanabban a ritmusban, ugyanazzal a hangulattal, ahogyan ő távolodik 
önmagától és a regény most már nem „én” és nem is „te”, hanem „ő”, egy 
kissé hűvös messzeségből nézve, az átalakulás folyamata többé-kevésbé 
befejeződött, ha ugyan befejeződhet valaha is, mindenesetre a távolság 
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létrejött, az egykori Lapaj, a pesti egyetem diákja, az október 23-án 
lázbajött ifjú és az immár angol történész között, aki egyetemi kiadású 
könyvvel lép a nagyközönség elé, az 1956-os magyar forradalom indítéka 
és cselekménye, mert most már távlat van, most már meg lehet magya-
rázni, most már irodalma van, dokumentációja, most már kutatási anyag, 
most már föl lehet tárni a nyugati nagyvárosok elfogulatlan és tárgyilagos 
könyvtáraiban és dokumentumhalmazaiban és a közlés most már szenve-
délytelen. Mindaddig, amíg Lapajt, bocsánat Sylvan professzort nem vár-
ja valaki egy napon a tanári szobában, egy erőteljes, szélesvállú fiatalem-
ber, aki bemutatkozik, Balogh Péternek hívják, 19 esztendős, Magyaror-
szágról érkezett és hozott egy levelet... 

Átnyújtotta a vastag borítékot. Kockás spirálnotesz bújt ki belőle, fedő-
lapján saját egykori írásával: jelszavak. Eszébe jutott minden. Október 23-
án délután a kis naptára mellett ebbe a noteszbe írta a késő estébe húzódó 
tüntetésen, ezeken a lapokon folytatta november 3-ig a felvonulások, tün-
tetések, röpcédulák jelszavait. Belső zsebében tartotta a noteszt. Amikor a 
leányszállást elhagyta november 11-én, a füzetecske már nem volt meg ... 

Mert ekkor már tudja, hogy ki küldte a kis noteszt, tudja, de azért a 
biztonság kedvéért megkérdezi: Kinek a fia vagy? Balogh Péter elmoso-
lyodott: – Édesapámat nem hinném, hogy ismerte volna, az édesanyám-
mal ön együtt járt egyetemre. Leánynevén Bodó Annának hívták. Hő-
sünknek megdobban a szíve. Tehát jól sejtette. A Panka! Az, az, persze. 
írt is egy pár sort a füzet végébe, az utolsó két lapon gömbölyű betűk. 
„Noteszodat, amit véletlenül megtaláltam a szállóban 20 évvel ezelőtt, 
most küldöm ki a fiammal. Boxol a londoni Európa-bajnokságon. Még 
nem járt külföldön, angolul nem tud. Ha a szabad időtök egybeesne, talán 
megmutatnál neki egyet és mást. Szeretettel, Panka.” 

Este természetesen a 19 esztendős Balogh Péter már a magyar szárma-
zású angol egyetemi tanár otthonában vacsorázik. Elkövetkezett az 
ökölvívómérközés napja. Balogh Péter ellenfele az orosz Kolecsnikov, 
sok az orosz szurkoló az óriás csarnokban, a fődrukker vezényel, száz 
torok üvölt: Pobjeda, pobjeda, pobjeda! A mérkőzés izgalmas, mintha 
életre-halálra menne, de mindenesetre a győzelemre megy és így egy kis-
sé csakugyan életre-halára, mert a győzelem az élet és a vereség, leg-
alábbis átmenetileg, az új feltámadásig egy kissé mindig halál és meg-
semmisülés, és miközben a magyar származású angol történész és a fele-
sége, a hűvös, csinos, okos tanárnő, Sarah, nézik ezt az elkeseredett ököl-
vívást, mindkettőben egyszerre ébred a sejtelem, mindkettő egyszerre 
zuhan vissza a múltba. És a történész ismét látja a fekete lányt, simogatja 
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a koromfekete haját, s hallja a hangját és most már tudja, hogy ez a Ba-
logh Péter, aki ott fent a szorítóban verekszik nehéz ellenfelével, ez az ő 
fia. S most egyszerre kiteljesült ez a hármas tagolás, ez az én-te-ő 
tripartitum, egyszerre feloldódik a hősnek ez az önmagától való eltávolo-
dása, mert most ebben a bizarr és kaotikus hangörvénylésben megtalálja 
önmagát. Balogh Péter elveszíti a mérkőzést. Pontozásos orosz győzelem. 

Sylvan Lajos a bárba siet. Narancslét rendel. Vesztett a fiam, gondolja. 
Nem volt szíve odaütni, ahol igazán fáj, mint nekem sem volt, amikor őt 
nemzettem. Mászott ki az orosz a tankból, kezemben volt a puska, a tank 
testébe lőttem. Vesztett a magyar, gondolja Sylvan Lajos és megtapogatja 
belső zsebében a kockás noteszt. Visszakerült. Vesztett, mert a lélektani 
felülkerekedéshez nem volt lelki szuflája: pórázon tartott nemzet fia Pé-
ter, az anyatejjel szívta magába a helyzetbe való belenyugvás filozófiáját. 
Az ő vére, Balogh motorszerelő nevét viseli, sohasem fogja feldúlni a 
nyugalmát azzal, hogy felfedi előtte az igazat. 

Így fejeződik be a hármas-tagolású, tehetséggel, szenvedéllyel megírt 
szomorú regény. Szomorú? A magyar származású angol történész őriz a 
zsebében egy kis cédulát. Panka leveléhez Z., a költő is irt két sor üzene-
tet. Z., a költő, aki 1956 után leülte a maga jó néhány esztendejét. Ezt a 
két sort a történész a zsebében tartja, ott őrzi, epilógusa, vagy kiegészítő-
je, magyarázata, vagy vigasztalója, feloldója, vagy végső következtetése 
Lapaj disszertációjának, Louis Sylvan most megjelent könyvének, 
Motivation and action in the Hungárián Revolution 1956, két sor, ennyi 
az egész: 

Ne búsulj kenyeres, ez sem tart örökké, 
Százötven év alatt sem lettünk törökké. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ 
Három királyok5 

– A Posztimpresszionizmus.6 – 
... le petit tigre de Bonaparte de l'impressionisme ... 

Van Gogh egy levelében Gauginről. 
 
ELÉGEDETLEN fejtörések után, jobb szó hiányában a Posztimpresszio-
nizmus Roger Fry, egy utánérző, közepes angol festő és türelmetlenül 
hadakozó, tekintélyes művészetelméleti író gyártmánya volt, hogy „nevet 
adjon a gyermeknek”: valamilyen stílusjelző címkével fedje 1910-ben az 
általa rendezett londoni kiállítást Cézanne, Gauguin és Van Gogh festmé-
nyeiből. Agyoncsépelve fényűző és füzetes népszerűsítő kiadványokban, 
képmásolataik szögre tűzve minden harmadik diákszoba vagy műterem 
falán, ma már végképp hihetetlen, hogy csak elszórtan tudott nevükről 
néhány műbarát és tárlatlátogató. Roger Fry az angolok ósdi esztétikai 
menetrendjét akarta átszerkeszteni s a radikális szándék legalább volt any-
nyira honfitársai ellen intézett kihívás, mint egy idegen ügy szolgálata: 
prüszköljetek csak, elég a nagypénzű provincializmusból! Nem állt egye-
dül, szívvel-lélekkel felzárkózott mögéje a Bloomsbury néven emlegetett, 
finnyás ízlésű s gyakori csipkedés, gúnyolódás ellenére is befolyásos szel-
lemi kör. 

Azóta megmaradt a szó, beolvadt más nyelvekbe, patinás. Ezen a cí-
men rendezték meg az angol Királyi Képzőművészeti Akadémia hónapo-
kig tartó idei teli kiállítását, amelynél jelentősebbet s méretre nagyobbat 
legalább tíz éve nem láttam. Szolgálatkész kölcsönökkel támogatta az 
egész világ, Moszkva rideg kivételével. Az oroszok csupán szokatlan cse-
re ellenében lettek volna hajlandók átmenetileg megválni a cárizmus alatt 
sokszoros milliomossá gazdagodott magángyűjtők köztulajdonba olvadt 
néhány klasszikus posztimpresszionista szerzeményétől. Viszonzásul a 
négy-öt képért kölcsönkérték Michelangelo márvány domborművét a 
Madonnáról, amely századok óta az Akadémiáé, de az angol kormány 
nem egyezett bele az alkuba. 

A Posztimpresszionizmus nem volt egységes irányzat, mozgalom, isko-
la. Időszakot jelent: 1880-tól 1905-ig egy negyedszázadot. Közepe táján 
tört ki az anarchista járvány, sorozatos bombavetés, politikai merénylet, 
                                                           
5 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
6 Post-Impressionism. Az angol Királyi Képzőművészeti Akadémia kiállítása, London, 
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királygyilkosság. Akadt festő is, akit a hatástalan, de romantikus rombo-
lással való egyetértés s könnyelmű szájalása miatt bíróság elé állítottak. 
Rendszerint fölmentő volt az ítélet. A kiállítás egyik nagy érdeme, hogy a 
társadalmi háttérben össze-vissza késelő s lövöldöző anarchia kiderül sze-
lídebb és pozitívabb művészi vetületeiből is. Sokan akarnak sokfélét, rit-
kán sokáig. Tömegével vedlenek át a festők egyik stílusbőrből a másikba, 
mint akiket valamelyik bűvölő apostol vagy egy belső hang meg-megtérít 
a keresztutaknál, értsd: parányi párizsi galériák felkavaró bemutatóin. 
Nem mindig semmiség a vihar egy pohár vitriolban. 

De van az óriási kiállításnak egy másik kiemelkedő érdeme. Múzeu-
mok ismert s még inkább magángyűjtemények rejtőző anyagából válo-
gatva a 430 mű meggyőz, hogy a többrétű festészet talán soha nem rakó-
dott össze jobban nemzetközi stiláris földerítésekké. Kerékbe tört francia 
nyelven Nyugat- és Kelet-Európa művészei tartós érvényű vagy könnyen 
hervadó elméletek igazolására Glasgowtól Szent Pétervárig figyelik egy-
mást, persze a közbeeső Nagybányán, Szolnokon, Kecskeméten is. Oly-
kor-olykor hamar kilobbanó, szerény tehetségek térítenek meg igen na-
gyokat, nagyok kicsiket. Maximálisan egy emberöltőnyi korkülönbséggel 
közös művésztelepeken, egymás tőszomszédságában dolgoznak s kívülről 
nézve szívósan tépelődő, egyszer öntelt, máskor letört szövetségesek, 
barátok, kenyeres pajtások vagy felbőszült kiközösítők. Együtt látjuk 
őket, az Idő rostálása előtt, egymás bíráit és bátorítóit, mert ahogy mond-
tam: egy titán áttörése időnként nála sokkal kisebb s ma már említésre se 
méltatott pályatárs jótanácsain fordulhatott meg. Ez a drámai visszazök-
kenés a műtörténetből kioldott küszködéseibe a kiállítás másik nagy ér-
deme. Szellemidéző asztaltáncoltatás, ámde ezúttal önámítás nélkül: a 
megszólaló szellem hiteles hazajáró lélek, összekent palettával és nedves 
ecsettel a kezében. 

A MÁGNES: Franciaország. Négy égtájról tapadnak rá szaporodó mű-
vészeti módszerek, elvek, bölcseletek. Párizs részben csak elosztó állo-
más, a vidékre rajzásé. Támaszpontjuk folyás iránt az iparosodó Szajna-
völgy; a kőkori szertartás-oszlopok: menhirek és kőkorian nyers faragásé 
kálváriacsoportok közé bekerített, ködös-babonás, melegszívű Bretagne 
és a romlatlan, mert akkor még csak lugasos halászfalukkal pettyezett 
mediterrán part, ahol kedvére sípol a lányleső, magányos Pán. De ez a 
pálmafás, pinealigetes, provanszi tájrész csak másodlagos terület. 

Az öreg Renoir, Picasso, Matisse, Chagall, Dufy fokozatosan rákapatta 
a közhitet a téveszmére, hogy a francia festészet fő színtere – vagy mond-
jam: játszótere? – a földközi partszegély. De az Impresszionizmus, utána 
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meg a Posztimpresszionizmus, amely részben kétes hűséggel gyökeresen 
átfogalmazza elődjét, részben teljesen szakít a látásmódjával, sokkal in-
kább északi festészet. Victor Hugó kitartó árnya lebeg fölötte, mintha a 
szürke szakállas költő-mágus szigeti kilátóján a tengercsatornában még 
mindig a száműzött sziklájáról figyelné halászok viaskodását a bálnatorkú 
óceánnal. A századforduló körül Bretagne, ahogy mondani szokás, a le-
vegőben volt. Kikeményített, szigorú népviselete, rátarti, szoros közösségi 
élete, íratlan külső, belső rendje s az örökös Isten-közelség az abszint sza-
gú, füstös, rekedt világvárosi éjjelezés ellentéte, tüdő- és agytisztító me-
nedékhely született franciáknak, a fél-indián Gauguinnek s a Gauguin-
rajongó fiatal Adynak egyaránt. Igazán jó vers értelme többször megújul-
hat, csak most jöttem rá például, hogy a korai „Temetés a tengeren”: Bre-
ton parton sújt majd az álom ... a Posztimpresszionizmus egyik vezérszó-
lama. Persze honnan gyaníthatta volna ő akkor! 

Felső gimnazista voltam, amikor az embertelen francia háborús inter-
nálásból félrokkantan hazakerülő két rokonom, Kuncz Aladár, A fekete 
kolostor szerzője és Szobotka Imre, a festő ábrándromboló fogolytapasz-
talatuk után is rendületlen nosztalgiával meséltek almaszüretekről s tajté-
kozva harsogó sziklakatlanokról Bretagneban. Korán előkészítették a diá-
kot Gauguin-képek rögtöni befogadására. 

TÁRSADALOMELMÉLETBEN és államkormányzásban felkapott 
szó újabban a pluralizmus. Legelőször a múlt század utolsó negyedének a 
festészetére illik. Mint az örökké nyughatatlan európai művészet korábbi 
fordulóin, a posztimpresszionista irányzatok egyetlen közös vonása is 
visszahatás a közelmúltra, ezúttal közvetlen elődjükre, az Impresszioniz-
musra. Visszahatás vagy még inkább: túllépés a megemésztett előzmé-
nyen, az elvi betájolás többféle, azaz pluralista módosításával. Fölhevül-
nek a színek, élesebbek a körvonalak, megint plasztikusakban mintáz az 
ecset. Egyébként 1880 és 1905 között nincsenek egységes stílusjegyek az 
egyszemélyes vagy társas mozgalmakban. 

Sokkal forradalmibb visszahatás volt persze az ezernyolcszázhetvenes 
években az Impresszionizmus: a természethű szabadtéri festészet fény- és 
színelemző, tapasztalati visszahatása a tárlatokon uralkodó s egységes 
tónusra hangolt műtermi természethűségre. Noha botránkozó akadémikus 
ellenfeleik nyeglén odakent, gondatlan és félbehagyott mázolmánynak 
becsmérelték alig eladható (ma viszont százezres dollárértékű) képeiket, a 
nélkülöző, fiatal impresszionisták fanatikusan kitartva szolgálták a termé-
szethűséget, saját felfogásuk szerint. Obszessziójuk ugyan a színek fény-
telítettsége és visszaverődéseik, de soha eszük ágában se volt szakítani a 
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művészet folytonosságával. Ugyanúgy tisztelték a régi mestereket, mint 
az Akadémiákon. Csak éppen a nagy halottak palettáját és ecsetvonását 
nem kérték kölcsön, szemfényvesztő könnyű befutásért. 

Ámde a nyolcvanas években már ők a maguk első felülbírálói. Monet, 
Pissarro, Renoir, Cézanne számára kevés, ami kezdetben boldogítón ele-
gendő volt: hőskoruk érzéki természethűsége és – versenyt a napszakkal – 
a változó világításban és fénytörésben megragadott látvány. Az a bizo-
nyos lila árnyék, amire ők jöttek rá. Már hiányolják a harmatos, üde fel-
szín alól a rajz csontvázát, a kép nincs eléggé fölépítve, amellett a felol-
dott, friss színeket összefogó szemhunyorításukba sohase szólt bele ma-
gasabb igényű képzelet, sem a tudatmélyi zugokban lapuló szorongás. 
Megkezdődik az apostolok oszlása: 1874-ben tartják első, 1886-ban utol-
só közös kiállításukat. Alig kezd fölengedni körülöttük a jeges közvéle-
mény, ők már részben szakadárok saját maguktól s megelőzik tanítványok 
és követők lázadó leválását. A Posztimpresszionizmus úgy alakult ki, 
hogy formailag is, intellektuálisan is elődje, az Impresszionizmus, mint a 
Manet nyitotta úton összetartó, szoros mozgalom felszámolja magát ma-
gukban az alapítókban. Ezért maradt el a gyilkos elvi háborúskodás apák 
és fiúk közt. Van Gogh a koronatanúnk, levelei öccséhez, Théohoz, hogy 
a Posztimpresszionizmus nem holmi dogmatikusan romboló ellenmozga-
lom, hanem egy szivárványos negyedszázad, amelybe mindenfelől besu-
gárzanak revideáló vagy teljesen független irányzatok. 

Számbavételük még megrostálva is zavarbaejtő. Franciáknál a Neo-
Impresszionizmus, amely néha más nevek: Pointillizmus vagy a kedvel-
tebb Divizionizmus alá bújt s a palettán történő színkeverés helyett az op-
tikai keverés híve, azzal a meggondolással, hogy a pontozó, pöttyöző 
ecsetvonások a néző recehártyáján alakuljanak képpé; a foglalatos zo-
mánckészítésre emlékeztető Cloissonizmus; Pont Avenban a bretagni ko-
lónia, függésben vagy függetlenül az ott dolgozó s nehezen összeférő 
Gaugintől; gyújtogató ecsetjével a délszaki fényözönbe beleőrülő Van 
Gogh; szimbolisták és dekadensek: Gustave Moreau s Odilon Redon, 
rokon lelkűkkel ráhangolva Mallarmé hermetikus költészetére, Debussy 
és Fauré zenéjére; Cézanne, a Szajna-parti új Szodomából, Párizsból a 
délfrancia szülőváros száraz hőségébe visszahúzódó remete; a Nabis (zsi-
dóul próféták) csoportjából kiemelkedő „intim festők”, Intimistes: 
Bonnard, Vuillard s a franciának befogadott Rippl-Rónai József; a 
Pauves, azaz Vadak társasága, amelyből Matisse és Braque repül ki kétfé-
le csillagpályára s végül egy óriási Minotaurosz még csak tenyérnyi ár-
nyéka a látóhatáron: Picasso, mielőtt spanyol-katalán belső magva száz 
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teremtő alakra hasadt volna anélkül, hogy valaha elvesztené magát az 
ördöngős átváltozásokban. 

KÖZTUDOTT, hogy minden valamirevaló európai fővárosnak – s ide 
számít a lázas becsvággyal, dinamikusan feltörő Budapest is – volt hivata-
los, ún. Salon művészete. Évenkénti tárlatuk társadalmi esemény, a kép-
vásárlók kilenctizedé vagy több az ottani kiállítókhoz ragaszkodik. Csak 
éber szimatú s kockázatokra hajlandó, kevés gyűjtő (köztük az említett 
milliomos orosz iparmágnások), pár művészeti író s elszánt képkereskedő 
tudott az érdekvédelmi akadémikus palánkon kívül küszködő, viharálló 
művészekről, akiknek a képei fel-felbukkantak ugyan nagy tárlatokon is, 
sőt olykor érmét nyertek, de alkatilag vérbeli eretnekek, szimatról felis-
merik és figyelik egymást, mint egy nemzetközi szekta tagjai, így alakul-
nak ki Franciaország körül egyéb posztimpresszionista irányzatok. Belgi-
umban „Les XX”: a Húszak s a magányos báb- és csontváztáncoltató 
ostendei James Ensor; Németországban a Gauguin szimbolikus színelmé-
letéhez közelálló Worpswede-i telep, amelyről az ifjú Rilke ír könyvecs-
két s onnan házasodik (rövid időre); a berlini Proto-expresszionizmus, 
amibe Edvard Munch, egy neurotikus norvég festő és grafikus avatja be 
germán pályatársait, Ibsen színpadi diadalai után már eleve szinte ellenál-
lás nélkül; a napba néző Van Gogh síron túli hatása alatt a rikító színek-
ben tobzódó Brücke kör; Gustav Klimt vezérletével a fülledt erotikájú 
bécsi Secessio; Olaszországban a Pointillizmussal többé-kevésbé azonos 
Divizionizmus, amely az optikailag tudományosan átgondolt, új stílust 
Európa-szerte először alkalmazza harcos szocializmusra, mintegy akarat-
lan beharangozóként, hogy ötven év múlva az olaszoké lesz a legerősebb 
nyugat-európai kommunista párt; féltucat angol és skót szakadár társulás, 
a New English Art Club, élén Degas szigeti hasonmása, Walter Sickert s a 
fájdalom! rövid ihletésű, elragadó Wilson Steer, a Eitzroy-streeti s 
Camden-towni csoport s a Bloomsbury kör, valamennyi a Királyi Akadé-
mia ellen, amely bizton támaszkodva filiszter ízlésű, önhitt és vagyonos 
pártolókra, egyszerre volt sznob, szűkkeblű és elmaradott. 

EZ VOLT az utolsó korszak, amelyben számtalan művésznemzedék 
hagyatéka, a végletekig tágítva, egyformán megbékült ösztönösen kísérle-
tező újításokkal, optikai tanok által vezérelt ecsetkezeléssel s a tudatmély 
örvényeinek hátborzongató plasztikai leleplezésével. Fekete lángoszlop a 
ciprus, mintha a pokolból lövellne ki, kérges törzsű, tekerődző polip az 
ősplatán; Délsziget furulyás totemszobra virraszt egy bronzbőrű, serdülő 
szűz fölött; vigyorgó farsangi álarcok tréfálnak egy lebegő, levágott fejjel 
vagy emberarcú óriáspókkal; gázvilágítású, zöldes füstben kán-kánt jár 
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egy félrecsapott cilinder egy feltornyozott konttyal; rizsföldön deréksza-
kadásig hajlonganak a napszámos lányok; halászokat gyilkol a tenger, 
kisgyermekekkel enyeleg a tenger, kagylókkal kacérkodik a tenger, szik-
lákba mar a tenger – a tenger, a tenger szinte alig van halló távolon kívül. 

Dicsőséges naplemente volt. Igazán az; a rostáló Idő azóta körülbelül 
húsz festőre rányomta a nagyság bélyegét. A fele francia vagy olyan, aki-
nek Franciaország a második hazája. Jólesik látni, hogy civakodások és 
ritka szakítások ellenére, milyen testvériesen nyitott és nagyszívű európai 
köztársaság az akkori művészet. Minél több kép állítja meg a nézőt, annál 
jobban visszaváltozik század végi kortárssá. Lépésről lépésre így nő a 
fogékonysága olyan félig elmerült s hírből alig-alig hallott festők iránt, 
akik 1890-ben még a jövendő nem sejtett halhatatlanjainak a barátai, szö-
vetségesei, sugalmazói s egyenrangúnak látszó versenytársai. Például 
Louis Anquetin, aki Toulouse-Lautrec növendéktársa s barátja. A holland 
Jan Toorop, akire eleinte fölnéz szerencsétlenebb honfitársa, Van Gogh. S 
milyen jó ez a Henry Morét kép, az elfeledett festő Bretagneban együtt 
dolgozott Gauguinnel. Vagy miért nem hallunk s tudunk többet az olasz 
Alessandro Morbelliről? S a Királyi Akadémiától elpártoló angol festé-
szet sem áll pusztán Sickert és Steer már említett nevéből. Kellő adag 
francia oltással mások is megszabadulnak az áporodott levegőtől, amit 
paradox módon éppen a világbirodalmi hivatástudat terjeszt maga körül 
Londonban, mint holmi altató gázt. Színskálájuk a szürke honi légkör 
miatt a franciákhoz hasonlítva szőkébb és komorabb s az impresszionisták 
által felkapott, addig teljesen szokatlan nagyvárosi témakör még jobban 
eluralkodik, mint Párizs műtermeiben. De a környezet itt is, Londonban is 
leginkább kispolgári. Illatosított római fürdőmedencéből kilépő, szappan-
reklámnak is beváló rózsababa helyett kalapos halaskofa hajlik ki egy 
orfeumkarzatról a néző felé. 

Kora fiatalságom idején művészkörökben gyakori volt a gúnyos önbí-
rálat a magyar festészet rövidlátó, vaskos külföldi tévedéséről. Arról ne-
vezetesen, hogy Szinyei Merse Pál megtorpant úttörése után, a mohó fia-
talok jelentős hányada elmulasztva Párizsban a posztimpresszionisták 
azonnali felismerését, egy realista parasztfestőt fedezett föl, lelkesítő min-
taképük a tompa színekkel dolgozó, földhözragadt Jules Bastien- Lepage, 
aki a szegényparasztság monumentális megörökítőjének, Francois 
Milletnek volt egyedüli, egyenes utóda. Függetlenül a nem csekély mentő 
körülménytől, hogy ha egyáltalában történt tévedés, ebbe igen jófajta an-
golok és skótok ugyanakkor szintén beleestek, az igazság mai szemmel a 
fanyalgó rosszallóktól megfricskázott, Párizs-járó magyar művészek javá-
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ra üt ki. Bastien-Lepage s az ugyanúgy megcsodált és stilárisan honi föld-
be átültetett Puvis de Chavannes már a Posztimpresszionizmus közvetett 
előzményéhez tartozik, oda számítja a londoni kiállítás is, mert sem elvi, 
sem érzelmi igényük nem érte be az Impresszionizmus fényittas optikai 
forradalmával. A nagybányai, kecskeméti, szolnoki, epreskerti műhelyek 
java képeiből csendesen árad valami mondhatatlan családias melegség és 
emberszeretet, kocsmaszögleté, kúriáé, veteményeskerté, mindegy, bi-
zonyságul az utókor előtt, hogy a század- forduló nemzedéke Párizsban 
nem volt teljesen vak a szerencsésebb idegen látók közt. 

MINDNYÁJUNK bevallott vagy elhallgatott gyengéje, hogy a parádés 
kiállításról legalább egy képet szeretnénk emlékbe a kabátunk alá dugni. 
Választásom ezúttal A költő kertje, Van Gogh legjobb arlesi korszakából, 
egy kéklő mediterrán óriásfenyő, lélegzetelállító. Névtelen amerikai gyűj-
tőé; olyan önző s irigy az ebadta, hogy még a festmény színes fényképe-
zését is letiltotta. Vagy válasszam inkább Gauguin japánosan stilizált 
bretagnei tengerpartját, lelátást a sziklatörmelékek körül tajtékzó dagályra 
Le Poulduben? Maillol, a világhírű szobrász (s Rippl-Rónai barátja, mo-
dellje) volt első tulajdonosa, később aztán szintén átkelt tengerentúlra. 
Vagy legyen egy sűrű festésű, korai Cézanne, a médani kastély, amelyre 
elsőnek Gauguin tette rá a kezét? Mert ha végsőkig lepároljuk a szédítő 
anyagot, visszajutunk oda, ahol kezdtük, a Roger Fry által 1910-ben ren-
dezett, névadó kiállításhoz. Cézanne, Gauguin és Van Gogh volt a Három 
királyok a Posztimpresszionizmus történetében. 
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RIBÁNSZKY LÁSZLÓ 
Vallási és politikai tabuk ellen7 

Határ Győző: Intra Muros, Tanulmány a véleményről, a hitről – a meg-
győződésről, Auróra, München 1978,326 lap 
 
„Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá; minden tisztelője 
megvetette, mert látták az ő mezítelenségét, ő maga pedig sóhajtoz és 
elfordul. Szennye a ruhája szélén; nem gondolt a jövőjére; csudálatosán 
alásüllyedt, nincs vigasztalója.” (Jeremiás siralmai 1/8—9.) 

Nem a hajánál fogva előrángatott ez az ótestamentumi idézet, mert mai 
párjára leltünk Határ Győző: „Intra Muros – Tanulmány a véleményről, a 
hitről – a meggyőződésről” című könyvében. Határ elképzeli, mit ír maj-
dan, kétezer év múlva a jövő Gibbonja a mi korunkról, rólunk, és lelki 
szemeivel egyebek között ezeket olvassa: „Belháborúikban legyengülvén, 
másik nagy kárt bennük érzelgősségük és elpuhulásuk tőn, melyet vallá-
suk nemeslelkűségnek, tudós praktikáik a história vak szükségének tüntet-
tek fel. Váltig nagyságolva és zsarolt ajándékokkal engesztelve a Barbárt 
– mert már elmaradottnak sem, csupán „fejlődésben lévőnek” merték titu-
lálni a gyülevész törzsek főrendéit cifra sátraikban – az a tévhit okozta 
vesztüket, amelyben legjobbjaik is hitten-hittek: hogy a fél-kannibál, kit 
ők barátjokká, vejökké fogadnak, majd maga is ugyanazon nemeslelkű s 
elpuhult érzelgősség áfiumának rabja lesz, mint harci piperkőceik; s csak 
legátusaik legyilkolásakor kezdtek ráébredni, hogy az Atomhordák és az 
Atomtörténelem vastörvénye mitsem változott. Látszat-rendszereiket, 
elködösítve, hol emilyen, hol amolyan „demokrácia” néven magasztalták 
s azóta elveszett templomaikban imáikba foglalták, mely könyörgések 
hézagos szövegét kései leírók töredékeiből ismerjük csupán. Látszatkor-
mányzatuk mind jobban zagyva uralomnélküliséggé lazulván s abból 
ököljoggá mérgesedve, tán még megszülte volna a faj természetes állapo-
tát, hogy egy nagykirály fősége alatt és parancsolása mellett haddal vegye 
körül a megmaradottakat és elfogadja a csatát a belvárban, de késő volt 
már nagyon. Sem nagykirálynak-való, illő szónoklatíróval, sem szónok-
latíró, kellő nagykirálynak-valóval – sem katona nem akadt, akihez ki-ki 
megírhatta – s intézhette vón tüzes beszédét a csata előestéjén. Az ipari 
hűbériség harckocsi áradata kardcsapás nélkül foglalta el városaikat-
váraikat s ezzel véget vetett ama visszatetsző látványnak, amelyre, vala-

                                                           
7 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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hányszor felvirradt, fölségében sanyarú ábrázattal s gyalázatjokat meg-
elégelve, mord fellegek pártái mögől már nem soká tekénthetett a Nap ...” 

Az idézet alighanem önmagáért mennydörög, tovább rezonál benne Je-
remiás próféta szent felháborodása, bármekkora történelmi távlatot kép-
zeljen is kora s önmaga közé a lelkileg megviselt, de cinikussá mégsem 
lett bölcselkedő, aki máshelyütt így nyilatkozott eszmefuttatásáról: ”... ez 
a tanulmány a modern világ sátáni állapotának és apokaliptikus kilátásai-
nak analízise a kíméletlen tisztázás igényével...” 

A tanulmányt útjára bocsátó invokációban Határ Szókrátész előtt rója 
le a kegyeletét s a szókrátészi firtató-kérdezgető módszer él tovább az 
Intra Muros beosztásában is. Minden föleregetett gondolat-sárkányt apró 
betűvel szedett Aporematika – vitatkozó utóirat követ, amelyben a Határ 
fejéből teljes szellemi fegyverzetében kipattant Vincent Geoffrey James 
Hatar, junior mondja el fiatalosan fölényeskedő s általában lesújtó véle-
ményét az elhangzottakról. Ha nem ismernők Határ kritikust megszégye-
nítő felkészültségét, a mazochizmussal rokonságot mutató tájékozottsá-
gát, már-már arra gyanakodnánk, hogy ez a magyar-angol Énke, ez az 
angol-magyar Homunculus: intellektuális dzsinn, aki a szerző esetleges 
bírálóinak elbátortalanítását szolgálja. De nem, a gyanú alaptalan. Feltéte-
lezve, de meg nem engedve, hogy Határ, szellemi boszorkány-
konyhájában, valóban kiszabadított a palackból egy alter-egot – célját 
akkor sem érte el, mert V.G.J. Hatar junior-t nem engedték volna egy szo-
rítóba lépni szellemi atyjával: mi keresnivalója lenne a lepkesúlyú ama-
tőrnek a nehézsúlyú profival szemben? A gyanú abszurd, még a feltétele-
zés is. V.G.J. Hatar junior az angol music hall, az amerikai vaudeville 
hagyomány „straight man”-je, akinek az a feladata, hogy még jobban ki-
emelje a komikus mulatságos voltát, mert rajta csattannak a viccek. Csak-
hogy mindaz, amiről Határ ír, egyáltalán nem mulatságos. Tanulmányá-
nak első fejezetében, az „Elgazdátlanodott világ”-ban jól odacsördít a 
fiatalságnak. Fölrója neki kiforratlanságát, szellemi kaméleonvoltát, illú-
zióit, de főleg azt, hogy pöffeszkedő tudatlanságában maga sem veszi 
észre, mennyire manipulálható s amikor úgy véli: birtokba veszi az „el-
gazdátlanodott világot”, már rég megbízatást teljesít: beprogramozott 
„marxióta” új-barbár. 

Messzire vezetne a tárgytól, ha most azt feszegetnék, mi lehetett Határ 
meghatározó élménye a mai fiatalsággal kapcsolatban, vagy hogy miért 
keríti egy kalap alá az egyetemi éveit – és az adófizetők pénzét – hőbör-
gésre fecsérlő naiv fiatalembert, a dörzsölt agitátort, a kültelki huligánt, 
vagy egyenesen fiatalkorú bűnözőt? Talán megkésett reakció ez a hatva-
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nas évek amerikai, francia és német diákmozgalmaira és riadt hőkölés a 
tizenéves garázdák, „bovver boy-ok”, „punk”-ok láttán? Nehéz lenne 
megmondani. 

Sokkal hálásabb feladat a második fejezet, „Az elveszett mesterség” 
gondolatmenetének a követése. Ez a fejezet tulajdonképpen a társadalmi 
elit genezise és metamorfózisa. Határ abból indul ki, hogy az emberi tár-
sadalmak vastörvénye az elituralom, ami abból következik, hogy az em-
berek nem egyenlőek. Korunkra az a jellemző, hogy ezt az uralmat a vi-
lág tekintélyes, magát „szocialistának” minősítő részében körmönfont, 
megtévesztő elméletekkel álcázzák (másik részében pedig kevésbé kör-
mönfont, de nem kevésbé megtévesztő elméletekkel). Határ az elitet eleve 
polgárinak minősíti, ál-megújulásának a mechanizmusát a következőkép-
pen ecseteli: „A vedlés ... osztálynélkülit szimuláló osztályfölöttiek szer-
vezkedése az osztályuralom visszaszerzésére, de – államcsíny helyett: 
pártcsinnyel. A polgári elit... ösztöneiben a XIX. század derekán előkészí-
tette a vedlést és a század végére sok irányú lázas tevékenységbe fogott. – 
Az első. Leválasztani és elhagyogatni az elit elszarusodott rétegeit... A 
második. Magába olvasztani minden elitképes elemet, akár alulról, akár 
felülről – bárhonnan jön. ... A harmadik. Megalkotni a tömegmanipuláció 
új eszközeit... az új legendakört... A negyedik. Átépíteni az elit intellektu-
ális struktúráját. Beleplántálni azt a célirányos – azt a kvázi-egészséges 
tudathasadást, amelynek szinaptikus közlekedő hártyája a cinizmus. Az 
ötödik. Újrakondicionálni az elit reflexeit úgy, hogy véletlenül nehogy 
önmagát manipulálja ... hanem mindig tudja, hogy kihez beszél, mindig 
tudja, mikor fiú, mikor lány.” 

Határ – nagy áron szerzett, keserves tapasztalatok alapján – metsző bí-
rálatát adja a mai kelet-európai rendszereknek. Milován Gyilasszal ellen-
tétben úgy látja, hogy az „új osztály” nem a korrumpálódott forradalmá-
rokból tevődik össze, hanem merészen azt állítja, hogy ez az „új osztály” 
– nem is olyan új. Sőt: nagyon is régi, csak éppen megint vedlett egyet. 
„Nincs szó a rendszer haszonélvezőinek kicserélődéséről – és ekkora for-
radalmi világfelfordulás után éppen az a bámulatos és meglepő, hogy 
statisztikusan, rétegről rétegre, vérség és családok szerint az új zöm 
mennyire azonos a régi rendszer polgári stílusú haszonélvezőivel.” 

Az „Intra Muros”-nak ez az egyik legtöbb vitára alkalmat adható téte-
le. Mert, ha elfogadjuk az elit genezisének határi rendszerét, akkor nem 
mondhatjuk azt, hogy a folyamat egy többé-kevésbé tetszőlegesen kivá-
lasztott időszeletben – mondjuk a „XIX. század derekán” – kezdődött, 
ehhez a „vedlés” metamorfózisának a törvényei túlságosan általános ér-
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vényűek. A folyamat – az elit önmegújításának, vagy ál-önmegújításának 
a folyamata, akár körkörös, akár spirális formában képzeljük el, már ko-
rábban is többször lejátszódott. Ebben a „vádpontban” tehát a polgárság 
aligha marasztalható el. A polgárság apológiájához maga az „Intra 
Muros” szerzője szállít muníciót, amikor íját kedvenc céltáblájára: a ke-
resztény egyházra feszíti és a legbelső körbe egymás után csapódnak be a 
zizegő nyílvesszők. Határ sziklaszilárd talajon mozog, amikor történelmi 
visszatekintésében leszögezi: „A kereszténység – a Fordulat Századától – 
a harmadiktól kezdve mindig is a hatalom mellett sorakozott fel. ... kez-
dettől arra törekedett, hogy államvallás legyen, hogy mint a hatalom hiva-
talos támogatója és kizárólagos szószólója az égieknél, élvezhesse hadse-
regének védelmét – cserébe az áldásért, amit fegyvereire mond.” Ennek 
érdekében – írja Határ – mindenfajta átváltozásra hajlandó volt. Ha valaki 
ellenérvként azzal hozakodnék elő, hogy a dél-amerikai egyházak egyre 
jobban radikalizálódnak és társadalmi elkötelezettségük hovatovább a 
marxisták karjába sodorja őket, Határ ebben is a „vedlés”, vagy a mimikri 
újabb bizonyítékát látná. Kereszténység-ellenessége nem elfojtott hinni-
akarásból, vagy a hit elvesztése miatti dühből, hanem sokkal nemesebb és 
szalonképesebb indítékokból táplálkozik: a kereszténység bántja szépér-
zékét, megalázza európai intellektusát. Ezt írja róla: „Mint közelkeleti 
valláskonglomerátum kezdte, annak minden barbár, abszurd hordalékával, 
mely vándorlásában beleevesedett; s mitagadás, legendakörét összehason-
lítva az ókori mitológia káprázatos intellektuális építményeivel, a keresz-
ténység szellemi kezdőtőkéje nem soványságával képeszt el, nem is törté-
neteinek bárgyúságával, hanem igénytelenségével a bárgyúságban (ha ez 
utóbbi műfajként fogható fel).” 

Határ úgy zsonglőrködik a fogalmakkal és elméletekkel, hogy miköz-
ben a pózna hegyén egyensúlyozva feldobja és elkapja őket, rájövünk: a 
fogalom-labda belül üres, az elméletkarika középen lyukas. Földobja a 
marxizmust, amely nemcsak hogy filozófiának, hanem a világot megvál-
toztató filozófiának tartja magát s mi hullik vissza a kezébe: az új „Csudá-
latos csízió”, az új ópium, a tömegek manipulálásának kézhez álló eszkö-
ze, amelyen a finom simításokat ugyan Marx hajtotta végre, de a durva 
vésővel még Szent Anzelmusz munkálkodott rajta. 

„A marxista nem megérteni akarja a jelenségvilágot, hanem értelmi bi-
zonyítékokat gyűjtöget hitéhez: hinni akar. Miben? A marxizmusban. Sőt, 
hinni is kettőzött igyekezettel akar – úgy, mint Anzelmusz vastagodni a 
hitben. Diadalérzettel visszatérni a kiinduláshoz.” 
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Amikor az imént azt mondtuk, hogy az Intra Muros szerzője európai 
intellektusában érzi magát megalázva a kereszténység által, már elejtettük 
Határ kontrollált kétségbeesésének a kulcsszavát: európai. Határ nem akar 
kibújni a bőréből – nem mintha erre szellemileg, vagy alkatilag nem lenne 
képes, hanem mert magát a görög-római gyökerű európai civilizáció 
büszke örökösének tartja s bár tisztában van azzal, hogy eme civilizációt 
kétezer év alatt alaposan kikezdte és eldeformálta a közel-keleti keresz-
ténység, még mindig elegendő értéket lát benne, hogy féltse, mint szelle-
mi hajlékát. Ezért borzongatja meg az a közelinek érzett, spengleri baljós-
lat, „hogy mi Nyugat”, mi fehér civilizáció süllyedünk; de nem azzal az 
évszázados lassúsággal, ahogyan táblázataiban Spengler jövendölte, ha-
nem – félelmetes történelmi katalizátorok közrehatására – bámulatos 
gyorsasággal”. Ezért a kétségbeesett segélykiáltás a „falakon belülről” – 
de: a falakon belül élőkhöz. Mert jóllehet Határ saját diagnózisát a fehér 
civilizáció gyászos állapotáról bolhaköhögéshez hasonlítja, a helyzetet 
mégsem láthatja kiúttalannak, mert gyógymódot is ajánl. De nézzük elő-
ször az orvosi látleletet! „Képtelenek vagyunk elfogadni, hogy idegen 
földrészeken, idegen fajok, számra nézve bennünket felülmúló tömegek, 
idegen századokon át jézuskázás és kereszténység nélkül éltek. ... Avul-
tas, toldott-foldott eszmeiségünk rabságában szemléletünk mindent 
zsidókereszténnyé torzít. Azt hisszük, csak elegendő töredelmet kell mu-
tatnunk „piszkos” imperialista múltunkért és látni fogjuk, hogy a volt 
gyarmati népek szempilláján nemsokára ott remeg a keresztényi megbo-
csátás könnye; hogy a kiguberált segély és a mi hivatalból folyósított hit-
buzgalmi könnyeink sárgáknál-feketéknél majd ilyen jézusi könnyeket 
harmatoznak. ... A mi bajunk a jóság, amelyre – ha undorodva is, de tör-
vényeink, beidegzett zsidókeresztény eszmeiségünk, államközi szerződé-
seink járgányába fogva rákényszerülünk”. De mit kellene tennünk? 

„Korlátozni kellene a jóságot. Törvényhozásilag. ... Szeretetlenebbnek 
– ridegebbnek kellene lennünk. „Rómainak”. Ha több nem telik tőlünk, 
csupán egy újabb „megújhodása” az államalkotó latin szellemnek; ha csak 
idézgetjük a világhorizontokat szúrós szemmel figyelő Róma kegyetlen 
bölcsességét; ha, mintegy varázsütésre, máról-holnapra nem fedezzük fel 
magunkban a rómait – akkor jaj nekünk ... megesznek biológiailag, túl-
szaporodnak rajtunk, kizsarolnak-fölélnek, ahogy a jóbolondok érdemlik; 
majd körülzárnak és azokkal a fegyverekkel, amelyek gyártási titkaira oly 
buzgón oktatjuk őket – meg amivel feltöltjük arzenáljaikat – utolérnek 
öregbástyáinkban és felkoncolnak”. 
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Egyszerű a recept – be nem tartása apokalipszissel fenyeget. Ha konzí-
liumot hívnának össze a vajúdó európai civilizáció fölött, a résztvevők 
alighanem más diagnózisra is jutnának. De menjünk tovább. Vajon csak 
az európai civilizáció vajúdik? Kialakult-e valahol új szintézis a tovább-
szervesült saját hagyományok, értékrend és az európai eredetű technoló-
giai civilizáció között? Ha Európát – mint Határ írja – a kereszténység s 
ennek átvedlett változatai juttatták oda, ahol most van, akkor mennyivel 
jutott előbbre, vagy magasabbra Kína, Japán, India, vagy Irán a maga 
európai importjával? Persze az Intra Muros szerzőjének minden joga 
megvan arra, hogy csak a saját öregbástyájának romladozó falait 
ducolgassa – de vajon léteznek-e még ezek a falak? A nyolcvanas évek 
küszöbén a világ jóval bonyolultabbnak tűnik, mint akár tíz – s nem két-
ezer – évvel ezelőtt. A Mediterráneum partvonalát körös-körül szegélyező 
római világító tornyok rég leomlottak, a Földközi-tengerből szennyes 
pocsolya lett s nem „a Világtenger” ma már az Atlanti-óceán sem. A mai 
Hannibálok, Cézárok, Nérók és Caligulák a Csendes-óceán partjairól néz-
nek egymással farkasszemet s Ázsia kis félszigetén, itt Európában már 
csak hüledezve figyelhetjük a titánok harcát, kapkodhatunk bíborszegélyű 
tóga, vagy selyemkaftán után, hogy valamiben megfogóddzunk, valaki-
nek a zsámolyához kuporodjunk. 

Ha komorabb végkövetkeztetésre jutunk, mint az Intra Muros szerzője 
– ez is Határ Győző érdeme. Tanulmánya, amelyben a vallási, politikai 
tabukat európai ösztöne és a józan ész mérlegére téve találja könnyűnek, 
kiszabadítja az olvasót a mindennapi gondolkodás kényszerzubbonyából s 
összefüggések keresésére, tűnődésre, szembenézésre indítja a kicsomagolt 
tényekkel. Mint minden igazán gondolatébresztő könyv, Határ Győzőé is 
szemelvények kiragadására, nem pedig kritikára ösztönöz – se tekintetben 
reméljük, szolgálatot tettünk az olvasónak –, bárcsak azt mondhatnók, 
hogy a Lajtán túli olvasónak is ... 
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FERDINANDY MIHÁLY 
Egy kötet igazi esszé8 

Dénes Tibor: Arcok és harcok, Újváry „Griff"—Nemzetőr, München 
1979, 194 lap 
 
Csak a minap írt Kabdebó Tamás okos és szomorú cikket az esszé alko-
nyáról – s várható haláláról. Holott – ha a szellemtudományok mai hely-
zetére gondolunk – nyilvánvaló, hogy az esszének kellene lennie korunk 
vezető műfajának. Nem „haza-beszélünk”: nem azért, mert a nyugati vi-
lág magyar irodalmi termésének legjava a mai napig esszéirodalom, ha-
nem objektív és teljességében nemzetfölötti meggondolás alapján. A szel-
lemtudományok mai művelője egészen ritkán van abban a helyzetben, 
hogy témája minden részletére, annak egész irodalmára kiterjeszkedhes-
sék. Engem gyermekkoromban még arra tanított egy historikus nagybá-
tyám, hogy – mielőtt nekiülnék egy tanulmány megírásának – olvassak el 
a témára vonatkozó minden forrást, s minden róla szóló modern feldolgo-
zást is. Az ám, de az ő korában egy magyar tudós anyanyelvén s a latinon 
kívül legfeljebb németül meg franciául olvasott s mindössze öt-hat folyó-
iratot kellett szemmel tartania. Ma minden tudós hét-nyolc-kilenc nyelven 
olvas s vagy száz folyóiratot, ezer könyvet kellene konzultálnia, mielőtt 
leül írni. Csakhogy az ember élete rövid ehhez. Így hát a forrásokat még 
csak elolvassa, de az úgynevezett másodlagos irodalmat csupán válogatás 
alapján teheti tanulmány tárgyává. Következésképpen műve vajmi ritkán 
fogja kimeríteni a stúdium fogalmát; esszé lesz, kísérlet a felvetett téma – 
s problémával szemben. Ma azért korholni egy nagy írót s tudóst, mert 
egy témájával kapcsolatos valami tanulmányt nem ismert s nem idézett – 
ahogy egyszer az amerikai Mänchen-Helfen tette Kerényi Károllyal vagy 
27 évvel ezelőtt – nagyképűség, rosszindulat vagy tájékozatlanság. 

Ha pedig a közönség, az olvasó szempontjából nézzük a dolgot, akkor 
is az esszé s nem a tanulmány mellett fogunk lándzsát törni. Az esszé 
egészen egyszerűen – érdekesebb, mint a tanulmány. Tanulmány kitelik 
minden „szakbarbárétól, ha sikerül összehordania az „anyagot”, – az esz-
széhez író kell. Akár filozófiai teóriához filozófus, úgy a történeti vagy 
művészet- s irodalomtudományi esszéhez is mindenekelőtt alkotó tudós 
kell, azaz nemcsak adathalmazgyártó szakmunkás, hanem olyan intellek-

                                                           
8 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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tuel, akinek midőn témájával szemben ül s azt művé kovácsolja-
kalapácsolja, jut is valami az eszébe. 

Mondottuk: ez a mi magyar irodalmunk mai napig esszéirodalom, 
amivel nem mondtuk persze, hogy ne volna lírai meg epikus kifejezése is. 
De – élén az esszéizmus áll. Ez a tény már önmagában is létjogosultságot 
biztosít ennek a másik magyar irodalomnak, a miénknek, ami – az egész 
magyar kultúra nagy szerencséje – egyre függetlenebb és öntörvényűbb 
dialektusát jelenti nyelvi (tehát irodalmi) műveltségünk kifejezéseinek. 

Már ezért is nagy örömmel kell üdvözölnünk Nyugaton írt és kiadott 
minden egyes igazi esszét – hát még egy egész kötetrevalót belőle. Mert 
van ilyen is. 

Ilyen volt Fáj Attila „Jónás”-a, a „Kerényi Károly és a humanizmus” 
kötet, a svájci „Magyar Mérleg I.” és sok más érdemes és színvonalas 
kiadvány. Ilyen Cs. Szabó László munkásságának dandárja s ilyen most 
Dénes Tibor 27 esszét vagy esszészerű eszmefuttatást magában foglaló 
kötete is. 

Dénes Tibor könyvének ezt a címet adta: „Arcok és harcok”. Valóban: 
egész portrégaléria ez, ami feltárul előttünk. Ez arcok egykor eleven hor-
dozói persze harcosok is voltak, javarészt tragikus harcok elbukásra ítélt 
lovagjai. 

Az első s legjelentékenyebb közöttük Rákóczi, számunkra bizonyára a 
legnagyobb „ős”. Vele, a száműzöttel, s körével több esszé foglalkozik s 
talán tegyük mindjárt hozzá, hogy magyar történeti ismereteink gazdagí-
tása szempontjából ezek a kötet legfontosabb részei. A szerző „Rodostói 
látogatásáénak leírása kitűnően vezeti be ezt a részt; reákövetkezik az 
Ady „Petőfi nem alkuszik” című esszéjének emlékét talán a szerző szán-
déka szerint is felidéző „Rákóczi nem alkuszik” című dolgozat. Benne 
mindenekelőtt az őket megillető helyre kerül a naiv, Rákóczi-„bálványát” 
kritika nélkül imádó Thaly Kálmán s az éppen nem naiv, nagyon is tuda-
tos bálványdöntő Szekfű Gyula. Az első rajongó szorgalmának sok-sok 
eredményt köszönhetünk (nem utolsósorban Rákóczi, Thököly, Zrínyi 
Ilona stb. földi maradványainak fellelését); a másik bálványdöntése vi-
szont nemcsak a közvélemény felhördülése miatt vallott kudarcot, hanem 
kísérlete genuin igazságtalansága folytán is – annyira, hogy egész mun-
kásságának manap jóformán egy az eredménye: az, hogy még egykori 
tanítványai is sorra megtagadják. 

Kár, hogy éppen erre a kitűnő esszére XIV. Lajosról, illetve II. Fülöp-
ről könnyű kézzel odavetett, át nem gondolt vélemény vet némi árnyékot. 
Ilyen veszély bizony gyakran környékezi az esszéírót s a buktatót nem 
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mindig sikerül elkerülnie. Elhiszem, hogy XIV. Lajos „ennen propagan-
dafőnöke” volt – nem is csinálta rosszul —, de nem hiszem el, hogy II. 
Fülöppel együtt nem volt egyéb koronás „irodafőnök”-nél. Ha —ki igaz-
ságos vele és II. Fülöppel szemben, fel fogja ismerni —ahogy e sorok 
írója felismerte, midőn megírta könyvét II. Fülöpről –, mindkettőjük élet-
formájának kolosszális, valóban „királyi” méreteit, tartalmait. Azt hisz-
szük, a hisztorikus gondolkozó (mint Dénes Tibor) tartozik magának az-
zal, hogy igazságos legyen a fölidézte „arc”-cal szemben a 'minden jelen-
ség értelme s értéke legelőbb is önmagában van' elve alapján. Azután – 
csak azután – következhet annak lemérése, mit ártott s mit használt „har-
caiban” a fölidézett „arc” egykori viselője. 

S ha már kritikánál tartunk, hadd mondjuk meg, hogy a könyv 29. ol-
dalán olvasható elmarasztalása Rákóczinak mind „államvezetés”, mind 
„hadtudomány dolgában”, sajnos ismétlése épp azon felfogásnak, mely-
nek legkirívóbb szószólója „A száműzött Rákóczi” szerzője volt. Hogy ez 
így van s nem másként, annak próbája Dénes Tibor saját szövege: a 23. 
oldalon helyesen és igazságosan jellemzi Rákóczit, aki „képzett hadsere-
get teremtett szinte a semmiből”, fantáziadús, ötletes diplomata volt, ami-
hez még hozzátehetjük országlása egyensúlyos emberségét s korában egé-
szen egyedülálló szociális érzékét és belátását. 

Történeti ismereteink gyarapítása szempontjából legfontosabb Rákó-
czi-esszé a „César, a török” című. César de Saussure-ről szól s írásairól, a 
száműzött Rákóczit illető egyik legnevesebb forrásunkból. Saussure nem 
volt teljesen ismeretlen történelmi irodalmunkban, de igazi jelentőségét 
Dénes Tibor fedezte fel és magyarázta meg nekünk, egyidejűleg jogos 
kritikával illetvén e témakör modern magyar feldolgozóit, „a szellemtör-
téneti irány fenegyerekét, Zolnai Bélát”, Hopp Lajost, Köpeczi Bélát és – 
már az első esszében – Veress Dániel „A rodostói csillagnéző” című 
könyvét. 

A Saussure-esszéjével, s főleg utána Dénes Tibor mindinkább „A lát-
hatatlan történet” témái felé fordul, ha nem is a jónak abban az értelmé-
ben, mint Hamvas Béla hasoncímű kitűnő könyvében, amely 1943-ban, 
úgyszólván kapuzárás előtt jelenvén meg, már nem hathatott érdeme sze-
rint a magyar történeti gondolkodásra. 

Ilyen, a voltaképpeni történelem alatti, a „láthatatlan történet”-nek 
szentelt esszé a „Magyar költő Rodániában”. Benne Kisfaludy Sándor 
derűs hadifogságát állítja szembe a szerzőével, amit elszörnyedve, mély 
emberi részvéttel vesz tudomásul az olvasó, ha nem is osztja Dénes Tibor 
negatív véleményét az „egyetlen osztály költője” Kisfaludyról. A Hímfy 
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szerelmei – s főleg az ítészeinktől kevesebbre becsült második része, a 
Boldog szerelem – valóban ily költő műve, de ez az értéke is: talán az 
egész világirodalomban egyedülálló nyelvemléke a középnemesi életfor-
ma – és világérzésnek. S ha ebben ellenkezünk is, annál inkább egyetér-
tünk szerzőnkkel abban, hogy „Shakespeare a miénk is”; nagy tanulsággal 
olvassuk Beöthy Ödönről szóló eszmefuttatását („Száműzöttek ha talál-
koznak”) s derülünk a két tipikusan „történetalatti” témán: „Bakos Palotai 
gróf...” Kertbeny Károly Mária párizsi viselt dolgairól meg a különös 
szédelgő, Koricosz herceg, Arménia cárevicse, a 49 utáni magyar emigrá-
cióval is egybehurkolódó kalandjairól olvasván Dénes Tibor könyvében. 

Ezek a cikkek a másodikul rájuk következő, Michel de Munkácsy 
(sic!)-ról szólóval együtt megint csak egységbe fogóznak, ha nem is té-
mái, de modor – s stílusbeli egységbe s bízvást viselhetnék címül ez utób-
biét: „Egy névjegy hátlapjára”. 

Az ezt megelőző „Madách és Arisztophanész” esszével új témakörhöz 
érkezünk. Az irodalomtörténetéhez. Megtudjuk, hogy az oxfordi Exeter 
College tudós professzora, D. Mervin Jones – akinek Five Hungarián 
Poets című könyvéről (1966) Cs. Szabó László róla szóló esszéje óta tu-
dunk – már az 1957-ben megjelent Kórter Emlékkönyvben behatóan érte-
kezett Madách „A civilizátor” című vígjátékáról, bemutatván a magyar 
költő a lényeget is illető kapcsolatát Aristophanés vígjátékköltészetével. 
Dénes idézi Horváth Károly megállapítását is erről az „Aristophanic 
Drama from 19th Century Hungary”-ról. „Kitűnő bírálat – mondja Hor-
váth —, bár felfogásán a birtokos nemesség patriárkális szemlélete és 
nacionalizmusa is érezhető” ... Miért „bár”? Mi legyen érezhető egy a 
múlt század derekán író birtokos nemesember művén? Marxi maszlag? 
Engelsi áfium? 

E sorok írója 1967-ben spanyolul publikált Magyar történetében meg-
kísérelte kimutatni, hogy Madách Tragédiája – mint történeti produktum 
– a magyar nemesi világkép utolsó nagyarányú nyelvemléke irodalmunk-
ban. Miért tükrözné „Aristophanés modorában” írt komédiája más felfo-
gást? Dénes helyesen emeli ki, hogy Aristophanés „is földesúr volt”, 
„konzervatív”, „aki hitt a poliszban”. S joggal kérdezi: „Nem ezt teszi-e, 
huszonnégy évszázad múltán Madách?” Legmélyebbre irodalomtörténeti 
eszmélkedésében – úgy lehet, egész könyvében – Péterfy Jenőről szóló 
esszéjében jutott szerzőnk: „Röviden élni, ha már élni kell.” „A Péterfy-
enigma megfejtéséhez” – úgymond – „a pszichológia egymaga nem ele-
gendő támasz”, véghezvitele a szellemtörténet útmutatása nélkül – ... – 
„elképzelhetetlen”. Már önmagában is fontos elvi kijelentés a szellemtör-
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ténettől vásott kölök módjára elrugaszkodott neveletlen korunkban. Ami 
azonban két oldallal lejjebb reá következik, hasonlíthatatlanul fontosabb 
felismerés. Itt mutat rá Dénes arra a meglepő jelenségre, hogy a 19. szá-
zad második fele „az új Renék és új Wertherek kora”. „Újra elhatalmaso-
dik a lelkeken a világfájdalom ... S ugyanakkor a preromantikusok hold-
evő álomkeresése.” „Csupa törött életvonal!” – kiált fel. Nemcsak miná-
lunk. Teljesen párhuzamos a miénkkel a jelenség, ami éppen ebben a kor-
ban a tőlünk oly messzinek látszó, de sokban oly meglepően közeli Portu-
gáliában lép fel. „Csupa törött életvonal” ott is. Egy egész irodalmi-
művészeti-történetírói iskola, amelynek többnyire igen jelentékeny tagjai 
magukat os vencidos da vida: „az élet legyőzöttjeinek” nevezik. A két 
Zilahy, Tisza Domokos, Komjáthy, Szentessy, Justh Zsigmond csakúgy 
közéjük illik, mint Reviczky Gyula vagy éppen – Péterfy Jenő. Aki nem 
pusztul el fiatalon, ott is öngyilkos lesz az öngyilkos Péterfy mottója ér-
telmében: „Röviden élni, ha már élni kell”. Ezzel épp a legjobbak élettől 
való elfordulásának, sőt az élet maguktól való eldobásának témája és 
problémája kísért fel író s olvasója képzeletében. 

Persze kevés az igazán nagystílű öngyilkos. De Széchenyi az. Szá-
munkra bizonyára nem volna, aki, ha „ágyban, párnák közt” hal meg vagy 
egy osztrák állami tébolydában silányítják semmivé s végül halottá. így 
tett sorzáró pontot nagyszerű életére, szétlőve azt a koponyát, amelyre 
egyként vált méltatlanná magyarság és világ. A Telekiek előtt sem álla-
nánk (sem László, sem Pál előtt) azzal a megrendült részvéttel ahogyan 
állunk, ha az első – megtehette volna – magára kedvezően interpretálja 
azt az – inkább látszólagos, mint lényeges – erkölcsi ellentmondást, ami-
be keveredett, s ha a második kibújik a konfliktusból, amibe hibáján kívül 
taszította a világtörténés és lemond, mint egy bajba jutott adótisztviselő. 

Persze nem azon öngyilkos ügyében ügyvédkedem én, aki kifizetetlen 
kártyaadóssága következményei vagy gyógyíthatatlan betegsége kínszen-
vedései előli féltében nyel mérget vagy röpít golyót a fejébe, hanem an-
nak ügyében, aki tiszta akarattal, győztesül a hitvány por felett, kilép a 
tömkelegből – ahogy Széchenyi mondotta – „férfiúlag és szeplőtelen”. 

Akár a portugál Antero de Quental vagy a magyar Péterfy Jenő. A 
most következő két esszében – bár csak távolról érintve – még fölmerül 
ez a nemcsak súlyos, hanem egyben lényeges téma is. Mindazonáltal más 
témák azok, amelyek innen kezdve a könyv hangsúlyát hordozzák. Köz-
tük egy tragikus asszonysors ábrázolása viszi el a pálmát. A „Csonka re-
gény és lírai jegyzetek” című esszében Kaffka Margitról van szó. Hatéves 
voltam, midőn szívemig ért a hír, hogy meghalt velem – úgy hiszem – 
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egykorú kisfiával együtt. Gyermekeknek írt gyönyörű könyve ott feküdt 
az asztalomon. Csak később – úgylehet: későn – ismerkedtem meg a 
„Színek és évek”-kel. Ma is vallom, amit most Dénes Tibor az enyéménél 
méltóbb fogalmazásában olvashatok: „Ha időt kap rá, realista széppró-
zánk egyik legnagyobb – ha nem a legnagyobb – mestere lehetett volna” s 
nem kellene beérnünk Szabó Dezső „romantikus stílusáradatával”, sem 
Móricz Zsigmond Attilává pöffesztett Rózsa Sándorával, hogy – annyi 
közt – itt csak erre az egy hamis hangjára mutassunk rá. 

A nagyon szép Kaffka Margit esszére következő cikkek – egy kivéte-
lével – nem érik el az előzőek elvi magaslatát, műfaji igényességét sem. 
Nem esszék, hanem nívós újságcikkek. Kivétel a „Bölcselő igenis és ... 
bölcs is?” című cikk. Lukács Györgyről szól, Hanák Tibor „A filozófus 
Lukács” című 1972-ben megjelent könyve kapcsán. Szívesen visszhan-
gozzuk a cikk alapgondolatát: „A jeles bölcselő bölccsé ily zivatarban 
aligha válhatott”, de tartózkodunk részletes megbeszélésétől, minthogy 
Lukács Györgyöt illető véleményünk kifejtésére a jelen keretet – Dénes 
Tibor könyvéről írt méltatásunkat – nem tartjuk alkalmasnak. 

Befejezésül néhány apró kritikai megjegyzés. 
Nem érthetünk egyet Csingisz kán Hitlerrel való egybevetésével (11. 

lap). Csingisz – már akár tetszik ez nekünk, akár nem – az egészen nagy 
politikai alkotók egyike, ahogy talán sikerült megmutatnom róla szóló 
könyvemben; Hitler szellemileg teljesen steril: lázítani, szervezni tudott, 
de soha semmit nem alkotott. 

Nem helyes magyarság a „feltörni” igét a német „er bricht auf” útnak 
indul értelemben használni. A „ténykörülmény", „tényvalóság” szavak a 
bürokrata nyelvből – vagy honnan? – kerültek Dénes Tibor különben oly 
élénk és életközei stílusába; mindkettőben a „tény” épp oly fölösleges, 
mint például az ugyancsak hivatali „kikézbesítés” főnévben a „ki” A 
„magánvaló” szót, mint normális közszót, nyelvünk nem vette be; a 131. 
lapon viszont, filozófiai kontextusban, alkalmazása helyénvaló. 

„Lévén ez a negyedéves folyóirat lett volna ...” Ez nincs magyarul. A 
„lévén” egyszerűen fölösleges, akár fennebb a „tény”, s ha elhagyom, a 
mondatnak nemcsak értelme, de magyaros formája is támad. S hogy kerül 
– rögtön ez után – ilyen magas nívójú szövegbe ez a nyegleség: „Álljon 
meg a menet”? 

Midőn a Zrinyiászban Isten eltöri haragja vesszejét, a Nagy Törököt, 
az nem azt teszi, hogy „rettenetes a haragja”. (128. 1.) Ellenkezőleg: azt 
teszi, hogy a haragja megszűnt. 
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A 133. lapon meg kellett volna mondani, hogy a nagy bölcselő Lukács 
„tevékeny akarat” kifejezése épp olyan ostobaság, mint a „Három nemze-
dék”-ben Szekfű „tudatos erkölcs”-e. Nincsen nem-tevékeny akarat. Sem 
nem-tudatos erkölcs. De ezek, az előttünk járó nemzedék neo-barokk mu-
tatványos bűvészei, mint Szekfű meg Lukács s velük-mellettük annyi más 
kisebb-nagyobb kókler – egyszerűen képtelenek voltak melléknevek : 
epitheton ornans-ok nélkül beszélni. Kornis Gyula jelenlétemben mondta 
egyszer Kerényi Károlynak: „Bécsben jártam s ott tartottam egy nagy 
előadást.” 

Mulatságos azt mondani Lukáccsal kapcsolatban, hogy „választani(a) 
kellett hitleri téboly és sztálini diktatúra között”. Próbálta volna Hitlert 
választani!... A 160. lapon „ámítja” értelemzavaróan kerül a mondatba; 
ott „képzeli” vagy „sejteni” kellene, a mondat értelme szerint. „Legelő-
ször a világtörténelemben a vallások szabad gyakorlását” nem Bocskai, 
hanem a tordai országgyűlés iktatta törvénybe már János Zsigmond feje-
delem idejében. A szultán 49 után nem azért nem szolgáltatta ki 
Kossuthékat Ferenc Józsefnek, mert „nem mert ujjat húzni a világ közvé-
leményével”. A világ közvéleménye igen rugalmas dolog; s a szultán jól 
védett „távolban volt a lövéstől”, ahogy a német mondja. Szomszédjától, 
Ausztriától bizonyára jobban félt, mint az úgynevezett közvéleménytől. 
De az angol s a francia követ bátorították: ez mentette meg Kossuthékat a 
kiadatástól. 

Mindez azonban nem más, mint piciny szépséghibák bakafántoskodó 
aláhuzigálása. Dénes könyve igen szép könyv; óriási anyagot tálal elénk 
kitűnő, könnyed előadásban; az egész, úgy ahogy van, irodalmunknak 
bizonyára nagy nyeresége. Hálánk illeti érte a szerzőt. S illesse a szerény 
megbeszélés végén egy köszönő szó a kiadót is: mindnyájunk barátját s 
mentorát: jó Újváry Sándort. 
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VITÉZ GYÖRGY 
Si tacuisses ...9 

 
A Jelenkor című, Pécsett megjelenő irodalmi folyóirat 1979 szeptemberi 
és októberi számában egész terjedelmében közölt egy, a Magyar Rádió-
ban elhangzott „rádióbeszélgetést” a nyugati magyar irodalomról. A rá-
dióankét résztvevői Béládi Miklós, Czine Mihály, Ilia Mihály, Parancs 
János, Szabolcsi Miklós – valamint az akkor Budapesten tartózkodó – és 
a szőnyegre került nyugati magyar irodalmat képviselő Czigány Lóránt, 
valamint Karátson Endre voltak. A meglepően tárgyilagos, civilizált, el-
sősorban ismeretterjesztő jellegű beszélgetés – reméljük – fölkeltette az 
igazi illetékesek, a magyarországi hallgatók és olvasók figyelmét. Nekünk 
– akikről a résztvevők beszélgettek – (oly neveket is megemlítve, melyek 
mindeddig legalábbis a „féltabú” állapotában lelték magukat az ország 
földrajzi határain belül), bizony jólesett a tisztességes, elfogadó, itt-ott 
szinte bátorító hang, melyet az ország (és mondjuk ki: a haza) irodalmár 
képviselői velünk kapcsolatban megütöttek. 

Annál inkább meghökkentően hatott Parancs János, az ankét többi 
résztvevőjének elsősorban lajtsromozó, seregszemlét tartó, ismertetni aka-
ró, megjegyzéseitől elütő néhány megállapítása, fülsértő kitétele, melye-
ket, úgy érzem, nem tudok válasz nélkül hagyni. Nem azért, mert kelle-
metlen, ünneprontó disszonanciát kevert a beszélgetésbe; (a következő 
hozzászólók igyekeztek is nem reagálni a vaskosabbjára), nem azért, mert 
hebehurgyán kibökött, vidéki önképzőkörök dobogójáról visszaédesgetett 
idomtalan közhelyei szószólójuk személyes irodalomszemléletét tükrözik 
(bár arról is csúfondárosan árulkodik), hanem azért, mivel bennük az 
„extra Hungárián non est vita” képtelen mítoszának, subás-gubás 
tribalizmusának, nagyzási hóbortjának, és végül siralmas provincializmu-
sának újrafogalmazását érzem. 

Parancs (annak ellenére, hogy előzőleg – 847. o. – bevallja, nemigen 
jártas ebben a nyugati magyar irodalomban) a 933-ik oldalon a többi hoz-
zászólástól elütően a nyugati magyar írói helyzet és magatartás „előnyeit” 
és „hátrányait” próbálja megközelíteni – úgy tűnik – az alapfokú 
röpelemzés módszereivel. Miután elismeri, hogy „odakint ők szabadab-
ban írhatnak néhány dologról, mint mi idehaza”, gyorsan hozzáteszi, 
„igaz, egyúttal felelőtlenebbül is”. A következőkben azután Orbán Ottó a 

                                                           
9 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 1. számában. 
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Kortárs 1978 októberében megjelent (szerintem visszataszító hangú) írása 
mögé búvá idézi Parancs azt a hírhedt s ma már szinte minden értelmétől 
megfosztott pattantyús szólást, miszerint „mifelénk az eszme és valóság 
nagyon is kötődik egymáshoz”. 

Parancs szerint a nyugati magyar íróknak „eszme- és valóságkötődésé-
nek e sajátos módjával már nem kell törődniük”, s ezért „szubjektivebbek 
és öncélúbbak, mint kellene”, és végül csak lazán kapcsolódnak „a közös-
ségi, a társadalmi élethez”. Együgyűségek ezek; az író és irodalom felada-
táról, céljairól ezen a színvonalon nem érdemes eszmecserét folytatni. 
Annyit azonban szeretnék megjegyezni, hogy ami a felelősségérzetet ille-
ti, a nyugati magyar írókba legalább annyi szorult ebből a portékából, 
mint számos otthon poszturáló, öntudattól, valóságérzettől, hazafiságtól, 
elkötelezettségtől és egyéb kéjgáztól léggömbbé magasztosult társukba. 
Csak mi a felelősségérzetet másképp értelmezzük; a magyar ajkú olvasó-
közönség tudtára adni a valóság (és képzelet) néhány kevésbé ismert té-
nyét, ismét betörni (Dévénynél vagy Kurd Csibrákon) az új időknek új 
dalaival, ráébreszteni ezt az újrateremtett nagy magyar Csajágröcsögét 
arra, hogy a „magyar valóság” az egyetemes valóságnak csupán elenyé-
sző része; hogy a magyar irodalom nem maradhat meg a törzsi önimádat-
öngyűlölet kettős szertartásánál, ha valóban hozzá akar járulni legalább 
Európa karénekéhez; ez a mi minden idegszálunkkal érzett felelősségünk. 

Hogy ez más, torz, szokatlan – urambocsá' értelmetlen –, mi úgy gon-
doljuk ezért nem tartozunk számadással az irodalom felügyelőinek – bár 
szívesen megválaszolunk —, ha erre alkalmat adnak, az „olvasótábor-
nak”, akikkel kapcsolatban azt mondja Parancs a Jelenkor 934-ik oldalán, 
hogy „ezzel az (olvasótáborral) sem vállalnak közösséget” (mármint a 
nyugati magyar írók), mivel ők „valami légüres térben fuldokolva”, „se 
oda se ide nem tartozva” élnek. Megnyugtató érzéssel jelenthetem; hátrá-
nyaink ellenére e kép- és fogalomzavart leküzdöttük. Légüres térben nem 
fuldoklik az ember, csupán halott. Mi pedig, bármi különösen is hangzik 
ez – élünk. 

Végtére mit mondjunk Parancs gyöngyösbokrétájának legszebb árva-
lányhajáról? Vas István megfigyelését idézve, mely szerint „a kint élő 
költők mesterségbeli tudása úgy tűnik, mintha gazdagabb lenne,... mintha 
ők tudatosabban művelnék a nyelvet”. Parancs arra a következtetésre jut, 
mely szerint ennek az az oka, hogy a „kint élő költők és írók ... félnek a 
nyelvi elsivárosodástól”. Szerinte a külföldi magyar írók gyakori(?) haza-
látogatásának is ez a fő oka. Jómagam sohasem féltem a nyelvi elsiváro-
sodástól; haza se a tavaszi orgonavirágzással megújuló körúti zsargon 
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buja hajtásaiért látogatok – viszont úgy tűnik, Parancs nemcsak a nyugati 
magyar folyóiratokat nem kapja kézhez rendszeresen, hanem az otthon 
megjelenő lapokat sem olvassa figyelmesen. Ha olvasná, rádöbbenne, 
hogy az otthoni írók valóban nem félnek a nyelvi elsivárosodástól. Észre 
sem veszik. 

Ami pedig a „kint élő írók” nyelvi leleményét, választékosságát, kife-
jezőerejét illeti, mindezt aligha tartanám védelmi taktikának, sündisznóál-
lás tüskéjének. 

Szemérmesen remegő hangon hadd terjesszek elő egy másik, tán 
egyenértékű magyarázatot. Lehetséges, hogy e „fentebb stílt” (Parancs 
kifejezése) művelő írók, költők egynéhánya egyszerűen jobb, tehetsége-
sebb, mint a hazai irodalmi alderékhad jelentős hányada? Meggondolandó 
... 

A beszélgetés többi résztvevőjének kimagasló érdeme, hogy a föntebb 
elhangzott, alig kendőzötten lesajnáló érzéseket szellőztető megjegyzé-
sekhez nem csatlakoztak; ellenkezőleg, a magyar irodalom (már ami 
megérdemli ezt a meghatározást) egységes jellegéről beszéltek. 

Míg Parancs monológjának első része balkezes dicsérettől és alig lep-
lezett irigységtől terhes, második részében meggondolatlan indiszkrécióit 
igyekezett semlegesíteni. Ez igyekezetét szomorú siker koronázta. De 
talán ha utólag végigolvasta a beszélgetés teljes anyagát, eszébe juthatott 
egy el nem sivárosodott, bár lapidáris magyar mondás. Hallgatni arany – 
János. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Korszaklezáró könyv10 
Illyés Gyula: Beatrice apródjai, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1979, 577 l. 
 
A könyv alcíme szerint regény; az író megmondja, hogyan értelmezi ezt. 
„A memoár-irodalom igen kényes műfaj” – írja Illyés. Több évtized távla-
tából a párbeszédet már nem lehet „mikroszkopikus hitellel” felidézni, 
ezért a memoár is óhatatlanul regényesít. Máshelyütt az időben való csa-
pongásai miatt hasonlítja írását a modern regényhez. Hozzáteszem: az 
egésznek romantikus feszültséget ad a „kerettörténet”: fiatal forradalmár 
illegális tevékenysége a 19-es kommün bukása után, s csúcspontja a jól 
előkészített fogolyszöktetés a váci fegyházból. Az író úgyszólván még 
gyermek: tizenhét éves, kereskedelmi és gimnáziumban különbözeti érett-
ségire készülő diák. Két lecketanulás között rendőrségen, börtönben poli-
tikai foglyokat látogat, szervezi védelmüket, önszántából pénzt gyűjt a 
forradalmi szereplése miatt bujkáló tanára számára, este pedig lázítóan 
gúnyos értelművé ragasztja át az új rend búzdító plakátjait. Amikor pedig 
az illegalitásban levő kommunisták értesülnek a cselekedetekre vágyó 
diákról, megbízzák a Vörös Segély pénzeinek elosztásával. A kamasz 
kezén súlyos pénzek fordulnak meg, a letartóztatottak hozzátartozóinak 
támogatására szánt összegek. Nincs nyugta, nincs írásbeli elszámolás. Az 
ifjú maga is szegény ... de a próbát kiállja. A századforduló orosz regé-
nyeinek lázassága csaphat meg bennünket. Mégsem izgatott történet ez. 
Illyés paraszthőseinek higgadtságával, juhászelődeinek „komótosságával” 
beszéli el. 

A „Beatrice apródjai” csak külső formájára regényesített, belső tartal-
mi szerint emlékirat. Kalandjai megtörtént események, korrajza realista, 
fókuszba a fiatal forradalmár és költő fejlődése, öneszmélése került, de 
igen széles a tekintetbe vett történelmi panoráma: szociográfiai leírások 
dokumentum értékű jelenetek a munkásmozgalomból és az akkori politi-
kai-történelmi helyzet analízisei mind elférnek benne. Sor kerül fontos 
szerepet játszott személyiségek: Jászi Oszkár, Szabó Ervin, Károlyi Mi-
hály, Kun Béla és Horthy jellemzésére, és az író tüzetesen keresi motívu-
mokat a Magyarország akkori sorsát eldöntő külföldi államférfiak, Masa-
ryk, Benes és Clemenceau gondolkodásában is. Nagyító alá vétetnek az 

                                                           
10 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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irodalmi világ alakjai: Kassák, Tóth Árpád, Babits. A könyvben felbuk-
kanó jelentős személyek névsorából különben hosszú listát lehetne össze-
állítani, mutatóba néhány: Csécsy Imre, Nagy Lajos, Sinkó Ervin, Lukács 
György, Lengyel József és Veres Péter.  

Ezt a műfaji sokrétűséget egy „igazi” regény ki sem bírná. Napló ez 

utólag megírt, vagy memoár. 
Az írót közismert szerénysége, a hősi tettek pózának a kerülése is befo-

lyásolhatta, hogy a saját bőrét vásárra vivő, illegális munkáját előhozva 
regénnyé szelídítse az igaz történetet. Korábban eléggé hallható utaláso-
kat tett arra, hogy a sok ál-veterán kérkedése visszatartja őt 19-es kaland-
jainak ábrázolásától.  

Illyés forradalmár volt, és az is maradt - felfogásom szerint ez az alap-
tétel írásainak megértéséhez. Lehet, hogy akadnak, akik nem szívesen 
hallják ezt. Ugyanis sokféle „Illyés-kép” van forgalomban. Konzervatív 
körökben felkapják a magyarság pusztulásáról, Trianon hatásáról, nemze-
tiségi kérdésben elhangzott intő szavait, de feledik az alsóbb néposztályok 
jogairól írt szenvedélyes sorait. A liberális reformerek örömmel idézik fel 
a nyájas képet, amint az író Babitscsal együtt a Nyugatot szerkeszti, vagy 
amint az esztergomi kert idilljében költői versenyre kelnek. A paraszt-
romantikára hajlók elsiklanak afelett, hogy Illyés mindenkor kedvtelve 
ábrázolta a városi munkásságot is, a „Puszták Népé”-ben a nagybirtokok 
cselédjeit nemegy vonásukban inkább a gyári munkássággal tartotta ösz-
szehasonlíthatónak, mint a falvak parasztjaival. A kommunisták pedig 
üdvözlik benne az útitársat, de a forradalmár jelzőt nem tartják méltónak, 
mert ez csak a saját soraikból valóknak, a fegyelem szerint zárt rendben 
menetelőknek járhat ki.  

Illyés Gyula a nemzet poeta laureatusa. Az egész nemzet figyel szavá-
ra, helyesel neki, mégis magányos harcos is ő a magyar szellemi közélet-
ben. Némelyek ugyanis nem a teljes írót látják, hanem részeket szakítva 
ki az egységes műből, különféle Illyés-imágókat teremtenek maguknak. 
Forradalmiságát igen közérthetően magyarázza el a „Beatrice apródjá”-
ban is. „Azáltal, hogy a magyar progresszió jó része vak kényszerből hi-
székeny számításból oly fokban hallgatott a magyar néptömegek nemzeti 
jogainak sérelméről, pogromig fajuló üldöztetéséről, a nemzet létének 
látványos védelmét a reakció szinte kizárólagos birtokául engedte. A ter-
mészetes nemzeti érzésnek ezt a húrját a Horthy-rendszer kezdetben egy-
általán nem érintette. Később is csak óvatosan, a húr hangját teljesen Pá-
rizs felé irányítva: a békekonferencia tagjainak megvilágosítására s meg-
lágyítására. Az igazság érvényesítése lehet taktikai dolog. Az igazság 
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képviseletét, mely erkölcsi kategória, nem lehet akár rövid időre sem szü-
neteltetni. A szüneteltetés itt átengedés. Ez történt. Az emberi és nemzeti 
szabadságjogok védelme, amely világszerte a haladás élcsapatának ha-
gyománya volt; elvakult maradiaknak adott eszmei fegyvert. A magyar 
klasszikus költészet bibliája, de még a jakobinus Petőfi és a jaurésista 
Ady könyve a húszas évek ifjúságának szeme előtt töretett ketté: elég 
különös felosztásra. Az egyik fél csak a nemzeti szenvedélyt harsogta 
belőlük világgá, a másik csak a szociálist. Mindkettő másként. Miközben 
a némaságra kárhoztatott nép századok óta nem látott kiszolgáltatottság-
gal szenvedte a most egybekapcsolódott kettős márcát, a nemzetit és a 
társadalmit.” {270-271. lap) 

Ez a könyv eszmei vezérmotívuma: a népi és a nemzeti jogok elvá-
laszthatatlanságának a hirdetése. Több helyütt harsogva felerősödik ez az 
alapdallam. ,,A két föladat eggyé lett. Megvalósítani azt az új társadalmat 
és kivívni valóságosra az alsó osztályok legújabb keletű jogait; megnyerni 
egy anyanyelvű közösségnek azokat a jogait, melyeket ősieknek mondha-
tunk, hiszen magának az ősiségben keletkezett tömegeknek keretét bizto-
sították. A két föladat mélységesen összeforrt: izzó, a Duna-medencében 
lángolóan forró idő kohójában! Egyszerre megoldani mind a kettőt? Ez 
hatalmas területű – nagy visszavonulásokat nyújtó – országban is képte-
lennek tetszett. Egyiket a másik után tehát? 

Hogyha a történelemmel emberészszerűen lehetne beszélni. (463. lap) 
Az iménti idézetben a szenvedély magaslatáig felcsapó szavak 

aláhullanak a befejező mondatban a melankóliáig Sóhajtozás itt-ott kihal-
latszik írásából, lemondás azonban soha. Illyés eszményeket őriz és szá-
mon kér. Hatvan éve változatlan hittel ragaszkodik gondolataihoz. A 
citátus ugyanis rövid foglalata 1919-ben tartott egyik előadásának és egy-
ben a mai, hetvennyolc éves író vallomása is. (A könyv címében a dantei 
Beatricére való utalás a választott eszmény iránti hűséget fejezi ki.) Ki-
egészítésül még az író hat év előtti Kortárs-beli nyilatkozatából (kivona-
tosan): „Az egész modern, a Trianon utáni Magyarország a szociális 
szemléletet a társadalmi szemléletet a diktatúra alatt kiadott propaganda-
füzetekből tanulta. Akkor fedezték föl, még az ellenségek is, hogy van 
burzsoázia van kapitalizmus, van proletariátus. És ezek rögtön eleven, 
ható fogalmak voltak. ... Mi, mint az egész nemzedékünk Nyugat-
Európában is, ezt már készen kaptuk. A marxizmus benne volt a levegő-
ben, nem kellett marxista szakkönyveket, tudományos könyveket olvasni 
ahhoz, hogy az embernek meglegyen az osztályszempontja. Magyaror-
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szágon a leghitelesebben magyar a legszegényebb réteg volt. Tehát az 
osztályszemlélet és a magyarságszemlélet egybevágott.” 

Illyés a forradalmi terrort – Petőfiékhez hasonlóan – sohasem vetette 
el. Ténymegállapító szavai vannak a 19-es terrorról („Pesti páncélvonatok 
állították helyre a rendet; de nem a nyugalmat”), de felmentést is oszto-
gat: „Az ifjúság szeme – írja – mindig a távoli jövendőn csüng, nincs te-
kintete az átlépendő tócsára, még ha az véres is, és nem is tócsa, hanem 
folyam.” Aki a „Puszták népé”-ben olvasott a nagybirtokon dolgozó cse-
lédek kiszolgáltatottságáról, akit a „Beatrice apródjai”-ban csak valame-
lyest is megérintett az ütlegelésekről, a társadalmi méretű megalázásokról 
szóló fejezet, megérti az író forradalmi indulatát. De ettől az a kérdés nem 
válik feleslegessé: vajon a történelmi gyakorlat ez ideig szerte a világon 
nem inkább a reformeri, lépésről lépésre haladó javítást igazolta-e? 

Történelemszemléletével lehet vitatkozni. Bírálni lehet Károlyi Mihály 
és Kun Béla portréjának idealizálásait. Szóvá tehető, hogy nem lát éles 
cezúrát a Károlyi-féle, 18-as forradalom még a valódi demokratikus át-
alakulást potenciálisan magában foglaló szakasza és a 19-es Kun-
diktatúra között. Fölvethető, vajon nem becsüli-e túl számonkérésének 
címzettjeit? Hiszen a kommunista világmozgalomban a fő tendencia ez 
ideig – ámbár a megújulás lehetősége sohasem kizárt – az egyirányú, 
központosított hatalomra való törekvés; a Károlyival, Jászival rokonítható 
polgári radikálisok pedig szép szólamaikkal irány nélkül hánykolódnak a 
politika viharaiban. Vajon nem súlyosan romantikus álom-e, hogy a ma-
gyarországi Vörös Hadseregnek a végsőkig ki kellett volna tartania a 
szomszéd országok intervenciójával szemben? Buzdítás „a végsőkig való 
kitartás”-ra lehet üres frázis, és lehet egy lírai költő haláltmegvető bátor-
sága, de semmiképp sem számba vehető katonai-hadászati tényező. 
Mindezek azonban csak mellékes kérdések. 

Fő ellenvetésem: Illyés látásmódjából hiányzik a külpolitikai szem-
pontok realista értékelése. De ez nem újdonság. Az igazi forradalmárok 
külpolitikai elgondolásai mindenkor csupán elveiken nyugszanak. A vi-
lágpolitikában azonban más erők dominálnak. Ezért fennáll annak a vizs-
gálatnak a jogossága, hogy a század eleji, két magyar forradalom meny-
nyiben járult hozzá Magyarország külpolitikai súlyának elvesztéséhez, és 
ezáltal mennyiben növelte az ország kiszolgáltatottságát. Sommásan: Ma-
gyarország katasztrofális külpolitikát folytatott. 1919-ben, amikor az Eu-
rópát újrarendező nagyhatalmak a kommunizmustól rettegtek, vörös szín-
ben tűnt fel. A II. világháborúban, amikor a világ legerősebb hatalmai a 
fasizmustól tartottak, a jobboldaliság látszatába került. Mindez nem egye-
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düli oka mai helyzetünknek, de kétségtelenül ez is hatott. Ha ellentétbe 
kerülnek a külpolitikai és a belpolitikai szempontok, akkor Kemény 
Zsigmond szellemében a külpolitikai helyes iránynak kell elsőbbséget 
adni. Ez az a vélemény, mely Illyéssel szembeállítható. 

Az író élesen hadakozik a dogmatikus kommunista történészeknek az-
zal a tételével, hogy mi voltunk az első fasiszta ország. Ha könyvének 
hatására szűkülni fog e rágalmazók csoportja, az is nagy haszon lesz. Még 
fontosabb: sorsunkat eldöntő tanulságokat vonhatnak le a hatalom mai 
birtokosai Illyés múltbírálatából: a lelkek békéje Közép-Európában addig 
el nem érhető, amíg a nemzetiségek emberi jogai nem sziklaszilárdak az 
egész térségben. 

A könyv erejét azonban nem nézeteinek cáfolhatatlansága, avagy tör-
ténelembölcseletének mélysége adja meg, de még csak nem is a megszív-
lelendő tanulságai – ha így volna, tévesen, a politikai szakkönyvek mércé-
jével mérnénk szépirodalmat. 

A mű páratlan értéke az, hogy eddig 1919-ről ilyen átfogó irodalmi 
helyzetjelentésünk nem volt. A tudósítás egyszerre rideg és bensőséges. 
Rideg, mert tárgyilagosan beszéli el a tényeket, és bensőséges, mert az 
érzelmek hullámzását is ábrázolja. Ha ahhoz az egyszerű megállapításhoz 
megyünk vissza, hogy a jó irodalom semmi egyéb, mint megfogalmazni 
tudás, akkor ezzel már meg is kaptuk esztétikai ítéletünk indoklását: Ily-
lyésnél senki jobban szavakban nem ragadta meg 1919 bonyolult törté-
nelmi helyzetében az emberek életérzéseit. Következtetései vitathatók, de 
helyzetjelentését elfogadhatjuk. 

A szélességében értelmezett totalitás igényét a mű teljes mértékben ki-
elégíti. A tizenhét éves diák már Budapesten élt, de sűrűn leruccant a vi-
déki rokonsághoz is. Egyformán otthon volt a külvárosokban, a falvakban 
és a pusztán. Például a vidéki lakodalom leírása, az angyalföldi és a Ba-
ross tér környéki munkásnegyed közötti különbség megrajzolása szocio-
gráfiai remeklés. Társadalmi „liftezése” során érintkezésbe került értelmi-
ségiekkel, polgárokkal és kispolgárokkal. Az elűzött, vagonlakó magya-
rok nyomoráról a baloldali irodalom ez idáig inkább csak hallgatott. Az 
író körképére e komor színek is felkerültek. A falvakba beszállásoló kü-
lönítményesek révén a fehértiszteket is közvetlen közelről figyelhette 
meg. A legtöbbet a fiatal munkásmozgalmi forradalmárok társaságában 
mozgott, noha ő maga sohasem volt párttag. Olyan elfelejtett, de fontos 
lelki mélyrétegeket tár fel, mint a Dosztojevszkijtől kölcsönzött messia-
nizmus-elmélet szerepe az 1919-es kommunistáknál. Sinkó, aki ennek 
legfőbb képviselője volt, sem beszél erről olyan nyíltan, mint Illyés. A 
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könyv a „Hunok Párizsban” előtörténete is. A „Hunok Párizsban” azon-
ban mégis csupán egy szelet a húszas évekbeli Párizs magyar munkásai-
nak, emigrációjának, francia baloldali irodalmi köröknek a világából. 
Nagy érdeklődésre számító regény ez is, de közvetlenül nem mindnyá-
junknak van köze hozzá. A „Beatrice apródjai” azonban minden magyar-
hoz szól, legújabb kori történelmünk sorsfordító évét elemzi tökéletes 
szépirodalmi eszközökkel. A művet a „Puszták népé”-vel műfajábán ro-
konnak és értékében azonosnak vélem. 

Sűrű anyagú, pátosztalan realizmusát az elnyomottak felszabadulásá-
nak tettekre is kész vágya és a nép jobb életének az óhaja fűti fel A század 
eleji és az eszményekben hívő magyar forradalmárok életéhez ezután már 
aligha van mit hozzátenni. Korszaklezáró könyv. 
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HANÁK TIBOR 
A második haza11 

Gombos Gyula: Hillsdale (amerikai vázlatok). Püski, New York 1979,121 
l. 
 
Külföldön élve sem a haza nem válik teljesen idegenné, sem az idegen 
nem lesz hazává, ha a fiatalság évei védik a régit, felnőtt korunk meg az 
új mellett érvel. A távolabbi múlt érzelmi kötőereje nagyobb, mint a köze-
lié, főképp ha az a távoli a gyermek- és ifjúkorba nyúlik vissza. Hazát 
talán nem is, második hazát azonban mégis csak odamesterkedhetünk az 
első mellé, sőt talán elé, de nem riválisnak, hanem más értékű, a múltat 
őrző eleven társnak, szélfogónak, időt hasító éknek, melynek fáradságos, 
de az életnek helyet szorító munkája mögött meghúzódhat a múlt kisde-
den lengő aranyos lángja, fénye. Gombos Gyula legújabb könyve nem-
csak ezt igazolja, de be is mutatja az új haza, a második haza teremtésé-
nek műveletét, sok szálból összefűződő pszichológiáját. 

A folyamat talán a szülőföldtől való elszakadással kezdődik, de ehhez 
nem szükséges elhagyni az országot. Egyre kevesebben vannak a „földál-
landók”, a szülőfaluban, szülőházban élők és ott is meghalok. A legtöbb 
vagy igen sok ember elhagyja régi otthonát az újért. Írók, művészek, ze-
neszerzők életrajzából tudjuk, hogy néha évtizedekre szóló megtagadás 
jellegével fordítanak hátat szűkebb pátriájuknak, a valóban szűknek ér-
zett, a kinőtt emberi és helyi viszonyoknak, s bár az országot esetleg nem 
hagyják el, mégsem térnek vissza többé a házhoz, „hol az élet első öröme-
it ízlelék”. De még ha ott is maradnak, vagy hazalátogatnak néha, a foly-
tonosan haladó idő mindenképp eltávolít a régitől, az élet első élményei-
től, képeitől, arcaitól. A visszanézésben megszépült múlt meg a vágyat 
szólongatja; ez a természete, mestersége, mint minden szépnek: nosztal-
gikus ereje van. A honvágy nem mindig a honnak szól hanem inkább az 
otthonnak, a meghitt gyermekkori világnak, a „temps perdu”-nek, az el-
veszett időnek, mely mindnyájunkat – a hazában élőket is – hazátlanná, a 
lét kivetettjévé, idegenné teszi. Mint ahogy Proustnál és Cocteau-nál iro-
dalmi fokon, valamilyen módon mindenkiben megdicsőül még a legsivá-
rabb gyerekkor is, vagy a távoli múlt egy-egy felfénylő pontja, mint az 
emberiség képzeletében saját gyerekkora, az eljátszott Paradicsom, a bol-
dogsággá misztifikált kezdet, az Éden, az aranykor, melyből vallások és 

                                                           
11 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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társadalmi elméletek, ideológiák táplálkoznak, jól rátapintva az időbeliség 
által – az elmúlás által – okozott elesettségünkre, vágyainkra. Rendszerint 
az időről van itt szó, nem a térről; az elmúlt időt a térbeliség teszi fogha-
tóvá: a tér képei mutatják az időt; a múlás a szintér változásaiban jelenik 
meg. Az idő tartalma: tér. S épp mert a téridő szemléleti adottság, mind-
nyájan az idő űzöttjei vagyunk. A saját hazájában levő is emigráns, ki-
vándorol a múltból, búcsút int a réginek, mert sorsunk a távozás, a menés: 
„navigare necesse est”. 

Gombos Gyula Hillsdale című könyve az elszakadás folyamatával nem 
sokat foglalkozik; nincs benne nyoma a nosztalgiának és honfibúnak, 
melyet sokszor még a kifinomult kultúrájú hazai írók és kritikusok is el-
várnak, számon kémek, sőt gyakran belevetítenek külföldi társaik írásai-
ba, érzés- és gondolatvilágába. Épp a visszavágyás hiánya és Gombos 
egész könyvének építkező, házat és hazát építő pozitív szelleme figyel-
meztet arra, hogy mennyire hamis a honi berkekben – irodalmi körökben 
is – túltáplált bújdosás-képzet, a száműzötteket övező romantikus borzon-
gás. Tompa Mihály „Levél egy kibujdosott barátom után”, Lévay József 
„Mikes”, Reményik Sándor „Eredj, ha tudsz!” című verse és még jó né-
hány más írás vigaszként sugallta szerte a különböző okokból lesújtott 
hazában, hogy odakünt még rosszabb, „mert hosszú hervadás emészti azt 
a fát, melyet nagy korában tesznek más földbe át”. A honvágyat sokszor 
nem a külföldön berendezkedett magyar érezte, hanem az otthon maradt – 
vagy ragadt – vetítette bele az eltávozottak életébe, hogy könnyebbnek 
találja saját sorsát s az ország sanyarú helyzetét. A honvágy képzete tehát 
gyógyír lehet az otthoni sebekre. A bujdosás, száműzés, vándorlás, mene-
külés és honvágy kiszínezésébe belejátszott a romantika és neoromantika 
életérzése is, mely csak úgy ontotta és vonzotta a képeket a szomorúfűz 
alatt lepihenő vándorlegényről, a világgá ment Kukorica Jancsikról és 
Toldikról, az elűzött legkisebb fiúról, a poroszlóktól rettegő betyárról, ki 
holdtalan éjszakán – vagy ami még jobb – fákat kicsavaró viharban „lopja 
életét”. Vannak korok, amelyekben divat a honvágy és a bujdosás. A múlt 
század elején a vándor volt az irodalom egyik legnépszerűbb alakja. 
Schubert és Schumann egész sor nosztalgikus vándordalt írt, halhatatlan-
ságot biztosítva rég elfelejtett költők szenvelgő verseinek. S azt se feled-
jük, hogy a honvágy főképp a nem-utazó korok terméke; az otthon ülők, a 
földállandók rémüldöztek azon, hogy milyen rossz lehet úton lenni, ide-
genben élni, a távollevőre nem tudtak másként gondolni, mint a szegény 
búslakodóra, aki nem csinál mást, mint epedve mered a nádfödeles szülői 
ház irányába, míg görcsöt nem kap a nyaka. 
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A magyarság önkereső és önértelmező hajlamával különösképp von-
zódott a tragikus önarcképekhez, a nemzeti sajnálkozás csüggeteg hangu-
lata, amint ezt Reményik Sándor pátosza vagy Prohászka Lajos ismert 
könyvének kései romantikus tétele is igazolja, mi szerint a német ugyan 
vándor, de a magyar a bujdosó. Az idegenben élés és a honvágy mono-
mániás összekapcsolásához ezenkívül természetesen hozzájárultak a kül-
földön élő magyar írók is, Mikestől Márai Sándorig, kinek Halotti beszé-
de új tápot adott annak az elképzelésnek, hogy a hazából kiszakadtak éle-
te merő sóvárgás, gyötrelem, régi képek kergetése s hallucináció: „A 
Tyrrén tenger zúgni kezd, s hallod Babits szavát, / Krúdy hárfája zengi be 
az ausztrál éjszakát”. – Bizonyára van ilyen is. A vers szimbolikussá sűríti 
a hangulatokat, kiemeli a pillanatot a változás árjából és állandósítja, je-
lentőssé teszi a hullámzó érzelmeket a művészet örök hivatása szerint. 
Persze hogy voltak Mikes Kelemennek csüggeteg percei, főképp írás 
közben voltak; ez hozzátartozott írói alkatához, a leveleinek szánt szerep-
hez és stílusához. A mécses fényköréből kilépve azonban – feltehetően – 
nem mindig csak a Zágon felé mutató csillagot kémlelte, hanem azért ő is 
megette a jó főztet „fakanállal kisbográcsból”, ivott rá egy kupa bort, 
megnézte a fehérnépet, sőt még a tenger látványait is élvezettel csodálhat-
ta és nem csak egyedül hallgatta mormolását „itthoni árnyként”. 

Hogy a külföldön élő napjai nem csak ábrándkergetésből és fájó me-
rengésből állnak, sőt hogy abból állnak a legkevésbé, Gombos Gyula új 
könyve jól dokumentálja. Nem hátra néz, hanem előre; nem a régit sajnál-
ja pózzá merevedett tartással, hanem ha sajnálja is, inkább a napjait kitöl-
tő feladatként az újat keresi és igyekszik megtalálni, megkedvelni. A má-
sodik haza nem adottság, hanem műveletek – szoktatás és néha tudatos 
munka – eredménye. A folyamat is más, mint az elsőnél. A szülői ház 
köré előbb táji élmények, a környezet megélésének apró mozzanatai kap-
csolódnak, s csak később mélyül és tágul a hon fogalma az időben, a tör-
ténelemben és kultúrában. A második haza ezzel szemben kezdetben 
absztrakt. Gombos Gyula is előbb csak hallott, olvasott, tanult Ameriká-
ról; némi fogalma volt történelméről, politikai életéről és csak azután élte 
meg, ezután következtek a tapasztalatok, benyomások az emberekről, a 
dübörgő tornyos városokról, élmények a tájról, melyek konkrétizálták a 
korábbi elvont képzeteket. Hogy azonban a két haza esetében nem csupán 
a konkrét és az absztrakt elsőbbségének megfordításáról van szó, erre 
főképp a könyv első fejezete figyelmeztet. Azzal ui., hogy megérkezett 
Amerikába, még nem találta meg új otthonát. Valójában nem is Ameriká-
ba került, hanem New Yorkba, „ahová kenyerem köt, de torlott kőmérta-
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nában annyi év óta is csak tanyázom: benne otthon érezni magamat soha 
nem voltam képes megtanulni” – írja a könyv első lapján. Emigrációja 
újabb emigrációt tett szükségessé: a városból a vidékre, a gépi világból a 
zöldbe, „vissza a természethez”, Hillsdale-be, a berkshirei dombok közé, 
századunk egyik vonulási irányának megfelelően. Ez a térbeli elmozdu-
lás, helyváltoztatás is időbelit takar, csakhogy itt nem a múlt elhagyásáról 
van szó, mint a gyermekkortól megváló felnövés esetében, hanem épp 
fordítva: a vidékre költözéssel a múltat próbáljuk visszahozni, részben a 
személyes múltat, a családias meghittséget, részben az elmúlt korok egy-
szerűségét, halkságát, emberi méreteit, a 19. század hangulatait és amit 
annak hiszünk. Ezért válnak gyakran oly paradoxszá vidéki életünk apró 
körülményei, hiszen csak önbecsapó mesterkedéssel tudjuk visszavará-
zsolni a múlt illúzióit, miközben persze nem is vagyunk hajlandók követ-
kezetesek lenni a 20- század megtagadásában. Autóval, ápolt betonutakon 
járunk vissza a múltba, a pipás nyugalmú tornácos házba, hol jégszek-
rényből vesszük elő a frissítő italt és az óriásgépekkel vájt medencét ta-
láljuk „embert kedvelőnek”, mint Gombos Gyula a hillsdale-i háza előtt a 
kis tavat, melynek tükre – így látja ő – „magába tudja gyűjteni a fölötte 
naponta elvonuló mindenséget. A fölkelő napot, a delelőt, a lenyugvót, a 
felhők járását az égen, a hold fényét, még a csillagokat is”. 

Ide fészkelte be magát az író, a „dombok völgyébe”, Hillsdale-be, New 
Yorktól 200 km-re északra. Könyve a meghonosodás útját írja le. Kedvé-
re való zöld foltot talált egy falu közelében. Itt jó, itt lesz a hazám. „Ubi 
bene, ibi patria”. Nemcsak érzelmi, intellektuális kérdés is az új haza ki-
alakítása. Nem vagyunk kiszolgáltatva adottságoknak és saját érzelme-
inknek. Jól megfontoljuk, hogy mit érdemes megszeretni, hol érdemes 
megtelepedni. A második hazát lehet választani, megnézni, mit kínál, 
egészséges-e, szép-e, szól-e a szívhez, kedélyhez. Hogy olyan ez, mint a 
vásárlás? Néha olyan. Magyarországon is így jár el az, aki vidéki házat 
vesz. Tudatosan választja meg jövendő otthonát, új környezetét, a tájat, s 
pénzért veszi meg a kies hajlékot; aztán „a gazda bekeríti házát", mint 
Babits tette az esztergomi szőlőhegyen, majd azon dolgozik, hogy a meg-
levőt minél jobban megismerje, megszeresse. 

Gombos Gyula írásán érződik, hogy valahonnét a falukutató nemzedék 
feladat- és élményvilágából indult el szerzője. Amint ideje marad körül-
nézni, felébred benne a szociográfus faggató kedve. Mint egykor a ma-
gyar falvakat, az észak-amerikai Hillsdale-t is szemügyre veszi, elemzi a 
község nevét, leírja utcáit, beosztását, a házakat, a házak dollárértékét; 
kutatja a stratifikációt, a lakosság rétegeződését, életmódjuk sajátosságait, 
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gondolkodásukat, észjárásukat. Mindössze 1400 embert számláló falu ez, 
de már benne is megindult a kivonulási folyamat. Épp a közepén, a főté-
ren a legolcsóbbak a házak. A falusiak is – hát még az idevetődő város-
iak! – a szélen akarnak lakni, ahol van telek és levegő, kertnek való zöld 
élettér. Ezek az amerikai vidékiek a hagyományt nem nagyon őrzik, nem 
akarnak rossz beosztású szobákban lakni csak azért, mert nagyapjuknak 
vagy apjuknak ez megfelelt. Az elöregedett házakat lebontják, helyükre 
épül az új. Használati tárgynak tekintik, mint az autót. A régit kicserélik 
az újjal. Hillsdale-ben a legtöbb villa ma 4-5 szobás, másfél fürdőszobá-
val, központi fűtéssel, hideg-meleg folyóvízzel. Mivel a telkek nagyok, a 
község meglehetősen terebélyes. Nem is jár senki gyalog – mint írja: 
„Mindenkinek van kocsija, még a legszegényebbjének is. Mindenki, férfi 
és nő egyaránt, mindenüvé kocsival megy: bevásárolni, bármi dolgát in-
tézni, látogatni, még a szomszédjához is, ha az pár lépésnél messzebb 
van. A falu mindig kihaltnak látszik, alig látni embert az utcákon, mert 
aki jön-megy, kocsiban ülve teszi. Így amire nincs szűkség, az nincs. Nin-
csen járda az egész faluban ...” 

Ezeknek a leírásoknak nem az a szerepük, mint az egykori peregrinu-
sok följegyzéseinek, nem újdonságokat, érdekességeket akarnak közölni, 
hanem szoktatják az írót az új hazához, ismeretekből táplálkozó érzel-
mekkel kötik a tájhoz. Nem annyira másoknak, inkább magának, maga 
miatt végzi el az ismerkedés műveletét. Előbb magasból néz le az új vi-
dékre, csak a térképet látja, de aztán neki is – mint Radnóti Miklósnak a 
magyar táj – „szöcskét... tornyot, szelíd tanyát... erdőt, füttyös gyümöl-
csöst” jelent, s embereket, majd hagyományt és történelmet. A vidék 
hegy- és vízrajzához megkeresi az eleven élet apró adatait, az azonosulás 
elengedhetetlen kellékeit, s mert íróról van szó, a földrajzhoz és a szocio-
gráfiai felvételhez odailleszti a történelmet is. Mögéje néz a tájnak, mint 
az oknyomozó, ki meg akarja érteni a dolgok miértjét, a helység keletke-
zéstörténetét. Beül az „időgépbe”, a könyvtárba és a betűk révén száll alá 
a múltba, gyökeret ereszt az amerikai talajba. 

Több fejezetben, a kötet túlnyomó részében beszéli el a vidék történe-
tét, mely szorosan összefügg a Hudson-öböl és New York múltjával. Mint 
Amerikával kapcsolatban megszokhattuk, a történelem itt magától értető-
dően a fehér ember megjelenésével, a gyarmatosítással kezdődik. Az írás-
nélküliség korszaka, az őskor a 16.–17. századig tart, mikor Európában a 
barokk világ pompája hódít a társadalom magasabb köreiben. Amikor az 
első holland kereskedők megjelennek itt, majd az angol hódítók és telepe-
sek, tulajdonképp két idő találkozott, megvalósult az a képzeletjáték, me-
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lyet bizonyára mindenki játszott már magában: az özönvíz idején csapat-
szállító hajókkal megjelenni a Tigrisen, vagy gépfegyverrel kaszabolni a 
törököt a mohácsi csatában. Ezt a képtelenséget valósította meg a történe-
lem Amerika felfedezésekor: egy neolitikus szinten élő indián társada-
lomba betörtek a vitorlások, lőfegyverek, a rendezett hadsereg, a szerve-
zett kereskedelem, és a civilizáció magától értetődő fölényével brutálisan 
kihasználták a lehetőségeket. 

Érdekes Gombos Gyula leírásában, hogy a kezdet az új világban is az 
Éden volt, a Paradicsom, vagy annak hitték, ígéret földjévé szépítették 
indiánok és fehérek egyaránt: „Szűzi természet, oly dús, hogy jóformán 
mindent ingyen adott.” Gazdag termés, a vizek teli finom halakkal, az 
erdő vaddal, a mező temérdek szárnyassal. Aztán megkezdődött az irtás, a 
hódok, vidrák, nercek, vadmacskák bőrének elszállítása, a letárolás és az 
új rend kialakítása. Az indiánok földjét felvásárolták dohányért, rumért, 
pokrócokért; fizettek 400 holdért és kisajátítottak 160 ezer holdat – a 
fehérember magasabb rendű moráljának nagyobb dicsőségére. Így alakult 
át lassacskán az Éden ún. civilizált országgá. 

A könyvben megtaláljuk a folytatást is Cooper regényein, Az utolsó 
mohikánon át az utolsó mohikánokig, az indiánok kihalásáig, majd az új 
lakosok szociális viszonyai és a földbirtokrendszerek leírását, melyek 
ütközőpontjába került a kis Hillsdale is, s itt dúlt a környéken az osztály-
harc, melyet „bérlet-ellenes háborúnak” neveztek. Ez már átnyúlt a 19. 
századba. A történelmi szociográfia ügyes szerkesztői lekerekítéssel visz-
szaérkezik oda, ahonnét elindult, a jelenbe, a berkshirei dombok közé, 
mely ismét az újrakezdők – a városból menekülők – tanyája lett. 

Az olvasó könnyed, szép stílusban sok érdekes történetet kap egy szün-
telenül változó – helyesebben Európa történelmi sebességéhez viszonyít-
va jóval gyorsabban változó – világról, a furcsaságok kabinettjének látvá-
nyaival rokon ország, az amerikai vidék kissé egzotikusán ható múltjáról 
és jelenéről. Ami az olvasónak jó szórakozás és futó rácsodálkozás, az 
írónak gyökéreresztés, az idő és a tér kapilláriáin át történő bekapcsolódás 
egy új otthonba. A haza – vagyis az első haza, melybe beleszületünk – 
mindig szép. Az új, a második haza általában szoktatással, tudatos bele-
dolgozással válik széppé, mint Gombos Gyula könyve illusztrálja. Az 
idézett mondást – „ubi bene, ibi patria” – megrökönyödő jellemzésnek 
szánják általában. Pedig így van: csak ott tudunk hazára lelni, ahol jó len-
ni, s ehhez hozzá is kell segíteni valamit, jóvá kell formálni az új világot 
ahhoz, hogy a miénkévé, hogy hazává váljék. Gombos Gyula is „Szerel-
mes földrajzot” írt, mint annak idején Szabó Zoltán Magyarországról. Ez 
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utóbbi a spontán, fiatalkori szerelem földrajza, a „Hillsdale” pedig a késői 
szerelem tétova naplója: kicsit intellektuális, lehiggadt, bölcs, tudja, hogy 
az érzelem ajándék, mely a távoli vidékre, az új tájakra is rásugározza 
otthont adó fényét, még ha ez a fény nem is a gyerek- és ifjúkor hevével 
világít, hanem alkonyba hajló aranyos pírral. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Néprajzi forradalom12 

Csoóri Sándor: Nomád napló, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1978, 471 
lap 
 
A kötet legnagyobb igényű írása: a „Tenger és diólevél”. Fejlődés-
regényét mondja el ebben a költő, önéletrajzi elemek, politikai reflexiók, 
esztétikai vallomások és verselemzések váltakoznak a több mint száz ol-
dalas esszében. Arra a kérdésre keresi a feleletet, mi az a „bartóki mo-
dell”, amelyet ő és néhány nemzedéktársa mintának, vezérlő elvnek te-
kint. A válasz röviden: a bartóki modell a népiség és a modernség szinté-
zise. Mit ért e fogalmakon, hogyan jutott el hozzájuk, ezt részletezi 
enmaga fejlődés-menetét elbeszélve. 

Hamar felismerte, hogy első verseinek „petőfis” stílusával a jelen való-
sága nem fejezhető ki. Az új út keresése úgyszólván egybeesett az orszá-
got felzaklató traumával, 1956-tal. A tájékozódás ideje következett: meg-
ismerkedett Bartók zenéjével, ihlető tanácsra foglalkozni kezdett a nép-
dalköltészettel. Eközben vágy feszítette: modernnek lenni. 1959 tájékán 
verődött össze az úgynevezett „belvárosi társaság” (Sík Csaba, Sükösd, 
Tornai, Konrád, Hernádi és mások). Fejtágító beszélgetéseiken önmaguk 
és egymás számára felfedezték Európát. „Vadul kerestük a hidegháború 
éveiben elszaggatott kötelek végét, melyek Európához köthetik újra Ma-
gyarországot” – írja (358. lap), őt leginkább a francia szürrealisták von-
zották. A végső lökést azonban a spanyol Lorca adta. Ekkortájt játszották 
a Nemzetiben Illyés fordításában a Vérnászt. „Minden ízemben megrázott 
– emlékezik vissza. Ha előbb látom, a töprengés ideje lerövidül. A lorcai 
stilizáció ugyanis példaszerűen elvégezte már a harmincas években a pa-
rasztinak és a korszerűnek, a parasztinak és az egyetemesnek az össze-
kapcsolását.” 

Csoóri is a népi verssel és a szürrealizmussal kívánta feltáplálni költé-
szetét, úgy, hogy az újszülöttbe ezek szervesen beépüljenek. A kétféle 
anyagot egymással rokonnak találta, olyannyira, hogy a magyar népkölté-
szetben is felfedezte a szürrealista erezetet. 

A népiség forrásait kutatva eljutott az ősi, mágikus kultúrákhoz: a né-
gerhez, a polinézhez, a törzsi művelődésekhez, mint számára élményt adó 
művészetekhez. Saját logikája szerint következetesen lépett tovább azzal 

                                                           
12 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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a szándékával, hogy Bartókot, Kodályt és Németh Lászlót is túl kell ha-
ladni a népiség átélésében. „Az opera- és dalénekesekre bízott népdalok-
kal olyasmi törés történt, mintha templomi orgonára írt zsoltárokat dudá-
val és nyenyerével adna elő valaki istentiszteleten” – írja (458. 1.). „A 
népdal és a népzene továbbadásának és éltetésének legfőbb módját a föl-
dolgozásokban látta mindenki, akit foglalkoztatott az ügy.” Avagy a föl-
dolgozás helyett, így hangzott a régi vélemény: „olyan művet írjon a ze-
neszerző, amelyekből ugyanaz a szellem árad, mint a népdalokból”. (458. 
1.) Ellentmond Németh Lászlónak, aki ugyancsak a népi kultúrának az 
általános magyar művelődésbe való fölszívódását tartotta az egyetlen le-
hetséges megőrzési módnak. Csoóri így érvel: épp a technika – a hangos-
film, a magnó – jóvoltából a legtisztább népi forráshoz „ma már az embe-
rek százezrei hátrálhatnak vissza”. (460.1.) „A fiatalok mostani mozgalma 
fölött – már csak a bartókiság személyeken és korokon túli szelleme süt. 
Egy-két esztendő elég volt ahhoz, hogy a népdalok fölül a szél elfújja az 
iskolai zenei órák hangulatát. Hogy a zongora klasszikus hangszere he-
lyett előkerüljenek a dudák, a nyenyerék, a dorombok, a töröksípok. Hogy 
az éneket s zenét ne közvetetten, kottából tanuljanak, hanem közvetlenül 
azoktól, akik több száz vagy több ezer éves örökséget hoztak a torkukban 
idáig.” (460. 1.) 

Ő is látja, hogy a parasztság régi életformájának megváltoztatásával „a 
népdalok, a népszokások, a táncok fölött is elröppent hármat körözve a 
kuvikmadár” (461. 1.), mégis hisz a népi kultúra eleven fennmaradásában. 
Az emberek az elsivárosító civilizáció ellen keresnek ott menedéket, sőt 
megújulást. Szerinte a 20. században a népi mágikus őskultúrákra való 
ráfigyelés miatt joggal beszélhetünk néprajzi forradalomról. Később 
újabb ösztönzést kapott a népiség forrásának a tisztán tartására, így lehet a 
magyarságot összetartani: „a Gyimesben és a Budapesten énekelt népdal 
azonos lelkiségének a ténye nyilvánvaló” – írja. (442. 1.) 

Végül is a múlt hagyományaiból a népi forrást és a modern teremtő 
képzeletet, vagyis önmagát választotta. Ezért tűnik fel döntése helyesnek. 
Eközben azonban néhány olyan elméletet is magára öltött, amelyek saját 
testére-lelkére szabottan jól állnak, de közviseletnek veszélyesek lenné-
nek, kényszerzubbonyként megkötnének bennünket. Nem tartom meg-
okoltnak azt az 1974-ben közzétett véleményt, amely szerint „közírói atti-
tűdje” Németh Lászlóéval azonos. A költőben van egyfajta lefegyverző 
szerénység és lírikus naivság. Pl. így kér több jogot a magyar kisebbség-
nek a szomszéd népektől: „Ha más kedvéért nem: Ady és Bartók kedvéért 
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megtehetnék.” (284. 1.) Merészebb kijelentő állításaiban benne bujkálnak 
a kérdőjelek, készségét jelezve az ellenvélemény mérlegelésére. 

Nem kell tehát „Pajzzsal és dárdával” kirohanni túlzó állításai ellen, 
ahogyan Babits tette Németh Lászlónak a magyar kultúrát leszűkítő „Ki-
sebbségben” című könyvével szemben. Elegendő arra felhívni a figyel-
mét, hogy leegyszerűsítő ellentét-párjait kell kitágítani úgy, hogy azok 
szinte azonosuljanak, és néhány megállapítását szélesebb körűen kell a 
tények kontrolljának alávetnie. Csoórit sikerei és elismerése ellenére érte 
rosszindulatú gáncs, és kísérte ostoba gyanú. Amikor elméletének gyenge 
pontjaira rámutatok, épp attól akarom megóvni, nehogy a sebezhető 
Achilles-sarkába a rosszindulatúak lőjék be nyilukat. 

„Nyilvánvaló – írja –, hogy a múlt alkotásait egy határozottan meghú-
zott vonal mentén két részre lehet osztani. Az egyik oldalon állnak a gö-
rög-római-reneszánsz jellegű művek a klasszikus tárgyiasság méltóságá-
val, a természethűség, az utánzás hitével, a másik oldalon pedig olyan 
alkotások, amelyeknek nem az arc mása, nem a világportré, nem a termé-
szet hű visszaadása a céljuk: hanem valamilyen őslény megfogalmazása. 
Ezekre az utóbbiakra egységesen jellemző, hogy a természeti formákat 
mindig eltorzítják, mert látványfölötti, azaz: természetfölötti közölnivaló-
juk van!” (402. 1.) Más helyeken kiderül, hogy a gótikát, a barokkot is e 
görögrómai vonalhoz sorolja, tehát múltunk közös európai kultúráját 
szembeállítja a népi és primitív művészetekkel; és megállapítja: a modern 
művészet a mágikus ősi művészetekkel érez rokonságot. A „miértre” né-
miképp bonyolultan, költői képzuhatagokkal felel, de azért érthetően: az 
ősi művészetekben az ember teremtett, „istenteremtő lény”, „világ-akarat” 
volt. A modern művészetekben is újra teremt. 

E recenzióban nem térhetek ki a bizonyítékokra, de úgyszólván az evi-
dencia erejével belátható: az igazi művészet mindig teremt, mindig lát-
vány fölötti, akár gótikus, akár reneszánsz vagy barokk. 

A következőkben azután a magyar művelődést osztja ketté: népire és 
nemzetire. Metaforája a szatmárcsekei temető. Ragyogó leírást, szinte 
filmforgatókönyvi részletet kapunk e helyszínről. Az első kép: „csónakos 
fejfák, amelyek közben emberalakúak. Első képzettársításra is a húsvét-
szigeti szobrokat idézik. Nem a formájukkal, hanem a szellemükkel. 
Nincs közük a kereszthez, a keresztyénséghez, hacsak úgy nem, hogy 
protestáns felkiáltójelként a katolicizmussal megterhelt kereszténység 
ellen tiltakoznak. Ezer esztendő után is pogányos feketeséggel. Mert feke-
ték és bálvány-hatásúak ezek a fejfák. Azaz: bálványok maguk is. Tölgy-
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fából faragott, régi állatvérben pácolt, időtlen fejfák – parasztoké!” 
(418.1.) 

A kamera most átsiklik a temető másik részébe: itt nyugszanak a kis-
nemesi Kölcsey család halottai, köztük a legnagyobb: Kölcsey Ferenc. 
Síremléke klasszicizáló márványépítmény. Csoóri szerint: „Micsoda tá-
volság a két világ között! Micsoda hasadék! Láttukon nemcsak a nemzet 
nagy embere és a névtelenek közötti távolságot kellett benyargalnom, 
nemcsak a nemesség és a jobbágyság közt húzódó komor szakadékot, de 
a léleknek, az ösztönöknek, a kultúrának olyan vidékeit, ahol az egy ha-
zában élők, az egy nyelven beszélők nem értik meg egymást, mert ugyan-
azok a szavak mást jelentenek; a sóhajok és óhajok másutt raknak fész-
ket.” (418—19. 1.) Zenei aláfestésként Kölcseyhez a görögös, úgymond 
„fennkölt idegen” Huszt című költeményéből idéz, a fejfákhoz drámai 
sűrítésű, balladai hangú népdalt. 

Rövid megjegyzésem: épp Kölcsey írta a Himnuszt. Ez ideig úgy fi-
gyeltem meg, hogy nemzeti dalunkat egyforma megértéssel és átéléssel 
éneklik a parasztok és a nem parasztok. A rétegtávolságok bármilyen na-
gyok is voltak a múltban (és nagyok ma is), a magyar paraszt közelebb 
állt és áll a többi magyarhoz, mint a húsvét-szigeti szobrok készítőihez. 
Különben nem is lehetne egységes magyar történelem, és a sokat idézett 
Ady és Bartók is e kapcsolatról beszél. A jelenből vett példákhoz: joggal 
tekintheti rokonának Juhászt és Nagy Lászlót, de amit Pilinszky és Nemes 
Nagy Ágnes tett, az is lírai forradalom volt. És a bartókisággal Weöres 
Sándor is kapcsolatba hozható. 

1974-ben a „Kortárs” hasábjain színvonalas vita zajlott le Csoóriról. 
Az opponens Bata Imre szerint van valami „elkésettség” a költőben. A 
védő Koczkás Sándor ugyanezt a tényt más világításba helyezte: nemcsak 
Csoóri, sok nemzedéktársa is késésbe került Juhász Ferenccel és Nagy 
Lászlóval szemben, de épp Csoóri érdeme, hogy elsőnek ismerte fel ezt. 
Az elkésettség szerintem is látható Csoórinál és sok nemzedéktársánál. 
Az indító okot Bata is tapintja, de a negatív kifejletről, arról a súlyos tör-
ténelmi buktatóról, amely egy egész népi nemzedék életében szerepet 
játszott, inkább Nyugaton lehet nyíltabban beszélni. 

A népi, paraszti származású fiatalember – ha gimnáziumba is jár – kö-
rülményei folytán általában csak tizennyolc éves kor után kezd el, kezdhet 
el igazán tájékozódni a kultúrában, később érik a megrázó intellektuális 
élmények – körülbelül így vélekedik Bata is. Ehhez hozzáteszem: néhány 
év alatt – ha stúdiumokat folytat – behozza lemaradását. Csakhogy ez a 
népi nemzedék pontosan akkor lépett túl a tizennyolcadik életévén, ami-
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kor csak a csonkára metszett magyar és európai kultúrával ismerkedhetett 
meg. A könyvgyilkosságokat, amelyeket Révai elrendelt, e nemzedék 
sínylette meg a legjobban. „A szellemet nem lehet megölni” – mondogat-
ják az ünnepi szónokok; sajnos, elfeledkeznek azonban arról, hogy lehet 
tartós tetszhalálba űzni, „csak” ki kell irtani a szellemet tartalmazó köny-
veket és be kell tiltani az újságokat, folyóiratokat ... Csoóri és sok nemze-
déktársa elkésettségének oka, hogy önhibájukon kívül tíz-tizenöt évvel 
később ismerkedhettek meg azzal az Európával, amely már előttük felfe-
deztetett Magyarországon is. Csak példaként: Rónay György 1947-ben 
ragyogó fordításkötetet adott ki a francia szürrealistákról, benne az összes 
nagy Apollinaire-versekkel. Kassák sokat emlegetett „repülő nikkel-
szamovárai” már korábban is élményei lehettek egy olvasó kamasznak, 
hisz 1945-ben megjelentek Kassák összegyűjtött versei, és így tovább. 
Csoóri társaival együtt belekerült a Révai által teremtett steril világba, és 
amikor újra kezdték felfedezni Európát, az sem lehetett teljes, főképp az 
irányított magyar könyvkiadás miatt. 

A költői képre a teremtő képzelet, a szellem mágikus misztériumaként 
tekint. Ebben igaza lehet. De akár a szürrealisták programszerűen a tudat-
alattiból merített, akár a népdal meghökkentő, de mégis csak a tapaszta-
latból leszűrt képeiről legyen szó, mindegyikük „jósága”, értéke attól 
függ, hogy mennyiben fejeznek ki valami új összefüggést (persze, olyan 
lényeget, amelyet különben csupasz fogalmakkal megragadni nem tud-
nánk). 

A népiség nála abszolút érték. Holott itt is lehetnek gyengébb művek, 
akárcsak a műköltészetben. Sok kérdés még megválaszolatlan e téren. 
Más jellegű a primitív művészet, amely a saját idejében, a saját területén 
a kultúra szerepét tölti be, és más az európai paraszti művészet, amely 
már egy közös kultúra mellett virágzik. Az ősi réteg mellett mennyi benne 
az úgynevezett „lesüllyedt kulturális érték”, amely előzetesen a vezető 
rétegé (mondhatnám úgy, az úri osztályé) volt? A viszonyítások körvona-
lazottabb megfogalmazásra várnak. Azt hiszem, a kivarrott ingű orosz 
balalajka-zenéje avagy a bőrgatyás tiroli jódlizása közelebb áll lelkisége 
szerint a saját népéhez, mint a magyar paraszthoz. 

A Veres Péterről írt tanulmányában izgatja, hogy a tárgyilagosságra, a 
realizmusra – erre a szerinte esztétikai „félreértésre” (103. 1.) – hogyan 
épülhetett fel életmű. (Vagyis nem veszi tudomásul, hogy a művészet 
világa nem csupán néhány izmusé.) Eközben felfedi politikai naivitását is. 
Ezt írja Veres Péterről: „Siker? Hatalmi helyzet? Népvezéreket vállra 
emelő dicsőség? Mindez megadatott neki. A négyelemis parasztból párt-
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vezér lett, a háború idején munkaszolgálatra bevonult katonából a felsza-
badulás után előbb újjáépítési, később honvédelmi miniszter.” (107. 1.) A 
könyv másik helyén is úgy emlegeti e honvédelmi miniszterséget, mint 
sikert. Erről ennyit: a koalíciós kormányzás idején a kommunistáknak 
még osztozkodniuk kellett a miniszteri tárcákon a többi partnerrel, így a 
Parasztpárttal is. Mivel a fontos posztokat a kommunisták mindig maguk-
nak követelték ki, az egyik osztozáskor a Parasztpártnak jutott a honvé-
delmi tárca, amely akkor a legjelentéktelenebb volt. Maga Veres írta le, 
hogy az időben külföldi követ fogadására fél díszszázadot alig lehetett 
összeállítani. Ez a miniszterség semmiképp sem csúcspont a politikus 
Veres Péter életében. 

Megrendítő, ahogyan elmondja, hogy úgyszólván véletlenül, film for-
gatásához helyszíneket keresve, fedezte fel: ugyanolyan magyarok laknak 
Erdélyben, mint odahaza. Ekkor harmincnyolc éves volt. Azóta az utolsó 
tizenkét évben többet tett az erdélyi magyarok hazai megismertetéséért, 
mint néhányan azok közül, akik már évtizedek óta pontosan tudják, mi-
lyen az élet a Királyhágón túl a magyar számára. Csoóri szenvedélyesen 
ad hangot kollektív aggodalmunknak. Könyve siker. És főképp emiatt 
siker, megérdemelten. 

Idézek helyzetjelentéseiből: „Bemennek az üzletekbe, kérnek valamit 
az anyanyelvükön ott, ahol ismerik ezt a nyelvet, s ha van is, amit kérnek, 
kiderül, hogy nincs. Miért is lenne? Minek is lenne? A betegnek orvosra 
van szüksége, de inkább nem megy, összehúzódzkodik. Fél, többszörösen 
is fél, mert általában az orvos csak az állam nyelvét ismeri, a kisebbség-
ben élő betegét nem. Hogy kerülne orvos bőven a kisebbségek közül is, 
aki néha három-négy nyelvet is megtanulna? Ilyet csak módjával csinál-
junk. A kisebbségnek ne legyen értelmiségi rétege, mert akkor az öntuda-
ta is tisztul, s történelmi tudata is ép marad.” (203– 204. 1.) Másik részlet 
hétéves kisfiú. Magyar anyanyelvű, aki még annyit se tud Magyarország-
ról, hogy hol van, hogy valahol a Kárpátokon túl, valahol Erdélyen túl. 
Felel az órán, s a mondatot ösztönösen magyarul kezdi: „A kutya háziál-
lat.” A tanító elsápad, ráordít, kiküldi az udvarra, és a favágítóról egy tus-
kót vitet be vele. Ott áll a gyerek a pad mellett, feje fölött tartott tuskóval 
az óra végéig: ne felejtse el, hogy az anyanyelvéért bármikor megbűn-
hődhet.” (285. 1.) Újabb idézet: „Gazdátlanabb, magárahagyottabb nép-
csoportot – legalábbis Európában – aligha találna modem utazó, mint a 
történelmi Erdély hajótörött magyarjait.” ... „Ha odaáti tapasztalataimról 
úgy írhatok tárgyilagos beszámolót, ahogy a lelkiismeretem sugallja – 
összehasonlításokkal, történelmi töprengésekkel –, egészen bizonyos, 
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hogy a népdalok és az egész népi kultúra is, amelyet ott ismertem meg, 
járulékos elemként csapódnak hozzám. De mivel a közmegbeszélésre 
való igazságokat napi gyakorlati meggondolások miatt el kellett hallgat-
nom, vadul és kétségbeesve kapaszkodtam bele az egyetlen lehetőségbe, a 
népdalba s népzenébe, amely nem sért semmiféle status quót, mégis az 
egység tudatát építheti.” (436.1.) 

Most szerényen beállók azok hosszú sorába, akik a költőt születésnapja 
alkalmából köszöntötték-köszöntik. Ötvenévesen is fiatal rajongó maradt; 
tiszta szívvel, tiszta lelkiismerettel vívja harcát a népi kultúra eleven 
fennmaradásáért. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Sajgó gyönyörűség13 
Cs. Szabó László: Vérző fantomok, elbeszélések, Griff kiadó, München 
1979, 227 lap 
 
„Tartósan távol a haza mindennapi életétől az író, mint önkéntes vagy 
kényszerű száműzött (alapjában egyremegy a kettő), honvágy nélkül is 
fantomok közt él, a gyermekkor, serdülés, otthoni emlékek, külföldi há-
nyódások, kalandozások, küzdelmek és sztoikus remeteséghez acélozott 
képzeletének fantomjaival. S a fékezhetetlen álmokéval. Csakhogy ezek 
éppen olyan vérzők, talán még vérzékenyebbek, mint az (...) eleven ár-
nyak, alakok.” Ezekkel a szavakkal vezeti be Cs. Szabó László elbeszélé-
seit, amelyek „Vérző fantomok” címen jelentek meg könyvalakban. 
„Bordáim kosarában féltett arcokat őrzök” – írta régen-régen egy fiatal 
párizsi költő. Csakhogy a párizsi padlásszobák hőskora óta elmúltak az 
évek. A „Vérző fantomok” olvasóját érzelmes névsorolvasásra, szomorú 
seregszemlére invitálja ez a bevezetés, hiszen, túl a hetedik évtizeden, 
jobbára árnyakból áll már csak a régi menet. Ezek az árnyak azonban nem 
siránkoznak. Mosolyognak inkább, bölcsen: vidáman és kétségbeesetten. 
Mintha minden történet egy görög rege folytatása lenne. „Csak szomo-
rúbb – teszi hozzá az író – akkor is, ha vígan mondom el.” 

„Húsz kiadatlan könyvet írtam a rafinált életörömökről, nem kellett a 
kutyának sem, írtam volna csak egyet az életundorról, hogy semminek 
sincs értelme, most a francia Riviérán élnék sofőrrel” – mondja egyik 
festői alakja, dezsőfalvi Jajkeserű Nyíri Milán. Egy másik elbeszélés hőse 
a nymphenburgi rokokó kastélyban tűnődik életén. „S ott egy kék és ezüst 
szobában, negédes porcelán pásztorok, hüvelykméretű mandarinszob-
rocskák, villogó üvegcserepekből öntött csillár és paradicsommadarakkal 
telefestett mennyezet hatása alatt” elfogja az a sajgó lelki gyönyörűség, az 
a boldog révület, aminek haza nélküli honvágy a neve. Cs. Szabó László 
fantomjai nem véreznek. Boldogok: megtették a magukét. Alapélményük 
a megtalált összefüggések öröme, azaz az értelem. 

* 
A tizennégy elbeszélés önéletrajz: bennük van egy élet summája, ta-

pasztalata. A kolozsvári gyermekkor emlékeitől, amikor – tréfából – elő-
ször szólalnak meg a képzeletbeli karácsonyi oroszlánok, hogy kis gazdá-

                                                           
13 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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juk egy életre megfogadhassa: nem fog félni, karikás ostorával kordában 
fogja tartani a sötétben lapuló fenevadakat. „A Hadnagy utca rejtelmei” 
hőse már tudatosan készül rá, hogy – nem tréfából: halálos komolyan – 
életrehívja a képzeletbeli oroszlánokat. „Párizsig és Velencéig szerettem 
volna látni” – vallja be, míg egy illatos őszi éjjel a Krisztinavárosban csa-
varog. „Úgy határoztam, hogy (...) felváltva ebben a két városban fogok 
lakni, egyikben, mint híres író, a másikban, mint kém és kalandor.” Ám 
közben elmúlik ez a csendes szeptemberi éjszaka, a Bástya-sétányon már 
hajnalodik. „Itt fogsz te merengeni magadban egy pádon, ha már híres író 
leszel” mondja az útitárs. „Ha én híres író leszek – válaszol a velencei 
kalandor –, visszaköltözöm Kolozsvárra, a Rózsa utcába, számlálgatom a 
vadszőlőbogyókat (...) hallgatom a darázs mérges, koppanó dongását, ha 
beszorul egy üres borosüvegbe, ácsoltatok deszkából egy diadalkaput az 
udvar közepén, kidíszítem nagyfejű, borzas, őszi virágokkal, felzászló-
zom s azon át fogok ki-bejámi, bánom is én, lesz-e, aki látja ...” 

Az élet alaposan megtréfálta ezeket a kamaszálmokat. A vesztett hábo-
rúk után haláltáborok békéje köszöntött a világra. A két első elbeszélés 
után a színhely: országutak, idegen kikötők, ismeretlen pályaudvarok. 

Az író azonban magához szelídíti az idegent, feltérképezi a világot: a 
tájat, az embert, évezredek köveiből épül könyvében a bizonyosság: hogy 
a bölcs ereje az örökké tartó jelen pillanat. Az a „múlt- és jövőnélküli 
egymásra tapadó, törékeny percekből álló” jelen, amelyben élni ma már 
csak szenteknek és nomádoknak adatott. 

 
* 

Ezekben az elbeszélésekben még a fájdalom jajdulása is az élet szen-
vedélyes szeretetéről árulkodik. Az elrontott, a jóvátehetetlen dolgok – 
egy gyermek halála, egy elveszett szerelem nyomán véreznek a fantomok. 
Mert a halál jóvátehetetlen, a gyűlölet és a közöny ellen nincsen csoda-
szer, és nem jönnek vissza soha többé a valaha volt szelíd, szürkeszemű 
asszonyok. Hiába kavarognak a tájak, a vonatablak keretében hiába vonul 
el Itália, Párizs, Provánsz és Anglia, ha az elhagyott haza, a gyermekkor 
elveszett tájaira nem visz többé vonat. 

A fájdalom hangtompítója a munka, a szerzetesi szigor. „Isten, a nagy 
órásmester” – a Kínát megtéríteni indult tizenhatodik századi jezsuita 
vallomása ékesen bizonyít: „Én csak egyre vigyáztam, csak egynél ha-
gyott el Krisztus békéltető kegyelme, hogy irgalmatlanul viselkedjem. Ha 
megéreztem a honvágyat valamelyik rendtársamban. Mert sorainkban a 
honvágy a legnagyobb árulás. Mandarin kormányzók költhetnek verses 
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siralmat, hogy délről északra, északról délre helyezve, messzemaradt mö-
göttük a gyermekkori táj, elszakadtak az ősök sírjaitól. Isten elleni sére-
lem, ha ugyanezt termők.” 

„Temessetek el az északi falon kívül, valahol vízközeiben, ahol folyton 
hallatszik a forrás- vagy patakcsobogás, fejjel keletnek, Róma felé, mert 
Rómát szerettem legjobban, de Róma után Kínát.” Róma – Kínától nyu-
gatra esik. Ez a 'fejjel keletnek' mégsem elírás: a Nagy Órásmester Lon-
donból írja ezeket a sorokat. 

A szerzetesi szigor igénye az alkotó embert talán még inkább jellemzi, 
mint a szerzeteseket. A „Titus beszél” hőse, az idős Rembrandt adja ke-
zünkbe a hiányzó utolsó láncszemet. Boldogságának – amely még fáj-
dalmas képeit is bensőséges, üdvözítő csöndességgel árasztja el – az a 
titka, hogy öregségére „az ítélkező Krisztus helyett az irgalmazóval él 
együtt” – „a megalázottak, megszomorítottak és megfélemlítettek ura 
lett...” 

 
* 

A tizennégy részből álló szellemi életút utolsó állomása Colmar, Heve-
si András sírja, aki a francia hadseregben halt 1940 júliusában hősi halált. 
Ebben az írásban – egy katonasír körül – ismét találkozik az esszéíró-
nemzedék. Halász Gábor, Szerb Antal, Hevesi – és a túlélő, a nagy idők 
koronatanúja. Csé. – „Hát mégis megtaláltál” – mondja barátjának Heve-
si. „Ne sírj, öreg fiú, katonasírnál nem illik. Ne sírj, Laci. Búcsúlevelem-
ben a tetves lövészárokból rádhagytam emlékül néhány könyvemet. Miket 
válogattál ki?” 

– „Nem tudok a búcsúlevélről, Bandi. De mindegy, otthon úgyis elve-
szett összes könyvem. A tied, a Párizsi eső ismét megvan, új kiadásban, 
igaz, hogy dedikációd nélkül, ha látnád, milyen csinos. Turauskas él.” 

– „Persze, hogy él. No, mosolyogj már, öreg fiú, gondolj vissza hősi 
éveinkre a Rue Lhomondban s a Rue Cassiniben. (...) Én megírtam a Pá-
rizsi esőt, te megírtad a Hét nap Párizsbant. Mit akarhatunk még?” 

– „Mást is írtam azóta, mást is, sok, sok mindent, Bandi. Megírtam a . 
..” 

– „Nem számít, Laci. Csak a fiatalság számít. S amit fiatalon írtunk, el-
telve a lángész naiv hiedelmével. Ne sírjál...” 

 
* 

„Amit fiatalon írtunk” – igen. De Cs. Szabó László – Borges és 
Unamuno kortársa – akárcsak e hozzá egyedül hasonlítható óriások – ma 
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is éppen olyan féktelenül vidám és kétségbeesett, mint 1920-ban, a Lánc-
hídon. Nem lett belőle kém és kalandor Velencében, sem híres író Párizs-
ban. Nem mereng a Bástyasétányon, sem Kolozsvárott nem épít magának 
diadalkaput. Magyar író lett, idegenben. Talán nem híres; de minden bi-
zonnyal kortársai között a legnagyobb. 

„Kicsike koromban – meséli a Hadnagy utca hőse – szép, vízhatlan 
csónakokat eregettem a Szamos-gát alatt. (...) Mert én már iskolajárás 
előtt tudtam édesanyámtól a vizek csatlakozását; a Szamoson elúsznak a 
csónakok (...) a Tiszába, onnan a Dunába, a Dunából a Fekete-tengerbe, 
egy szoroson át elérnek a Márvány-tengerig; ezért bíztam némelyik csó-
nakban, összegombolyított irkalapra, vigasztaló üzeneteket Mikes Kele-
mennek, hátha észreveszi, kihalássza: olvassa, hogy kegyelmet kapott, 
hazatérhet, hűséggel várja régi szerelme, Kőszeghy Zsuzsika is, pedig 
tudtam, hogy tudja, hogy nem igaz ...” 

Ilyen üzenetnek készültek ezek a sorok. Papírgalacsinnak, palackpos-
tának, a Karib-tenger habjainak. Ha már a földhözragadt aprócska haza 
nem küld irodalmunk nagy öregjének egy mégoly törékeny csónakot. 
Illenék megtennie, még akkor is, ha közben mindnyájan – otthon, idegen-
ben – jól tudjuk: nincsen kegyelem, sem hűség, sem hazatérés. Az üzenet 
– a szeretet üzenete lenne: tartalma – nem igaz. 
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HANÁK TIBOR 
Filozófus a szintézis előtt14 

– 35 évvel ezelőtt halt meg Révay József – 
 
Mikor Révai József, a kommunista irodalompolitikus 35 évvel ezelőtt 
bekapcsolódott a magyar kulturális életbe, halt meg Révay József filozó-
fus, a budapesti egyetem magántanára. Fiatal izgékony szellemet oltott ki 
az elvonult háború esztelen hagyatéka, a bosszúvágy és barbár akarnok-
ság 1945 tavaszán. Halálának körülményeit mindmáig nem tisztázták kel-
lőképp. 35 évvel ezelőtt, az újrakezdés mámorában, mikor a kommunista 
politika a nyájasság jegyében lépett fel, nem akarták nyilvánosan beis-
merni, hogy helyenként kommunista terrorcsapatok grasszálnak és szedik 
áldozataikat. Jellemző a mai magyar történetírásra, hogy ezeket a túlkapá-
sokat még mindig tabuként kezelik, elhallgatják, fedezik. Sándor Pál ma-
gyar filozófiatörténetében (A magyar filozófia története 1900–1945. 1–2. 
köt. Bp. 1973) gróf Révay József halálával kapcsolatban a következőket 
írja: „közvetlenül a felszabadulás után, egy végzetes tévedés folytán épp 
azok részéről érte a gyilkos merénylet, akik sorsának javításáért szállt 
síkra”. 

Rébusz. Nem érthető. Miféle végzetes tévedésről van itt szó? Kik té-
vedtek és kik gyilkoltak? Kiknek a sorsát akarta megjavítani a magyar 
filozófus? A gyilkosokét? Miféle merénylet volt ez? Személyes bosszú, 
mint Moritz Schlick bécsi filozófus esetében? Miért ölnek meg egy ma-
gyar filozófust a háború után? Mit tanított? Fasiszta volt? 

Révay József halála körülményeinek alig van hozzáférhető irodalma. A 
pestvidéki vizsgálóbíróság jegyzőkönyveiben, az Igazságügyminisztérium 
rendeletei között, a nemzetgyűlés 1946. február 27-i ülésének jegyző-
könyvében, a Nemzetgyűlési Napló II. kötetének 639–642. oldalán bizo-
nyára néhány fontos adatot találnánk erre vonatkozólag. A Kisgazdapárt 
képviselői ui. parlamenti úton követelték, ha nem is név szerint Révay 
József meggyilkolásának kivizsgálását, de a gyömrői tömegmészárlás 
tetteseinek megbüntetését. Révay József filozófus is az áldozatok között 
volt. 

Szabó Zoltán Londonban élő író, ki Erdei Ferenc akkori belügyminisz-
tert ösztönözte az eset felderítésére, ma ennél a ténynél többre nem na-
gyon emlékszik már, pedig – mint magánlevelében írta – Révay József 

                                                           
14 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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„munkásságát és személyét nagyra becsültem”. Várkonyi Nándor, a filo-
zófus egykori instruktora és barátja, a Szíriát oszlopai szerzője, a Pergő 
évek (Bp. 1976) című önéletrajzi feljegyzéseiben említi, hogy csak két-
éves késéssel értesült a halálhírről, Rezek Román írta meg neki Párizsból, 
de nem akarta elhinni. Később, mikor bele kellett nyugodnia a ténybe, 
nem akarta a körülményeket közelebbről megismerni: „(1945-ben a falu-
jában lőtte agyon a tettes.) Nem kívántam tudni a részleteket.” 

Mátrai László, Révay kor- és filozófustársa, mikor segítségét kérték a 
tragédia lefolyásának megállapításában, ridegen elzárkózott, tudni sem 
akart az esetről. Azt ajánlotta, felejtsék el, úgysem lehet már segíteni. 
Később igen szép sorokban emlékezett meg Révay Józsefről a Magyar 
mártír írók antológiájában, kinek alakját szerinte „finom valószínűtlenig 
lengte körül”. „Későn érő, töprengő, örök távlatokra beállított tudósnak” 
nevezte, s emlékeztetett arra, hogy a művész életformáját hagyta el a filo-
zófus életformája kedvéért - „a filozófusért, akinek élete praeparatio ad 
mortem”. 

Nagy Vince volt belügyminiszter Októbertől-októberig (New York 
1962) című (Amerikában megjelent) önéletrajzában foglalkozik az esettel 
azzal kapcsolatban, hogy a gyömrői gyilkosok szabadon bocsátása ellen 
parlamenti felszólalásban tiltakozott. Magáról a gyilkosságról Nagy Vin-
ce csak a következőket jegyzi fel: 

„Még 1945 tavaszán történt, hogy a Pest megyei Gyömrő községben a 
kommunista csőcselék magához ragadta a helybeli közigazgatási és kar-
hatalmat és tömegvérengzést rendezett a községben és a szomszédos fal-
vakban” ... „Több mint huszonkét ártatlan polgárt gyilkoltak meg. Egye-
dül azért, mert 'burzsujok' voltak. Az áldozatok között egyetlen földbirto-
kos volt, Bognár József, 5-600 hold tulajdonosa, aki a vidék közszeretet-
ében állt. A többiek nagyrészt parasztgazdák voltak, de volt köztük tanító, 
vasutas és községi tisztviselő is. A holttesteket a gyilkosok a közeli erdő-
ben és árkokban földelték el." 

A Révay-család emlékezetében némileg másként maradtak meg az 
események, bár közülük senki nem volt szemtanú, de természetesen sok 
mindenről értesültek utólag, megfordultak a tragédia színhelyen, részt 
vettek az exhumáláson, és még akkor is a legjobban informált személyek 
közé tartoznak a gyömrői mészárlás ügyében, ha – érthető okokból – nem 
kívántak dokumentációt felállítani, a kelleténél többet foglalkozni a rész-
letekkel. A filozófus testvérbátyja, gróf Révay István író, a kisebbségi 
kérdések szakértője Bécs közelében el. Nagy időközökben többször elbe-
szélgettem vele öccséről, a 40 éves korában elpusztult filozófusról. Ily 
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módon az ismételt leírások alapján azt is megállapíthattam, hogy jól meg-
rögzöttek emlékezetében az események, ábrázolásai lényeges pontokon 
nem variálódnak, a nevek és adatok mindig ugyanazok maradnak. 

Révay István elmondta, hogy öccse anyjukkal együtt vészelte át a bu-
dapesti ostromot a Magyar utca 24. számú házban. A nélkülözések hatá-
sára Révay József elhatározta, hogy leutazik élelmiszert beszerezni vidék-
re, a Pest megyei Úriba, ahol 500 hold földje volt. Örökölte. 1945. április 
1-én indult el. A környéken épp akkor garázdálkodtak a helyi nagyságok. 
Mint mondták, „tisztogatást tartanak”, összefogdosták az ügyvédeket, 
orvosokat, protestáns és katolikus papokat és jegyzőket, tehát az „urakat”. 
Gyömrőbe vitték őket. (Révay István úgy emlékszik, hogy az akciót egy 
bizonyos Balezer nevű asztalos, 1919-es kommunista tanácselnök és egy 
Takács nevű jugoszláviai partizán vezette.) Hét napig fogva tartották a 
csoportot, kihallgatásokat rendeztek. A hetedik nap este elengedték őket. 
„Védelmükre” melléjük adtak néhány nemzetőrt, akik a határban agyon-
lőtték mindegyiket, összesen 133 személyt. Révay István szerint Nagy 
Vince emlékiratában azért szerepel csupán 22 áldozat, mert talán ennyit 
találtak meg Gyömrőben a fürdő strandkabinjai alatt, vagy ennyien voltak 
köztük gyömrői lakosok; ezenkívül azonban még sok más embert lőttek 
agyon a járásból, s a sírok is több helyen voltak. Pár hónap múlva egy 
ember járt nála arról a vidékről, ki értesítette, hogy rövidesen exhumálják 
az áldozatokat. 1945. szeptember 1-én Gyömrőbe utazott. Udvariasan 
fogadták; jelen lehetett az exhumáláson, Révay József filozófus harmad-
magával feküdt a temetőárokban csinált sírban. Mellette földelték el 
Bánóczy László főjegyzőt és gróf Corroninit, ő Úriban lakott és jó szom-
szédi viszonyban volt a filozófussal. Elsőnek Révay József teteme került 
elő. Bátyját azonnal megismerte pulóveréről, ruhájáról. Tarkón lőtték. A 
jelek félreismerhetetlenek voltak. A golyó hátulról hatolt a koponyába és 
kilépve a homlokcsontot belülről szakította át. 

Így halt meg 35 évvel ezelőtt a magyar filozófiai élet nagy ígérete, kri-
tikus elméje, és sikkadt el neve évtizedekre, miközben egy homlokegye-
nest más szellemi természetű Révai Józseffel, a sztálinista kultúrpolitika 
képviselőjével kezdett megismerkedni az ország, ki azonban nem y-nal, 
hanem i-vel írta nevét. 

A filozófus Révay – mint a Mátrai Lászlótól vett idézet már utalt rá – 
nem filozófusként kezdte, nem annak, hanem festőművésznek indult. Va-
lójában önmagát, felfogását és a neki való pályát kereste tizenkét eszten-
dőn át, érettségijétől 1932-ig, amikor beiratkozott a bölcsészkarra. Egy 
ideig még tétovázott, kételkedett az őszinte filozofálás lehetőségében, de 



 

89 

az ilyen kételyek általában már a filozófia megtalálására vallanak. 1936-
ban doktorált (filozófia-esztétika-pedagógia). Előbb ismeretelméleti kér-
désekkel foglalkozott, majd a filozófiai erkölcstan problématikájához for-
dult. 1940-ben magántanár lett Budapesten; etikát adott elő. 

Több mint tíz esztendős keresési periódusában voltaképp az azonossá-
got kereste, azt, amivel azonossá tud válni, vagyis az igazságot és az igaz-
ságosságot. Ez abban az időben és a politikai-szociális környezetben so-
kak számára egyértelmű volt a baloldalisággal. Révay József gróf is a 
baloldal felé húzódott – mint akkoriban mondták –, „balos” arisztokrata 
lett. A Vámbéry Rusztem, majd Csécsy Imre szerkesztésében megjelent 
Századunk című folyóiratnál, a polgári radikalizmus lapja, a Huszadik 
század utódjánál kezdte irodalmi működését. Mint földbirtokos család 
sarját, a szociológia, a szociográfia és a falukutatás intenzíven érdekelte, 
Magányos gyűjtőként, függetlenül a népi mozgalom hasonló irányú tevé-
kenységétől, a vidéki életre vonatkozó tényeket jegyezte fel, leírta a felvi-
déki falusi lakosság rétegeződését, a kisnemesek és parasztok egymáshoz 
való viszonyát. Erre annál is inkább lehetősége nyílt, mert a Révay-család 
birtoka Tajnán volt, Bars megyében. Ifjúsága egy részét itt töltötte; is-
merhette a környéket és a helybeliek közötti kapcsolatokat, feszültsége-
ket. Szociográfiai munkásságát olyan publikációk jelzik, mint a Kelet 
Népe 1939. évfolyamában megjelent „Egy jobbágyközség sorsa a 
patriárkális időben és a kapitalizmus korában” című tanulmánya és az 
1942-ben kiadott monográfiája: Kisnemesek Tajnán. Adalékok egy felvi-
déki falu és egy társadalmi réteg történeti monográfiájához,. 

Bizonyára mindenki életében és gondolkodásában fel lehet fedezni el-
lentéteket, feszültségeket, de Révay Józsefnél ezek talán azért váltak je-
lentőssé és jellemzővé, mert szociográfiai és filozófiai munkáiban az el-
lentétek és ellentmondások, antinómiák és paradoxonok, dualitások és 
apóriák úgyszólván főszerepet kaptak. Életének ellentmondásaira, az on-
tológiái ellentmondásokra nem helyeznék különösebb nyomatékot, mert 
ezek – mint már Herakleitosz létmagyarázó aforizmái megmutatták – 
könnyen vezetnek konstrukciókhoz, tetszőleges fogalmi szembefordítá-
sokhoz. Bar maga Révay fel-felfigyelt saját helyzetének, tevékenységének 
és törekvéseinek visszásságaira, de ebben is inkább a visszásságokra való 
figyelés, a feszültségek, ellentmondások és konfliktusok iránti fogékony-
ság, az antinómia-érzékenység látszik fontosnak, nem pedig az ellent-
mondások ténylegessége és verifikálhatósága – tekintve, hogy a jelen 
írásban elsősorban a filozófus Révay József, nem pedig a valóság jellem-
zése a feladat. Más szóval nem az olyan ellentétek miatt nevezhetjük őt az 
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ellentmondások filozófusának, mert gróf létére a baloldal felé húzott, mint 
Sándor Pálnál olvashatjuk, nem is azért, mert osztálykötöttsége ellenére 
közel került „az osztálynélküliség eszményéhez”, mint Mátrai László írja, 
hanem azért minősíthetjük az ellentmondások vagy antinómiák filozófu-
sának, mert antinómiákban, paradoxonokban, kettősségekben, szembeállí-
tásokban, ütközésekben látta a világot, szenvedélyesen hajlította át a téte-
leket az ellentételekbe, mintha alázatra próbálta volna inteni a mindnyá-
junkat megejtő affirmatív gondolkodást, mintha a megoldatlanságok zá-
tonyát jelölte volna ki az emberi okoskodás adekvát tartózkodási helyé-
nek. 

A Révay Józsefről szóló feljegyzések gyakran dialektikusnak nevezik 
gondolkodását, és maga is többször beszélt bizonyos jelenségek, kérdé-
sek, gondolkodásbeli helyzetek és magatartások dialektikájáról. Fő művé-
nek címe is: Az erkölcs dialektikája (Bp. 1940). Csakhogy, ha behatóbban 
vizsgáljuk fejtegetéseit, nem annyira dialektikusnak találjuk gondolkodá-
sát, hanem paradoxnak, vagyis nem az ellentétek feloldására törekedett, 
hanem az ellentétek feloldhatatlanságát mutatta ki. A megoldásnak kínált 
tézishez megkereste az antitézist, de a szintézist nem találta őszintének; 
kibúvónak, megalkuvásnak vagy lekerekítésnek érezte. A gondolkodásbe-
li attitűd hasonlósága alapján Kierkegaardhoz járt közel, nem pedig He-
gelhez, akit egy helyen különben is úgy jellemez, mint „aki a maga befe-
jezett rendszerébe belehabarodott”. A problémák, főképp az erkölcstani 
kérdések követelésekkel, felszólításokkal szembesítő természete nyo-
masztóan hatott rá. „Bizonytalanság, gond és lelki mardosás jellemzik az 
erkölcsi alany egzisztenciális helyzetét” – írja Kierkegaardra emlékezte-
tőén. Kierkegaard szerint a szétszakítottság, az ellentétek közötti vergődés 
kínja járja át a gondolkodót. Ezért a paradoxon „az értelem szenvedélye”, 
mely a vesztébe rohan: gondolni akarja a gondolhatatlant, mint „A meta-
fizikus tücsök”-ben megállapítja. Révay, a gondolkodó a gondolhatatlan-
hoz érkezett el, az össze nem egyeztethetőt kényszerült elfogadni igaz-
ságnak, két elfogadhatatlan tételnél állapodott meg és a harmadik lehető-
ségét kizárta. Tragikus gondolkodónak nevezhetnénk, ha nem pályája 
kezdetén állt volna, honnét még nyílt út az ellentéteken túli szelídebb tá-
jakhoz, a dialektikához és a szintézishez. Ezért találóbb csak azt mondani, 
hogy hajlamos volt az „értelem szenvedélyére”, a kiélezésre, fogékony a 
reménytelen ellentétekbe belebukó tragikus gondolkodásra. 

Doktorátusa évében azt írta Révay József a filozófiával kapcsolatban, 
hogy „itt valami antinómia van”. Abban látta a feloldhatatlan ellentétet, 
hogy a filozófiai tevékenység jelenleg „egyértelmű a katedrával”. Márpe-



 

91 

dig szerinte „a filozófia: tartózkodás, csodálkozás, bizonytalanság, kétely. 
Professzorság: nagyképűség, minden friss szellemi sárjadás letörése ...” 
Ahova nézett, mindenütt ellentéteket látott. Antinómiának nevezte, hogy 
akkor él jól, ha nem dolgozik, ha ti. bérbe adja földjét; s antinómiaként 
kezelte a tajnai kisnemesekről írt monográfiájában azt is, hogy a paraszti 
rétegek és a kisnemesek szociális helyzete, sőt néha életfájuk hasonlósága 
ellenére is szinte kibékíthetetlenül állnak egymással szemben. 

Első nagyobb filozófiai munkájában az antinómia aztán központi he-
lyet foglal el, mint már címéből is látszik: A megismerés antinómiája 
Kantnál (Bp. 1936). Itt az antinómia a szó szoros filozófiai értelmében 
szerepel: két egymással szöges ellentétben álló, egymást logikailag kizáró 
tételhez jut s mindkettőt kénytelen igaznak feltételezni. Kimutatja ugyan-
is, hogy Kant az ismeret alanyi és tárgyi mozzanatait egyszerre azonosítja 
és megkülönbözteti; a magában levőt racionálisnak és irracionálisnak tün-
teti fel. A kanti megoldás, a híres „kopernikuszi fordulat” szerinte se nem 
megoldás, se nem fordulat, mert ugyan a valóságot alágyűri a megismerő 
alanynak, az alany ismeretadottságain (érzetek, kategóriák) átszűrt való-
ságot teszi meg a számunkra elérhető valóságnak, ugyanakkor viszont 
felveszi az önálló valóság, a megformálásunktól független „Ding an sich” 
fogalmát, amely ily módon nem más, mint a valóságon kívüli valóság: 
irracionalitás. Az ellentmondás tehát megmarad: „Kant elmélete nem a 
befejezett szintézis nyugalmát árasztja, hanem ellenkezőleg, ellentétes 
elemek küzdelmét.” 

Az erkölcs dialektikája című munkája a társadalmi élettel és a világné-
zettel sokkal közvetlenebb kapcsolatban áll, mint a kanti filozófiával fog-
lalkozó írása. Ez a kis mű megrázhatta volna az akkori magyar intellektu-
ális életet, érezhették volna illúziórombolásnak, lefegyverző kétkedésnek 
vagy gúnynak és frissítő tagadásnak, nihilizmusnak is, ha nemcsak az 
általa is fojtónak talált, száraz akadémiai légkörben vesznek tudomást 
róla, hanem ha a filozófiai izgalmakra kapható irodalmi élet olyan franci-
ás közegében hathatott volna, mint Sartre és Camus. 

Problémaátélő képességét kiválasztó és fokozó, lényegében ideáltipizá-
ló módszer támasztotta alá, mellyel a megragadott gondolat belső elemeit 
egymásra épülő sorokként, kétfelől vitte az elkerülhetetlen ütközésig, a 
helyenként bravúrosan megformált paradoxonig. Az erkölcs Révay sze-
rint a feloldhatatlan dualitások halmaza. Szembenáll benne az egyéni és 
közösségi mozzanat, a felszólítás időtlen és időhöz kötött jellege, az érték 
egyszerre szubsztanciális és akcidentális, máshoz tapadó természete, a 
rendszeresség követelménye és a rendszertelenség ténye, de persze min-
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denekelőtt és minden erkölcsi problémában jelenvalóan ez erkölcsi „kell” 
kettőssége, a semmi és a való között feszülése. A „kell” azért kell, mert 
nincs az, ami kell, és mert ami van, az nem elég. A van és a kell soha nem 
esik egybe: „a mindenséget, amelyben a való és kellő azonegy, a tömjén-
füst nehéz illata lengi körül” – állapítja meg némi iróniával. Szerinte a 
kellő ugyan vágy és felszólítás, de elérni soha nem lehet. „Az erkölcs so-
hasem nyugalom, sohasem egyensúly, hanem annak mindig csak lázas, de 
reménytelen hajszolása. Az erkölcsnek megfelelni nem lehet.” Mert sze-
rinte ha ezt megkíséreljük, egyúttal egy másfajta erkölcstől, másfajta kö-
vetkeztetésektől távolodunk el. Így jut el ahhoz a frappáns kijelentéshez, 
hogy „azért az erkölcs eredendően erkölcstelen. Sőt éppen csak erkölcs 
lehet igazán erkölcstelen”. Az etika, a teljes erkölcsi tudat szerinte „el-
mélkedés eme reménytelen helyzete”; „az erkölcsi lény helyzete tragikus” 
- írja Révay József Az erkölcs dialektikája utolsó oldalain, ami értelem-
szerűen azt jelenti, hogy az erkölcsnek nincs dialektikája, nincs benne 
meg- és feloldás, szintézis: „tertium non datur”. Ezt egyik helyen maga is 
világosan leszögezi: „A dialektika két szélső pont között inog; egyöntetű 
végeredménnyel nem szolgál. Tézis és antitézis örökké váltják egymást, a 
szintézis megnyugvása elmarad.” 

E sorok megjelenésétől öt esztendő telt el gróf Révay József tragikus 
haláláig, a gyömrői tömegmészárlásig. Ez idő alatt készítette el a Tajnáról 
szóló szociográfiai munkáját, de hogy a filozófiában min dolgozott, mit 
írt, számomra nem volt kideríthető, hozzáférhető. Sándor Pál magyar filo-
zófiatörténete ismerteti Révay postumus tanulmányát, mely 
„Immoralizmus” címmel jelent meg az Athenaeum háború utáni első szá-
mában. Míg könyvében az erkölcsöt erkölcstelennek nevezte és ahhoz a 
tragikus felismeréshez érkezett el, hogy az immoralitás életünk tartozéka, 
utolsó írásában mintha megfordítaná a tételt: kimutatja, hogy az 
immoralizmus nem tud meglenni morál nélkül, sőt maga is valamilyen 
erkölcsiséget jelent. Most már az ellentétes tételeket sem látja egyaránt 
igaznak és egymást kizárónak, hanem csak azt állítja, hogy mindegyikben 
van valami igazság, ti. részigazság. Ez azt jelenti, hogy a részek mégis-
csak összeállhatnak valami magasabb egésszé, szintézissé. Ha a 35 évvel 
ezelőtt meggyilkolt Révay József nem is alkotta meg filozófiájában a 
szintézist, lehetőségét meglátta: a háború utáni új kezdeten – élete végén 
– ott állt előtte. 
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CZIGÁNY MAGDA 
Számonkérés helyett15 
Nagy-Britannia Művészeti Tanácsa és a budapesti Kultúrkapcsolatok In-
tézete rendezésében a magyar avantgarde, azaz a Nyolcak és az Aktivisták 
művészetét bemutató kiállítás volt látható Londonban, a Hayward Galéri-
ában.1 A kiállítást egy vasárnapi újság művészeti kritikusa, Marina 
Vaizey így kommentálta: „A festmények nagy része sötét portré vagy 
tájkép és örvendetes átrándulás a tipográfiába és a formatervezésbe. A 
legtöbb festő túlságosan a jelentősebb európai irányzatok, különösen a 
posztimpresszionizmus hatása alatt állt. A bemutatott több száz festmény 
provinciálisnak tűnik, bár indítékuk bátor.”2 Marina Vaizey rövid, pontat-
lan, lekicsinylő és elutasító összefoglalása az egyedüli ismertetés, amelyik 
meg sem kísérelte, hogy a kiállított festményeket alaposabban szemügyre 
vegye és a néhány sorban, amit rovatában rászánt, önálló jellemzést vagy 
tárgyilagos elemzést adjon róluk. Mégis ez a kritika felel több mint hat-
van év távlatából Hevesi Iván számonkérő szavaira, amelyekkel Túl az 
impresszionizmuson: az új művészeti törekvések Magyarországon című 
cikkét bevezette: „Hozzánk minden egy kicsit elkésve érkezik el. A nyu-
gati államokban a festészet már régen túljutott a neoimpresszionizmuson, 
amikor Magyarországon éppen csak hogy kezdték az impresszionizmust 
megérteni és kultiválni. Mintegy hét-nyolc évvel ezelőtt, amikor odakünn 
már régen a futurizmus és a kubizmus kérdése volt a probléma, nálunk a 
Nyolcakat is alig tudták elfogadni. Pedig a Nyolcak túlnyomó részt csak 
Cézannet követő posztimpresszionisták voltak.”3 Hevesi írása a Mában 
jelent meg, 1919 áprilisában. Ebben a számonkérésben, az elmaradás ve-
szélyét hangoztató kritikusi ösztökélésben, a batsányis kegyes óhajban, 
miszerint a festőknek vigyázó szemüket lankadatlanul Párizsra, esetleg 
Berlinre, Milánóra vagy Moszkvára kell vetniük, már megfogamzott a 
késői külföldi kritikus sommás ítélete az idegen irányzatokat elkésve és 
felületesen utánérző művészet provinciális jellegéről. 

Valójában sem Hevesinek, sem Vaizeynek nincs igaza. A művészet 
nem marad el semmitől, mert csak öntörvénye szerint fejlődhet, sem siet-
tetni, sem elzárni nem lehet. Mivel a művész nem alkot légüres térben, 
saját kifejezési formáját keresve megérzi, tudatosul benne kora egyetemes 
művészetének problémaköre, kölcsön veszi, átalakítja és felhasználja 
mindazt, amire az adott pillanatban szüksége van. Az azonosítás sikeré-

                                                           
15 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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nek foka függ azonban a művész magabiztosságától, önmagába vetett 
hitétől és a veleszületett, ösztönös hagyományérzéknek természetes elfo-
gadásától. Ha követendő példákat keresve ezt megtagadja, művészi hitelét 
veszti el. A Nyolcakat követő magyar festőnemzedék legjobbjaiban ezek 
a feltételek találkoztak és Vaize-vel ellentétben a tízes évek közepére nem 
provinciális európai festészetet, hanem egy meglepően egységes, erőteljes 
és meggyőző magyar iskolát hoztak létre. Elsősorban Nemes Lampérth és 
Uitz, de hozzájuk csatlakozva Tihanyi, Kmetty és Perlott Csaba is. 

A feltételeket az előttük járók bizonytalansága teremtette meg. A 
Nyolcak eredetileg „Keresőkének nevezték magukat; a név találó volt, 
mert nem új mondanivaló, hanem az új keresése fogta össze őket. Lukács 
György sokat idézett írása, Az utak elváltak4 értelmében a Nyolcakat for-
materemtőnek illik felfogni, akik az impresszionizmus szubjektív hangu-
latélményei és felszínes ábrázolása után a dolgok formában rejtőző lénye-
gére tapintottak rá, egy, az egyéntől függetlenül létező lukácsi realizmus-
ra, ami szerinte az igazi művészet kiindulópontja kell hogy legyen. A 
Nyolcak vásznai azonban nem erről tanúskodnak. Czigány Dezső gyü-
mölcscsendéletei Cézannet utánzó ecsetgyakorlatok, Orbán Dezső és 
Márffy Ödön városképei sem meggyőzőek, legyenek Charentonban vagy 
Vácott. Kockaházak, mértani formák, élesen körülhatároló színek: mind-
megannyi kölcsönzés a belső szükség tolmácsolásának megkísérlése nél-
kül. De ugyanakkor hazavitték Párizsból az újfajta látási módot, megmu-
tatták, hogy így is lehet festeni. 

A színekkel szerencsésebbek voltak a Nyolcak, mert jó mesterhez sze-
gődtek: Matissehoz. Matisse színei felszabadították őket. Nemcsak az 
impresszionizmus színelméletének szigorú szabályai alól, hanem a tárgyi-
lagosság alól is, de ezt Lukács nem vette észre. A színek elsősorban az ént 
vitték a vászonra: vad orgiában lázongott, tragikus sötétekben gyászolt, 
ragyogó, pirosán kitárulkozó napsugárszínű ablakokban ujjongott. Kék 
lett az akt, lila a fa törzse, súlyos ecsetvonások alatt rőten nyögtek a há-
zak. A Nyolcak közül néhányan ismét csak inkább átvettek: Czóbel 
beltereinek szőnyegein lehetetlen észre nem venni Matisse minta- szerete-
tét, a párizsi utca kövezetén Matisse színeit, bár Czóbel akkor már a 
Fauves-val dolgozott és állított ki. Ugyanilyen utánérzésnek tűnik Kerns-
tok Fiú aktja is 1909-ből:5 a hanyag eleganciával fának dőlő aktot a lilák 
és zöldek keveréke melegíti át. Az egyéni nyelvre lefordított színek mö-
gött azonban nem lehet mindig közvetlen hatásokat keresni. Czigány De-
zső festményéről, a Falusi temetésről a katalógus megjegyzi, hogy a kép 
jobb oldala Gauguin Sárga Krisztusának hatását mutatja. A vászon sötét-
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kék ég alatt széles, alföldi búzamezőt ábrázol, az előtérben jobbra útszéli 
kereszt, balra figurák a koporsóval: kicsik, elvesznének a tájban, ha az 
nem lenne olyan üres, kihalt. Az útszéli kereszt lehet, hogy Gauguin-
utánérzés, bár ilyen pléh Krisztusért nem kellett Bretagne-ba zarándokol-
ni, akadt bőven belőle otthon is. Inkább a halál szimbólumát fejezi ki. De 
nem mondhatnánk-e azt is joggal –, hogy az ég mély kéke és a gabona 
sárguló táblái Van Gogh Varjúk a búzamező felett című megrázó festmé-
nyét idézik fel? Czigány és Van Gogh színei azonosak, a kék és a sárga 
ellentéte ugyanazt a rémületet és döbbenetét közvetíti. Mégsem Van 
Gogh búzamezőjét festette meg Czigány Dezső. Van Gogh ecsetvonásai 
nyomán kavarog a kék, körköröket ír le, szétszóródik, majd összesűrűsö-
dik, vadul hullámzik a rikoltó sárga: hatalmas, veszélyes, céltalan, össze 
nem fogható energiák robbannak ki a színekben. Ez volt Van Gogh utolsó 
festménye. Czigány sötét, roppant égboltja mozdulatlan, ráül, ránehezedik 
a tájra, a lejátszódott tragédiák után minden dermedt, komor, kiszolgálta-
tott, védtelen és végleges. Lehet, hogy Czigány francia mestertől vagy 
francia tájtól kölcsönözte képelemeit és színeit, de magyar tájat, magyar 
sorsot festett meg vele. 

Matisse hatása a színek mellett a szerkezetekben is felfedezhető. Pór 
Bertalannak van egy különös festménye 1910-ből, a Fürdőző fiúk. Ha 
összevetjük az előző évben festett, nagy feltűnést keltő csoportképével, a 
Családdal, mintha nem is ugyanannak a festőnek munkájáról lenne szó. A 
Család cicomátlan valóságábrázolás, keserű portré a festő családjáról: 
munkában elnyűtt szülők, reménytelen tekintetű fiatalok. Festői rongyok 
és pátosz helyett a puritán szókimondás keménysége. A Fürdőző fiúkról 
nem lehet tudni, hogy kik és mit csinálnak: az bizonyos, hogy nem fürde-
nek. Egyikük a földön ül, a másik fekszik, ketten talán birkóznak, a többi 
mintha fejest ugrani készülne, előrenyújtják karjukat, hátuk ívben megfe-
szül; téglavörös alakok zöldes háttér előtt. Realizmus helyett mozgás van 
a képen; hajladozás, rituális tánc. Matisse ugyanebben az évben festette 
meg nagy vásznát, a Táncot Azon is rózsaszín festékfoltokká egyszerűsí-
tett figurák ropnak körkörös táncot, olyan lendülettel, hogy elnagyoltsá-
guk szükségszerű, mert a részletek nem fékezhetik meg a mozdulatot, 
nem lassíthatják le a tánc iramát. Pór Bertalannál is indul egy mozdulat-
sor, egy erővonal a fiúk lábából vagy szinte a földből, felkúszik a háton, 
kisugárzik előre a karba, de ott megtorpan, a semmibe vész. Az egymás 
felé forduló alakok így körkörös vonalak szerkezetmintáival rendeződnek, 
a mozdulatok, az erővonalak kioltják egymást, a figurák ornamentikává 
válnak a zöld mezőben. 
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Ez a kereső, körköröző szerkezet, ez az önmaga felé folytonosan visz-
szahajló vonalvezetés jellemző az egész magyar művészetre a század tízes 
éveiben. Kernstok magas, elegáns figuráival könnyed, mintha az éppen 
letűnt szecesszió indái utoljára fognák át gyengéden a térdet, tekeregné-
nek a csuklók és a könyökök körül. Tihanyinál és Berénynél, különösen 
önarcképeikben, érzékeny, ideges vonalakká válnak, szétszálkázódnak, 
felszántják a homlokot, megtörik az orr egyenesét, keserűvé vagy gúnyos-
sá húzzák el a szájat, körülárkolják a szemet, mintha egy szétzilált álarc-
ban keresnék az igazi arcot. De a köröző vonalak körülzárják a fejet, nem 
engedik a formákat kubista síkokká válva szinte a felismerhetetlenségig 
szétcsúszni, mint ez például a Franciaországban dolgozó Szobotkánál 
történt, sem durva expresszionista élekbe torzulni, mert mindkét esetben 
az arc valóságelemei veszhetnének el. 

Moholy-Nagy önarcképe 1919-ből is a kereső vonalak gyűrűző szerke-
zetére épül, mint korabeli tájképei. A vonalak Moholy-Nagynál a felszín 
alatt létező formákat tapintják ki és azokat körülhatárolva, összefogva 
megteremtik belőlük a valóság egyfajta struktúráját. Még a magyar kubis-
tának tartott Kmetty sem töri szét a képet: almát tartó önarcképében bár 
kubisztikus utánérzéssel síkokra, árnyalt, csiszolt lemezekre és idomokra 
bontja a teret, az ing éles ráncai, az arcbőrön átütő mértani elemekre re-
dukált csontszerkezet, sőt magát az almát tartó kéz is időnként körvona-
lakba simul, amelyek lezárják a formákat, anélkül, hogy enyhítenék a 
portré keménységét. 

Ez a formákat megőrző talán öntudatlan szándék teljesen az ellenkező-
je annak az Európa-szerte egyszerre jelentkező nagy kísérletnek, amely 
ezekben az években különböző szempontokból kiindulva, különböző cél-
zattal és töltettel megteremtette az absztrakt művészetet. A természetután-
zó művészet csődjének átérzése, filozófiai vagy misztikus érvelések, min-
dent szétrobbantó indulatok, vagy valami belső rend megteremtésére vagy 
kifejezésére való vágyódás, sőt időnként csupán a művészi alkotó játék 
indított el festőket és szobrászokat Párizstól Moszkváig egy merőben új 
és egyéni művészi nyelv felfedezésére. A Nyolcak kiállításával párhuza-
mosan a Taté Galériában Absztrakció: egy új művészet felé címen egy 
másik kiállítás érmék az alapvető művészi változásnak, szinte a változás 
pillanatának a feltárására és bemutatására vállalkozott. A két kiállítás 
döbbent rá, hogy amíg Európában a művészek az új látásmód igézetében 
lázasan kutatták az absztrakt művészet lehetőségeit, addig Magyarorszá-
gon az ellenkezője történt: a formabontásra irányuló kísérletek nem a va-
lóságtól való elszakadás irányába hatottak, hanem ellenkezőleg, a formák 
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újrafelfedezéséhez és féltő megtartásához vezettek. Még a körkörös kere-
ső vonalak sem lépnek ki a valóság bűvös köréből, mint például a párizsi 
cseh festőnél, Frantisek Kupkánál, aki egyenesen a szecessziótól átitatott 
impresszionizmusból jutott el segítségükkel a tiszta színszerkezetek vilá-
gába. A Tate-kiállításon van egy festménye: Kislány labdával, 1908-ból. 
1909-ben és 10-ben készített utótanulmányaiban, ahol Kupka a festményt 
kiindulópontnak tekintette, a lányka feje és labdát tartó karjának körvona-
lai mindinkább elszabadulnak, kilépnek a figurából, míg végül az 
Amorpha-sorozat képeiben mint egymás mellett és előtt lebegő áttetsző 
színes buborékok önálló életet kezdenek és egymást keresztező metszés-
vonalaikban őrzik csak meg az eredendő mozgást.  

A TIZES évek magyar festészetének struktúrát kereső vonalvezetése 
Nemes Lampérth József és Uitz Béla rajzaiban és festményeiben párosult 
azzal a belső meggyőződésből táplálkozó kisugárzó energiával, ami ennek 
a művészetnek hitelt adott és ami lenyűgöző, feszültségtől szinte szétrob-
banni tűnő, mégis egységes, robusztusán klasszikus művészetet hozott 
létre. Mindketten rövid ideig az akadémián tanultak, de a megcsontoso-
dott akadémikus szemlélet helyett az érzelmi világukhoz közel álló 
nagymestereket ismerték meg: Nemes Lampérth Rubens művészetében 
látta meg azt az erőt és diadalmas dinamizmust, amely későbbi képeit 
áthatotta, Uitz Michelangelo erőteljes, mégis kiegyensúlyozott kompozí-
cióiban találta meg a mintát saját mondanivalójának kifejezéséhez. Mo-
dern hatásokban is volt részük: Nemes Lampérth megjárta Párizst, ismerte 
Picasso festményeit és mesterének vallotta Cézannet. 1917-ben, amikor 
kiállítása Kmettyvel a Nemzeti Szalonban megnyílt, a bevezetőben prog-
ramját a kubizmus eszközeivel megteremtendő monumentális festészet-
ben jelölte meg. Igazi mestere azonban Matisse volt, mert a rubensi erőt 
és a cézanne-i képszerkesztést matisse-i színekkel festette meg. Már az 
1912-ben festett Ravatal is színekre épül fel: a gyertyák vastagon felkent 
függőlegesei és a lepel ugyanolyan széles szalagszerű vízszinteseinek 
rácsa mögött látható a halotti maszkká merevedett fej, a festő apjáé. 1914-
től tusrajzainak és festményeinek témája majdnem kizárólagosan az akt. 
Nehéz, tömör idomú női aktok ezek, mozdulatlanok, mégis hihetetlen erőt 
és potenciális energiát fejeznek ki. A rajzok elemző vonalai csak a formák 
legtisztább, legerőteljesebb feltárását szolgálják. A festményeken ezek a 
formák a Ravatal vastag festéksávjaiban jelennek meg, de a hideg kék-
sárga színek helyett a rózsaszínek, narancs-sárgák, pirosak, lilák, okkerek 
és rozsdabarnák egymásnak felelgető világos-sötét párjaiban, amelyek a 
Cézannetól tanult, de a mesterre már nem is emlékeztető színkötegekből 
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építik fel az alakot és ellentétükben feszültség, visszafogott, vibráló di-
namizmus remeg. Mintha nem is vásznak lennének, hanem durván fara-
gott bazalttömbök festékrétegek alatt. 

Uitz témaköre változatosabb. Közvetlen környezetét festi meg, munká-
sokat, mosó- vagy varrónőket, anyát gyermekével, sebesülteket szállító 
katonákat a harctéren. Tusrajzaiban pár erőteljes vonallal írja le a figurát, 
geometrikus ihletésű centrális szerkezetei súlyt adnak és stabilitást. Olaj-
festményeit is ez a tiszta kompozíció jellemzi, Uitz csak a lényegre szo-
rítkozik, az árnyékolt nagy dísztelen felületek, az üres háttér a fontosnak 
ítélt vonalakat és formákat húzza alá, kiemeli az arcok komolyságát. Ké-
peinek nyugalma nem pihenést, hanem ugyanazt a magabiztos erőt fejezi 
ki, mint Nemes Lampérth vásznai. Uitz művészete elkötelezett, hittétel 
családja, barátai, a munkások mellett. Korán csatlakozott a Mához, Kas-
sákhoz rokoni kapcsolatok is fűzték. A Ma lapjain és a vitákban ismerke-
dett meg a változásokat, forradalmat sürgető szocialista érvelésekkel és 
művészi vetületűkkel, a német expresszionizmussal. Rajzai és festményei 
1918-ig mégsem veszik át ezt az izgató, érzelmileg túlfűtött hangot; mű-
vészete se nem jajkiáltás, se nem társadalmi agitáció, hanem a maga és 
barátai igazában rendíthetetlenül hívő festő világosan megfogalmazott 
kijelentése tőmondatban. Ez adja hitelét és súlyát. 

Uitz és Nemes Lampérth művészetében legpregnánsabban kifejezésre 
jutó monumentalitás, stabilitás és erő az első világháború évei alatt kibon-
takozó magyar modernizmus legjobbjaira általában jellemző, elég meg-
említeni még Perlott Csaba Vilmost, Kmettyt és a Pesten tanuló szerb 
Dobrovics Pétert. Művészetük 1914 és 18 között egységes képet alkot 
arról a generációról, amely a Nyolcak kísérletezéseit követve már termé-
szetesen használta a modern művészet formanyelvét – úgy és ott, ahol ezt 
szükségesnek érezte. Átvette Cézanne képszerkezeteit, módosítva itt-ott 
Picasso kubista látásmódjával, valamint Matisse színhasználatát és ezek-
ből teremtett egy szinte klasszikus szemléletű modern művészetet, amely 
a reneszánsz és a neoklasszicizmus öntudatlan, ösztönös továbbélését 
sejteti, mint a hagyomány búvópatakjában kifejezésre jutó nemzeti jelle-
get. Nem tűnik talán ez a megállapítás olyan merésznek, ha a magyar mo-
dernizmust a cseh kubizmussal vetjük össze. Ma már szokásos a cseh 
kubizmust, azaz a prágai Nyolcak körülbelül 1910-től 1914-ig festett 
munkáit külön iskolának tekinteni és szakkifejezéssel „dinamikus kubiz-
musnak” nevezni. Elég ha Procházka festményeit idézzük: az 1911-ben 
befejezett Prométeuszt, ahol az egész képet kitöltő leláncolt hős alakjának 
átlós szerkezete csupa kétségbeesett, de erőszakkal meghiúsított mozgás 
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és a felszín kubista elemzése sem tudja eltakarni a szenvedést, vagy az 
egy évvel később festett Hangversenyt, amelynek analitikus kubizmusa 
szintén átlós szerkezetű és Picassóval vagy Braque-al ellentétben lendüle-
tes mozgást sugall. Nyilvánvaló, hogy a cseh kubisták nemcsak Picasso 
formaelemzését és a német expresszionizmus érzelmi töltetét vették át, 
hanem festményeikbe belevitték a cseh barokk dinamizmusát: az égbetö-
rő, szárnyaló oltárképeket és az épületek izgatott ritmusát is. Nemzedéke-
ken át felszívódott, a gyermekkorban öntudatlanul elsajátított látásmód 
ez. Például Kokoschka visszaemlékezései is ezt bizonyítják: elmondja, 
hogy azok a mennyezetfreskók, felhőkön úszó szentek és angyalok, az a 
kitárulkozó túlvilági látomás, amibe osztrák templomok kórusán énekelve 
gyermekként belefeledkezett, ott kísértenek a Windsbrautban és későbbi 
kétfókuszos városképeiben. Így kísérthet a falusi tornácokig leszivárgott 
reneszánsz építészet harmóniája, a dísztelen protestáns templomok fel-
emelő egyszerűsége, a neoklasszikus kúriák, megyeházak és múzeumok 
arányos homlokzata Nemes Lampérth figuráinak stabilitásában és Uitz 
kiegyensúlyozott kompozícióiban. 

A robbanás az őszirózsás forradalommal kezdődött. A lefojtott indulat 
hirtelen kitörése, a társadalom szerkezetét széthúzó akarat a festmények 
szerkezetét is szétvetette, az ábrázolt világ elemeit darabokra tépte és ösz-
szedobálta. Uitz Kompozíció fákkal és házakkal című olajfestményén pél-
dául, ahol a bokszkesztyűre emlékeztető fakoronák ütése nyomán az alap-
zatukból kimozdított házak minden irányba szétlökődnek, az elszabadult 
energiák még céltalan erőkisülések. Bortnyik rendezettebben, dinamiku-
san menetelő forradalmár falankszaiban vagy előrerohanó vörös mozdo-
nyaiban már együtt hatnak, céltudatosak, elsöprő erejűek. Uitznál a válto-
zás drámai: 1918 első felében készített képeit szinte össze sem lehet vetni 
az év végén festett munkáival. Az ülő női portrék nyugalmát minden át-
menet nélkül váltja fel újabb kompozícióinak vad energiája, a lekerekített, 
árnyalt formákból szegletes, éles vonalakkal egymásba fúródó idomok 
lesznek. Bortnyiknál viszont nem annyira változásról, mint inkább koráb-
bi expresszionista metszeteinek lendületesebb megfogalmazásáról beszél-
hetünk. A linómetszetek vastag fekete vonalai az olajfestményeken sima 
fémlemezekhez hasonló mértani formákat határolnak körül, ezek rende-
ződnek például házakká és fák lombjainak félköreivé Sárga-zöld tájkép-
ében. Ennek a képnek szerkezete még harmonikus, mozgás nincs: a félkö-
rökben a korábbi formát körülölelő, önkielégült vonalvezetés rémlik visz-
sza. Gyakrabban fest azonban Bortnyik különös, szétszabdalt idomú, 
gesztikuláló, menetelő embereket. Egymásba illő fémszalag testük vagy 
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együtt ható, megsokszorozódott lendületet fejez ki, vagy egymás ellen 
küzdő elemek zűrzavarát. Tér nincs, minden egy síkon játszódik le, a va-
lóság helyett a papíron. Ez a mértani idomokra redukált mozgás vagy még 
inkább ez a síkra vagy egymás mögé elhelyezett síkokra vetített szerkezet 
jelölte ki az utat a kassáki képarchitektúrához. De addigra a mozgás vég-
leg megszűnt a kompozíció statikus lett, merev, élettelen. Mondriani 
„tiszta művészet”-té vált, politikai, társadalmi ambícióktól, szabadjára 
engedett érzelmektől mentes, legalábbis látszatra: a világot nem felforgat-
ni, hanem építeni akarta. Az aktivista művészet minden szakasza ponto-
san követte a politikai eseményeket: jellegében elkötelezettebb, kifeje-
zésmódjában következetesebb művészetet nehéz lenne találni. Amíg a 
festők Magyarországon dolgoztak, kevés nemzetközi hatásra reagáltak 
közvetlenül; a pesti kubista és futurista kiállítások hidegen hagyták őket, 
csupán a német expresszionizmust követte néhányuk. 1919 után Bécsben 
a Ma körül és Európában szétszóródva viszont minden új művészeti moz-
galomnak kitárulkoztak. Elég csupán az Új művészek könyvére utalnunk, 
amely a háború utáni modern művészet seregszemléjét nyújtotta. Kassák 
először a Dadának adózott, majd Bortnyikkal, Moholy-Naggyal a konst-
ruktivizmusnak. A 19-es emigránsok a közvetítő és katalizátor szerepét 
vállalták Moszkvától Berlinig és Bécstől a Bauhausig. Bekapcsolódtak a 
művészet nemzetközi vérkeringésébe, Európa-szerte ismert műveket al-
kottak, számba vették őket és polgárjogot nyertek a „nagyok” mellett. 
Akik viszont közülük a húszas években hazamentek, azoknak fél évszá-
zadot kellett a külföldi elismerésre várniuk. Mindez csak azt bizonyítja, 
hogy amikor a magyar művészet internacionalista lett, akkor lett másod-
osztályú. Mert korábban nem is jegyezték. 
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a leírásban, mind az illusztráción 1909-re teszi. A cikkben a katalógus 
adatait tekintem mérvadónak, mivel ez a legfrissebb publikálás. 
 
 



 

102 

CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Fiatal költők16 

Tolvaly Ferenc: Benső végtelen, versek, Aurora, München 1979, 72 lap 
Mánfai Csaba: Víziszony, versek, Budapest 1975–76, Aurora, München 
1979, 89 lap 
 
Új poétának könnyebb is, nehezebb is a dolga, mint még két-három évti-
zeddel ezelőtt. Ellehet veleszületett verselőkészség nélkül is, másrészt a 
mondanivaló hiányát nem helyettesítheti be jól csengő rímekkel, tetszetős 
formával. Az általános világhelyzet itt ugyan segítségére van: költő le-
gyen a talpán, aki ma mondanivaló szűkében szenvedne. Médiumaink 
naponta feltöltik információval, nem takarékoskodván morális körettel 
vagy álmoralista locsogással sem – a kérdés csak az, mit, hogyan rostál ki 
a terjedelmes anyagból. 

Bevallom, kezdek nem hinni a „magánjellegű líra” létjogosultságát 
kétségbevonó esztétikáknak. Sivár költői mérkőzés, amelynél nem ereje, 
csak tárgya löki a szöveget a közérdeklődés porondjára. Ha a költőnek az 
atomrobbanás fellege helyett tündéri víziókat tartogat a láthatár, ám ver-
selje meg azokat; ha – Adornoval szólva – Auschwitz után nem létezhet-
nék líra, már fogantatása pillanatában, az ősember kultikus családirtó-
szertartásaiban eljátszotta volna hitelét. 

Tolvaly Ferenc Benső végtelen-jében egyfajta csatározás folyik táncoló 
tündérek és mérges kisugárzású fémautómaták között. A gyermekes ka-
maszkor látomásait szorongatja a kollektív felelősség – részben kívülről 
ráaggatott – páncélja: „széttiport, hajótörött / egyéniséged, a tükör alól / 
szemedben nevet a befolyás”. (A tükör alatt). Aki 17 évének egész fogé-
konyságával került Erdélyből nyugatra, a problémakörök 
egymásbahasításának különösen fájdalmas sebhelyeit hordja magán. Két-
ségbeesett sikoltozással kiállni az erdélyi magyar diaszpóráért, ugyanak-
kor vattával elszigetelődni a fogyasztó-társadalom lármája ellen skizofré-
niával határos küzdelem. Tolvalynál korai kiérést eredményezett. Nem a 
babitsi fellépés, a tökéletes cizelláltság jegyében: a rím – ha használja – 
nem cseng még mindenütt egyforma fölénnyel, némi fiatalos világfájda-
lom is keveredik itt-ott a sorokba, hosszabb, tételes szövegekre nem min-
dig futja a lélegzetéből. De kötete éppen arról tanúskodik, hogyan birkó-

                                                           
16 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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zik meg a kezdeti nehézségekkel, mennyit hozott számára a három esz-
tendő – tizenkilenctől huszonkétéves koráig – modulálásban, meglátás-
ban, kifejezőképességben. Azt is, mennyit hagyott éppen abból a rokon-
szenves magatartásból, amellyel ez a költő fellép, tartózkodva a maga-
megjátszástól, a szándékolt nagyképűségtől. 

„Az útszélén felgyülemlett / hórakások élén / szaladok a költészetbe” – 
írja 1978-ban s szinte látjuk, amint közben hólabdát vág együttszaladó 
társai hátához. A labda, a játékosság par-exellence-jelképe több versében 
is gurul-repül és jobban kezéhez áll, mint a vérrel teleköhögött csillagok 
vagy mankókon menekülő gazellák. Olyan szép versek kerekednek köré-
je, mint az Egymás mellett, vagy a friss-életteli sorok „Feldobtam a habos 
labdám, / melléje a gyermekmosolyt, / de jó légy hozzám, / mert ha rossz 
vagy / nem esik le többé a nyár –” Egy csöndesebb szerelmesverse, a Téli 
érzelmek sajátosan klasszicizáló bevezetésével, már töretlen tartja a han-
got: „Az égen madárhiány eped. / Jó ez a tájképszerű érzés, / a szerelem 
merészségével ágaskodó sziklák, / a barlangok zúzmaráját hordozó / he-
gyi patakok, / a tűlevelű jégvirág, / a lefelé csüngő jég-gyertyák a fenyő-
kön, / és a mindeneken nyugvó / végtelen, porhanyós, hószerű csend. / Ez, 
az érintetlen karácsonyszagú vágy, embertől távol, / de lélek- közelben írt 
könyörgés: / Maradjon minden így.” 

Erdély hava vagy bajor hó – a táj így is, úgy is otthonos Tolvaly Fe-
rencnek. Ennek a fehérségnek áhítozása állítja vigyázzba – másutt térde-
pelted – az „önkritika tükre elé”. Balladásan fehér arca van a félelemnek 
is, ami „felszívott utolsó menyasszonyi ruhámba”; az öröm „kicsalta belő-
lem a tejfogakat”. Szép a „süteménykészítő izgalom” tettenérése is: „fel-
törtem egy tojást / s az erdő felett szembefolyt / velem a naplemente”. E 
hószagú frissesség erejével ható trouvaille-ok biztos szálán ereszkedhet 
majd költői lámpása a mélyebb mélységek felé; a vájatok már a Benső 
végtelen-ben is megmutatkoznak. 

Külön ki kell térni a kötet záróversére: A balerina halála Tolvaly ön-
feltárásának már jóval szublimáltabb módja. Saját centrumától elfordulva 
egy (látszólag) külső látomást ad vissza, hibátlan formai és tartalmi jegy-
zeteléssel, amelyben a „franciaspárga” elragadó kétértelműséget nyer: „... 
vízszintesen száll / a díszletté zsugorodott / tengerfenék, / zöld hínár / 
tekeredik derekára, / franciaspárga, / lendületet vesz / és átrepül a napon, / 
süllyed – süllyed –”. 
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* 
„A líra megbecsülhetetlen őszinte – / semmibe vesz és mindent ad” – 

az olvasó jól teszi, ha e bevezető vers fogantyújába kapaszkodva lát neki 
Mánfai Csaba költői világának bejárásához, amennyiben nem rendelkezik 
nyugati lírán edzett füllel-szemmel. Mánfai az a rendhagyó jelenség, aki-
nek létezését hiányolta Vas István az „Új égtájak” antológiáról szóló is-
mertetésében, amikor az ott szereplő költőkről megállapította: mindegyi-
kük magyar tradíciót folytat, verseikkel feltűnés nélkül simulnának hori 
kollégáik együttesébe. A simulékonyság e fajtájának nem sok nyomát 
lelni a Víziszony-bán. Kockázatos játék, tanítómestereket ráaggatni induló 
költőre; ha ideírom Gomringer vagy Jandl nevét, inkább az irányt szeret-
ném jelezni, ahova elérkezett. Helyesebben az egyik irányt, mert Mánfai 
mutál kötetén belül, nem hangjában, módszerében. Áradó szövegek válta-
koznak 3-4 lapközépre illesztett rövid sorral. A lettrizmus e faját képvers 
helyett talán szerencsésebb versképnek nevezni, megszívlelve a bevezető 
szöveg sorait: „a versek olyanok mint a festmények / – címüket a kataló-
gusból olvassuk ki”. 

Ha jól értem Mánfai elgondolását, a kötet oldalai egy vernissage képe-
ihez hasonlóan, első látásra csupán valamelyes benyomást óhajtanak kel-
teni, kíváncsiságot, tanácstalanságot, egyetértést, esetleg ellenkezést. Rá 
kell lapozni a tartalomjegyzékben feltüntetett címre, hogy eljussunk a 
pszichológusok által „aha”-élménynek nevezett megfejtéshez. Egy példa: 

hazamentem 
lefürödtem 
ez volt:  
az ajándékom! 

Névnapom volt, olvassuk a címmutatóból s ezzel a lapfelület fehérségét 
megszakító négy sor ablakfeketesége mögött világosság gyűlik. Persze 
egy kiállítás nem minden képe tárulkozik fel a katalógus nyomán. Így 
járunk Mánfai verseivel is; semmivel sem leszünk okosabbak, ha a 40. 
oldal három sorának 

legszebb  
fehéren  
a vér 

címét fellapozzuk. Bolondság, árulja el a tartalommutató, azaz „a líra 
mindent ad és / de semmibe vesz”, tisztelt olvasó. Jogosult játékot űzni 
veled, mintahogy önmagával. Akkor is, ha egy-két mulatságos eredmé-
nyen kívül nem vezet újabb távlatok lehetőségeihez. 
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Igen ám, csakhogy úgy tűnik, mintha maga Mánfai sem látna sok fan-
táziát ennek az „idea-art”-nak következetes folytatásában. Közben rájött, 
hogy a költői ötlet lehetőségei másfajta elrejtésekben és megtalálásokban 
sziporkáznak fel igazában. A címadás bevett szokása idejét járta, a verse-
ket jobbára kezdősorukkal idézzük; ahol a cím nem hiányolható, ott kez-
dődik a poézis, Mániáinál is: „ó bölcsebb és bölcsebb / megnyugvásokba 
kezdek bele / mint a semmitmondás a / lényegtelen mellett / hogy semmi-
re nem / vagyunk jók és / mindenre használhatók vagyunk / mint az árok-
ásás keresztszögelés ...” 

A kötet centrikus szövege az életrajzként ható „harminckettesek vagy 
egy élet fele”. 16 lazán összefüggő szakasza tartalmazza mindazt, ami új 
ebben a költészetben, jobban mondva anti-tradicionalista: képek helyett 
szituációkban gondolkozik, köznapi helyzeteket tágít verssé. Ezt ugyan 
már többen cselekedték, például Csoóri, de egészen más alapállással: az ő 
ijesztő anti-édenében még ott a régi éden elragadtatottsága. Mánfai köz-
ponti érzése a szorongás: nem felülről köröz a dolgok fölött, közéjük ve-
gyülve ketrecükben vergődik, „legyen ha így akarja gyerekhangjának / 
játékvillamoscsilingelése fogaskerék / recsegéssé szénporszagbűz kerge-
tőzik / felfelé a dombokon autóbusz jön vele / szembe ... / mindezt be-
szórja / ráül a hő-erő-mű-füst széles agyon / zongorázott fenekével nem 
látok tőle” (belenyugvás). Sajátságos védekezési módszert talált ki a be-
zártság ellen, mikor szövegeivel precízen fűzött hálót feszít a tartalom 
köré és egy maga alkotta raszterben mutatja a világot, amelyből a termé-
szet mint ihlető erő úgyszólván tökéletesen hiányzik. Helyét az 
emberfabrikálta táj kellékei, a tárgyak veszik át, telefon-fürdőkád, gumi-
kerék-sebességváltó, padlás-pince, ajtók-ablakok. „azt mondtad / röhej 
hogy nem tudok becsukott / ajtók mögött élni / ezek olyanok mint a szív-
billentyűk / azt mondod / melyen áteresztik a vért / az ajtók / a testbe 
eresztik a vért / és kizárják ...” (azt mondtad). 

Módosul a költői lélegzetvétel is: a dikció egy síkban mozog, nagyobb 
hullámzások – hangemelés, hangejtés – kirekesztésével. Annak idején a 
beat-generáció vezette be ezt a sallangtalan, épp látszólagos monotóniája 
folytán szuggesztív hatású hanghordozást: „halak vonulata hosszú csíkos 
sál / ezüst ugrándozásuk rakoncátlan / jókedv bennem is szeretném meg / 
simogatni a vizet odahajtani / fejem a halcsorda áramvonalára / ... a bio-
lógiai egyen / súly békéjét élvezzük mindannyian / szeretem az eget sze-
retem a földet / kettő közé ékelődött vizet nem / félek tőlük micsoda bá-
torság / erre áhítoztam mindig (bátorság). 
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Mint a vers bizonyítja, Mánfai rezignáció és irónia közé ékelt fájda-
lomsíkjának akadnak azért oázisai, hacsak ilyen önmagát-megmosolygók, 
mint a késői beat-eknél. Mégsem tartozik szorosabban hozzájuk, sem az 
„új szubjektivizmus” etikettje alatt futó legfrissebb nyugati izmushoz. 
Ezeknél tömörebb – még áradó verseiben is – amazoknál józanabb. Tu-
lajdon talaján mozog, egyre növekvő biztonsággal, ahogyan újonnan kö-
zölt szövegei elárulják. Szigetté kerekíti, vagy iskolát csinál? – egyes je-
lek az utóbbira vallanak. Ez a fajta irodalom az, amire a „szép” helyett a 
„jó” jelzőt kell használni; mai fiatalok könnyen berendezkedhetnek ben-
ne. És persze a honi irodalmi hagyomány hiánya ellenére is tartalmazza 
azért Magyarországot, Erdélyt, a tragédiát, csak nagyon áttételesen. 

Mindkét verseskötetet Molnár József nyomdája állította ki. Az ízléses 
külsőn kívül külön dicséret jár, hogy elősegítette két ilyen ígéretes költői 
út megindulását. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Fát leveléről...17 
Az ismeretlen fa: modern lengyel versek antológiája. Fordította, válogatta 
és szerkesztette Gömöri György, Occidental Press, Washington 1978. 118 
lap 
 
... Költőt fordításairól. Ez persze féligazság. Mert míg Boleslaw Lésmian 
Átváltozások című verse a fordító utolsó előtti kötetének címihlete lehetett 
s míg Herbert Töprengés a nemzet problémáján elindíthatott egy folyama-
tot, Fortinbras búcsúztatója befejezhetett egy gondolatmenetet tolmácso-
lója vérkeringésében, illetve agysejtjeiben, valójában másról alig lehet 
szó, mint áthatásról és áthallásról. A lengyelek lengyelek, mi – rokon-
szenvezőn – magyarok vagyunk; kifejezésformáink, gondolati matricáink, 
tájemlékeink mások. Magyar költő (Krúdy) Poprádon inneni tájakat éne-
kelt meg, Lublin a távolból Józef Czechowicz-nak kedvesebb, mint ne-
künk, a Conrad halálára szerzett Jan Lechon-vers számunkra inkább mint 
párhuzam, s mint a keresztrímes tizenkettesek vonzó együttese érdekes. 

Különösképpen, a fentiek nem csökkentik hanem növelik a műélveze-
tet. A kötet jó útlevél magamforma lírakedvelőknek, akik a lengyelt an-
golból, sőt – Karol Wojtylát illetően – inkább olaszból ismerik, mint ere-
detiből; kiknek baráti körében kedvelt lengyeljeik néha hevenyészett for-
dításban adják tudtukra Tadeusz Rózewicz vagy Czeslaw Milosz egy- egy 
sorát, „aranyköpéseit”. Gömöri elsőrangú cicerone. Régi kapcsolata az 
Occidental Press-szel külsőleg is szép, gondosan és „levegősen” szedett 
(pár sajtóhibát találtunk csak a könyvben) életrajzokkal, tartalomjegyzék-
kel, utószóval ellátott kötetet eredményezett. Hogy hozzájárul e könyvvel 
a célul kitűzött kölcsönös megismerés gyarapításához, az nem kétséges; 
de tán – mint úszók mellett a csónak – egy előszó, vagy a nemzedékeket 
bemutató bevezető még inkább hasznunkra vált volna. A szerző lengyel és 
magyar költőket bemutató angol nyelvű kézikönyve nem mindenkinek 
akadhat a kezébe. 

A körülbelül száz fordítás költőik életrajzi sorrendjében követi egy-
mást. Nyugati magyar folyóiratokban olvasott egyharmadból a viszontlá-
tás örömével üdvözlünk olyanokat, mint a Kéretik olvasható írással kitöl-
teni – a kötet záródarabja, és egyik legjobban sikerült verse/ fordítása. 
Módunk akad arra is, hogy Herbert és Rózewicz verseinek magyar és an-

                                                           
17 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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gol változatait összevessük. Egy verssel megkíséreltük, hogy a magyart 
kapásból angolra fordítván e lingua franca segítségével lengyel barátunk 
kontrollját kérjük. (Lám, az eredeti nyelv nem ismerete milyen hátránnyal 
terheli – nem az olvasót! – a recenzort. Ugyanakkor, komoly játékokra is 
készteti.) A szöveghűség, a szúrópróbákból következtetve, a fordító egyik 
vezérelve lehetett. A formai hűségről (amely a modern gyakorlatban ho-
vatovább ebek harmincadjára kerül) itt nem szólhatunk. A rímes, szabá-
lyos ritmusú versek itt jól csengenek, Szabó Lőrinc és Dsida Jenő strófái-
nak dallamemlékeire rímelnek. (Pl. Lesmian: A málnásban.) 

Lengyel kortársaink formanyelve, a szabadvers öntörvényeihez igazo-
dó gondolatritmusa, jobban hasonlít, mint különbözik a miénktől. Eszkö-
zeink csaknem ugyanazok, a formátlan, illetve az egyedi, a többképletű, 
alkalmi ritmusú verseket a kifejezéskészség, a parallelizmusok, ötletek, a 
belső, de felszínre hozott dialógusok egyénítik. Herbert szinte 
dualógusokat látszik írni, a kettősség, a harcoló én és a visszás helyzet 
párbaját. Gömöri az amorf kortársak között is jól vált költőről költőre. 
Bár, úgy véljük, ráismerünk a kezére, a költő saját hangja bátran kicsen-
dül a fordításokon keresztül: Baránczak és Ursula Koziol például, egy-
azon valóságon belül, két külön közegben él. 

Gömöri is tudja, mi pedig hangsúlyozzuk: érdeme minden kinti versan-
tológiának a körkép felvázolása, melyre otthon – legyen az Varsó, Buda-
pest, Prága – nincs mód. Íme, elénkbe vágtat ami összeköt: Bogdán 
Czaykowski Vitá-ját, ha akarom, András Sándor is írhatta volna Angliá-
ban; Jerzy Harasymowicz Útlevelé-t Szentjóbi is Pesten. A Vita a Kantáta 
és a Poprándontúli ház között keres helyet (egy nyugati lengyel két ott-
honi lengyel között), mint egy másik itteni antológiában Fáy Ferenc: Song 
for a summer eveningje (Nyáresti ének) egy Pilinszky- és egy Nemes 
Nagy Ágnes-vers között. 

Nem a teljesség, hanem az átfogó érdeklődés igénye ez, mely Gömöri 
kötetének dinamikáját biztosítja. Mire a végére értél, emlékeidben felto-
lul, elvegyül az új s ami a régivel összeköt. így mondta Rózewicz: „elfe-
lejtik / hogy a ma költészete / harc a lélegzetért.” Adam Wazyk pedig így 
emlékezett: 

Veletek voltam aznap, mikor a Bem szobornál  
magyar és lengyel zászlók alatt ujjongtatok. 
Nem tudom, ki él és ki halott már, 
midőn elnémult minden, csupán a tűz ropog. 
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BALLA BÁLINT 
A Habsburg-monarchia kezdetei18 

R. J. VJ. Evans: The making of the Habsburg Monarchy, 1550–1700, 
Clarendon Press–Oxford University Press, 1979, 531 lap 
 
A szerzőnek, az Oxfordi Brasenose College tagjának, a modern kori tör-
ténelem egyetemi tanárának nem ez a tárgyra vonatkozó első nagyobb 
munkája. Hadd utaljunk korábbi jelentős művére (Rudolf II. and His 
World. – A Study in Intellectual History 1576–1612. Oxford 1973) már 
csak azért is, mert a most megjelent munka megalapozásának és előkészí-
tésének kell tekintenünk. A „II. Rudolf” nemcsak homályosságokat elosz-
lató, tévítéleteket helyre igazító tanulmány egy fontos személyiségről, 
hanem árnyalt elemzése az akkori Közép-Európa szellemi és tudományos 
életének is, melyben Rudolf uralkodásának korszakváltó jelentősége volt. 
Evans kimutatja, hogy II. Rudolf nemcsak bogaras, a valóságtól egyre 
jobban elrugaszkodó különc volt, hanem a politikai lét ellentmondásaiból 
az egyetemes világharmónia eszméje felé elvágyódó, mohón kutató szel-
lem is – s ugyancsak nem elsősorban az ellenreformáció vak eszköze, 
hanem a katolikus és protestáns dogmatizmustól egyaránt távolálló türel-
mes, humanista keresztény. Rudolf a művészetek és tudományok pártoló-
ja, udvarában ott látjuk Keplert, Tycho Brahet, Giordano Brúnót, akárcsak 
az akkor virágzó prágai zsidó gyülekezet főrabbiját; az ő idejében Prága 
Európa egyik szellemi ékessége. Másfelől ekkor zárul Közép-Európának 
a reformáció és ellenreformáció első hullámaiban, viharaiban is virágzó 
kései humanizmusa, helyet adván a megerősödve, módszeresen előre-
nyomuló ellenreformációnak, a mindkét oldalra jellemző vallási türelmet-
lenségnek, elkeseredett politikai harcoknak, a harmincéves háború ször-
nyűségeinek. – A kritika Evans első nagy munkáját igen elismerően fo-
gadta és még a napisajtó is részletesen ismertette, méltatta. A Daily Te-
legraph a „finom érzékű és odaadó tudományossággal” írott művet mie-
lőbb a standardmunkák között kívánta látni, a Sunday Times pedig ár-
nyaltnak és mélynek nevezte e „csodálatos könyvet”. 

A „II. Rudolf” korszakváltásának azért van kulcsszerepe a „Habsburg-
monarchia létrehozás 

ban is, mert hiszen a Habsburg-uralomnak az örökös tartományokon 
túli megszilárdítása – mely egyben a majdani nagyhatalmi státuszhoz ve-

                                                           
18 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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zető út első szakasza is – egybeesik az ellen- reformáció második, győ-
zelmes nagy hullámának és a vallásháborúknak az időszakával. S egyben 
itt kezdődik az a kor, melyet – a monarchia hatalmának minden külső 
ragyogása ellenére – hol lappangó, hol nyílt ellenállások, szűnni nem aka-
ró bizonytalanságok és gyengeségek jellemeznek. S ezzel már meg is ra-
gadtuk a terjedelmes anyagot feldolgozó munka alighanem legátfogóbb 
gondolatát. A mű az 1550 és 1770 közötti időszakot öleli fel. E korszakon 
belül a felkészülés fél évszázados ideje után, a Rudolf utáni korszakvál-
tást követő mintegy száz év folyamán egyensúlyi zavarok, visszakozások, 
nehézségek kísérik a birodalom életét. Evanst az foglalkoztatja, hogyan 
birkózik az egyre hatalmasabb birodalom szinte szűnni nem akaró válsá-
gaival. Elemzését három dimenzióban – az idő, a tér és a szellemi élet 
vetületében – tárja elénk. Az idő: az általános eseménytörténet; a tér: a 
Habsburg-központ és a régiók egymás közti erőviszonyai; a szellemi élet: 
a birodalomalkotás eszmei-ideológiai alapjai. Ez a tagolás adja meg a 
felépítésében is szép, mert három egyenlő terjedelmű főrészből álló mű 
szerkezeti beosztását. 

Az általános történeti főrész első fejezete, a „csalóka hajnal” 1550–
1600 közötti évtizedeket tárgyalja. Evans ismerteti a reformáció sikereit 
és a katolicizmus hanyatlását a Habsburg-országok egész területén. Rend-
kívül gazdag, színes anyaggal ábrázolja a reneszánsz és a humanizmus 
kései, de dús színpompáját, az antik műveltség felvirágzását, s ami 
együttjárt mindezzel: kiemelkedő protestáns és katolikus személyiségek 
vallási és világnézeti türelmét. Ami a magyar vonatkozásokat illeti, Evans 
már az első oldalaktól kezdve kitűnő ismerőjüknek bizonyul (mint már a 
„II. Rudolf”-ban is). Árnyaltan ismerteti a reneszánsz, a humanizmus és a 
reformáció magyar jelenségeit, s beszél a jeles nyugati egyetemek felé 
irányuló magyarországi kirajzásról is. A 2. és a 3. fejezet az ellenreformá-
ció előretörésének és a Habsburg-uralom megszilárdításának 1600–1650 
közötti válságos, sokáig bizonytalan kimenetelű fél évszázadának történe-
te. A századforduló körül jelentkeznek az ellenreformáció első sikerei, a 
katolikus egyház lassú talpraállása, a jezsuita rend szívós térnyerése, né-
mely főurak rekatolizálása. Magyarországon három kiemelkedő személyi-
ség lép fel: Pázmány Péter, Forgách Ferenc esztergomi érsek és Esterházy 
Miklós nádor. Az általános helyzeten ez azonban még alig változtat, a 
protestánsoknak Magyarországon, Csehországban, sőt az osztrák tarto-
mányokban is többségi és uralmi helyzetük van. Mi több, a 17. század 
első évtizedei – elsősorban Bocskai, majd Bethlen Gábor fellépése, a kál-
vinista Erdély nemzetközi erőnyerése és a cseh protestáns rendek szer-
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vezkedése nyomán – a prostestáns ügy újabb nagy sikereihez és ezzel a 
Habsburg-ház válságához látszanak vezetni. De a fehérhegyi csata fordu-
lópont mind vallási, mind politikai tekintetben. A protestáns rendek meg-
semmisítő veresége erőteljes rekatolizáláshoz és a Habsburg-uralom meg-
szilárdításához nyit utat Csehországban, majd egyebütt is a „katoli-
kus=lojális, protestáns = illojális” jelszó bizony nem mindig helytálló 
alkalmazásával. Evans mindamellett erősen kidomborítja bizonyos protes-
táns gyengeségek szerepét a korforduló előkészítésében (a terjeszkedéssel 
járó belső hitviták, dogmatikai bizonytalanságok, az általános szervezet-
lenség és a protestáns rendek szövetségi politikájának hibái). A másik 
oldalon a katolikus és Habsburg-fél ezek által siettetett szervezeti és spiri-
tuális megerősödése észlelhető. A „cuius régió, eius religio” elvének elfo-
gadtatása pedig – magyarországi/ valamint sziléziai és némi alsó-ausztriai 
kivételekkel – az uralkodó háznak a protestantizmus teljes elfojtására ad 
módot. A magyar helyzet különleges voltát Evans itt is kellően kiemeli. 

A szerző részletesen foglalkozik a 17. század első felének gazdasági és 
társadalmi átalakulásaival (török háborúk, bányászat és városi polgárság 
hanyatlása, a parasztok helyzetének kiéleződése, jogi meg anyagi romlá-
suk s lázadásaik, a nemességen belüli konfliktusok). Evans az országok 
jellegzetességei szerint részletezve tárgyalja a kor e negatív eseményeit. 
Hasonlóképpen a kulturális élet is tele van nyugtalansággal és erjedéssel. 
Az ellenreformáció 1620-tól, Fehérhegy után minden erővel szellemi el-
lenőrzésének kiterjesztésén dolgozik (a prágai és a bécsi egyetem átállítá-
sa, új, főleg jezsuita egyetemek és iskolák létesítése, a nyomdai és könyv-
tári intézmények újjászervezése, hitvitázó irodalom kiépítése), de Evans 
itt is rámutat arra, hogy milyen nagy szerepe van protestáns hibáknak a 
katolikusok előretörésében. A hódító protestantizmus túlzott „pluralizmu-
sa”, szertelenségei, majd pedig kiliasztikus-misztikus tendenciákba való 
menekülése az evilági gondok elől – mindez részben a rend további fel-
bomlásának okozója. Az ellenreformáció ügysen kihasználja a katolicitás 
rendteremtő, egységet alkotó erényeit a biztonságra, nyugalomra vágyó 
rétegekben és hangsúlyozza a török veszély elleni fellépése sokkal jobb 
esélyeit. Ezekre az alapokra épül a konszolidáció kora. A 4. fejezet a ki-
teljesedő ellenreformáció és I. Lipót uralmának sokrétű ábrázolása. Evans 
részletezi a katolikus egyház és a nagy jelentőségű szerzetesrendek egyre 
bővülő működését, jellemzi az uralkodó érdekes egyéniségét és ismerteti 
a Habsburg-uralom fő tartópilléreit: a kormányzat központi – és közpon-
tosító – szerveit és a másik nagy centralizáló erőforrást, a birodalomszerte 
nagy vonzerejű barokk udvart. 
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A Habsburg-központ és az országok közötti viszonyt tárgyalja a máso-
dik főrész. Hogyan hangolódtak össze a központ és az országok érdeka, 
mennyiben adták fel emezek identitásukat és milyen mértékben illeszke-
dett be a barokk kultúra és a nemzetközi katolicizmus a helyi viszonyok-
ba? Az ellenreformáció az örökös tartományokban volt a legeredménye-
sebb, elsősorban az egyház kitartó hittérítő, nevelő és kulturális munkája 
és az uralkodó háznak egy új vezető réteget kiváltságokba és hatalomra 
emelő politikája révén. A dinasztia így főként egyház és arisztokrácia 
által uralkodott – egy olyan Ausztriában, „amely sem nemzet, sem politi-
kai egység nem volt, hanem működésben lévő egyensúly nemzetköziség 
és szubnacionalitás, kozmopolitaság és provincialitás között.” (194. 1.) 
Mindent egybevetve az örökös tartományokban a társadalmi ellenőrzés és 
a szellemi abszolutizmus olyan szilárd volt, hogy Ausztria mérték és pél-
dakép lehetett. 

Magyarországon – ellentétben Csehországgal – a dinasztia minden ab-
szolutista és központosító törekvése ellenére a Habsburg-háznak végig 
kompromisszumokkal kellett élnie. Az Erdélyből rendre erősítést nyerő 
függetlenségi törekvések, a protestantizmus intézményileg biztosított jog-
állása, a rendi alkotmány bástyáinak szilárdsága – mindez együtt olyan 
erőviszonyokat teremtett, hogy a magyar alkotmány számos rendi szervé-
vel – kétkamarás országgyűlés, választott országos méltóságok erős vár-
megyei önkormányzat – túlélte még a török uralom felszámolását, Erdély 
bekebelezését, a Thököly-felkelés leveretését, sőt a szatmári békét is. Ha-
zánkban ezért a Habsburg-uralom mindvégig egy „kényelmetlen egyensú-
lyon”, egy „rejtett kompromisszumon” nyugodott. A dinasztiának az új 
arisztokráciával és a katolikus egyházzal való szövetsége volt a tartóosz-
lopa (240. 1.). Evans érzékletesen ábrázolja az új magyar mágnások és a 
terebélyesedő katolicizmus világát az egyensúlyi állapot egyik oldalán, 
majd a protestantizmus megmaradt tényezőit a másikon. Kiemeli e komp-
romisszumos kor egyik jellemzőjét: az önállóságra való törekvésnek, sőt 
bizonyos „németellenességnek” még a Habsburg-párton belül is mindvé-
gig fellelhető nyomait, összegezve megállapítja, hogy a Magyarországon 
elért eredmények sokkal törékenyebbe voltak, mint bárhol másutt a mo-
narchiában; a hazánkba megkésetten bevonuló katolikus barokk pompája 
mögött egy a dinasztia által csak kevéssé ellenőrizhető fejlődés indult 
meg a 19. század reform- és radikális mozgalmai irányába. 

Bármennyire bő ismereteket kapunk is e korról az eddigiekben, a szel-
lemi alapokat elemző harmadik főrész elengedhetetlen a lényeg megérté-
séhez. A Habsburg-uralom az ellenreformáció kultúrájára épült; ez a kul-



 

113 

túra egyrészt egységbe foglalta a kor társadalmát, másrészt jelentős szel-
lemi szabadságot adott az e kultúrát hordozó szűk elitnek, feltéve, hogy 
képviselői tiszteletben tartották három fő parancsolatát: vallási ortodoxia 
ott, ahol az egyház egyértelműen nyilatkozott; engedelmesség az alkot-
mányos rendnek, mint a tudományos és szellemi élet anyagi-szerkezeti 
alapjai biztosítékának; latintanítás, mint fő kultúrközeg. Míg az első feje-
zet a „katolikus műveltség anatómiáját”, azaz a kor általános szellemi 
alkatát elemzi vidékenkénti sajátságaival, a következő kettő a kultúra tar-
tós működőképességének elvét és gyakorlatát világítja meg. A Habsburg-
kultúrának a katolicitáson kívül eső és (a kor ítélete szerint) nem tudomá-
nyos számos eretnek, pogány, okkult, Evans gyűjtőfogalmával élve: má-
gikus eszmével elméleti és gyakorlati irányzattal kellett megküzdenie. 
Sikereinek kulcsa a szerző szerint a következő volt. Nagyvonalúan meg-
alkudott a „művelt mágiával”: hű elitje körültekintő használatára bízta s 
ezzel egy széles interpretációjú katolicitás kereteibe illesztette. Viszont 
teljes szellemi és szervezeti fegyverzetével fellépett a „népi mágia”, a 
köznép világnézetileg vagy társadalmilag veszélyes, vagy azzá válható 
praktikái ellen. Igyekezett éles választóvonalat vonni fehér és fekete má-
gia között: támogatta a búcsújáró helyek és a szentek kultuszát, az ördög-
űzést, viszont minden eszközzel fellépett a profétálás, a bájolás, a boszor-
kányosság és egyéb ördögi mesterkedések ellen. Az üldözések általában 
gyanús, nonkonformista elemek (kóborlók, cigányok, zsidók) ellen irá-
nyultak s nem ritkán „alulról jövő” denunciáláson alapultak. Hasonló volt 
egyébként a helyzet a protestáns uralom alatt is. 

Evans műve nem egyszerűen másfél évszázad eseménytörténete. Ez 
sem volna kevés, ha figyelembe vesszük azt a megjegyzését, hogy a 
Habsburgok bukásáról sok, uralmuk kiépítéséről azonban semmilyen át-
fogó mű eddig nem volt. De itt jóval többről, Közép-Európa jelentős ré-
szének összehasonlító általános és kultúrtörténetéről van szó! Mivel nem 
vagyok történész, nem mondhatok ítéletet szakmai részletkérdésekben, de 
a szerkezet arányosságára és áttekinthetőségére, a gondolatmenet es az 
érvelések nyilvánvalóságára és logikus voltára, a nagyszámú forrásmunka 
feldolgozásának módjára és a hang higgadtságára gondolva, felelősséggel 
mondhatom: nagyszabású tudományos alkotásról van szó. 

Evans mesterien szélesíti ki tárgyát: az időben – mert messzi tovább-
gyűrűzésekre mutat rá, a jelenkorig késztet továbbgondolkozni a térben – 
mert mindig egész Európa történetéről is szó van, és a létdimenziók tekin-
tetében –, mert nemcsak általános, hanem társadalom- és művelődéstörté-
nelmet is olvasunk. Ez utóbbival jár az igénybe vett tudományok száma, 
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valamint elegáns, töretlen egybedolgozásuk. Evans a többi között filozó-
fia-, jog-, művészet-, vallás- és egyháztörténetet is nyújt,  

S végezetül néhány megjegyzés a mű magyar vonatkozású erényeiről. 
Ezek kétfélék, tartalmiak és szemléletbeliek. Evans – aki az élő és holt 
világnyelveken kívül a volt monarchia valamennyi nyelvét érti s aki a 
magyar élőbeszédben is kiváló (lásd az ausztriai St. Georgen-i előadását s 
annak írásbeli változatát az Ú. L. 1972/6. számában) – lebilincseli az ol-
vasót tárgya magyar vonatkozású részeinek színvonalas tárgyalásával. 
Rokonszenvet ébreszt az országunkat érintő tananyag módszeres és szer-
ves felhasználásával a mű minden részében, egy gazdag magyar nyelvű 
forrásanyag kritikus igénybevételével, és a nem-magyar munkákban csak 
nagy ritkán tapasztalható pontos magyar helyesírással. A könyv fő eré-
nyeinek egyike, hogy a magyar vonatkozások nem függetlenülnek, hanem 
a mű tárgyának természetéből és a szerző tudományos szemléletmódjából 
adódóan beilleszkednek Közép-Európa történetébe s nagyobb összefüg-
gések részévé válnak. Javára válik ez egy helyesebb történelemszemlélet 
kialakításában mindazoknál, akik magyar történelmet csak egy túlzóan 
pozitív (hazánk, mint a világ közepe, a nyugati kultúra cserbenhagyott 
védbástyája) vagy negatív (Magyarország évszázados nemzeti és osztály-
elnyomásával a haladó emberiség szégyene) ideológiai alaphangon ismer-
ték meg. Evans Oxfordból nézve vizsgálja hazánk múltját s a magyar tör-
ténelem szeretetének azt a hűvös, „angolos” fajtáját tükrözi, amely a szi-
getország tudományosságának egy jellemvonása és amely a tények alapos 
sokoldalú ismeretéből, nagyobb távlatokba állító, szenvedélymentes meg-
ítéléséből fakad. 
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SCHÖPFLIN GYULA 
Oroszország útja a hidegháborúhoz19 

Vojtech Mastny: Russia's Road to the Cold War, Columbia University 
Press, New York 1979. 409 lap 
 
A cseh származású amerikai történész e könyve jelentős mű: negyven év 
távlatából vázolja fel és elemzi, részletekig menő alapossággal, az esemé-
nyek sorozata mögött a motívumok rugóit, célkitűzések és cselekvés di-
namikáját, elsősorban a szovjet katonai és politikai stratégiákat véve 
szemügyre; de kiterjeszti vizsgálatát az egész világszínpadra, nagy- és 
kishatalmak magatartását és tetteit egyaránt figyelembe véve. 

Könyvének fő erőssége a források bősége, mind szélességben, mind 
mélységben. Mastny professzor kutatócsoportot szervezett különbőzé 
nyelvekkel bíró s történetileg képzett segítőtársakból, s így módjában volt 
első kézből tanulmányozni az eredeti forrásmunkákat, a kanadaitól a tö-
rökig, a norvégtől az albánig. Tudnivaló, hogy az utóbbi évek során nyu-
gaton egyre több irattár nyílt meg, épp a háborús éveket illetően; de sike-
rült neki – példának okáért – titkos lengyel archívumokból is fontos ada-
lékokat kapni, az ottani „fellazulás” jóvoltából. S az is meglepő, mennyi 
adat, utalás szivárog ki a hét lakat alatt őrzött szovjet adattárakból is. 

Felveti a kérdést: mi volt Sztálin elképzelése országáról és a világról? 
Mik voltak elvei és céljai? Volt-e átfogó stratégiája? S megállapítja, hogy 
Sztálinnak egyetlen elve volt: a könyörtelen opportunizmus. Kezdeti stra-
tégiája pusztán az volt: túlélni Hitler támadását – de mihelyt elült a vég-
veszély, egyre inkább hatalmának kiterjesztése lett a cél, bármi és bárki 
árán. Evés közben jön meg az étvágy... Mígnem túllőtt a célon s kihívta 
maga ellen volt szövetségesei (s volt ellenfelei) védelmi szövetkezését. 

Sztálin életének legnagyobb csalódása az 1941-es hitleri orvtámadás 
volt. Még évek múltán is hajtogatta: „A németekkel együtt legyőzhetetle-
nek lettünk volna.” (Sztálin lánya, Szvetljana szerint). Hitlert nem csupán 
rokonléleknek tekintette, de az 1939-es Molotov-Ribbentrop szerződés 
folytán megkapta fele Lengyelországot, majd a balti államokat és Bessz-
arábiát; s a németektől remélte, hogy megkapja Bulgáriát és a 
Dardanellákat. A német támadás után Churchill és Roosevelt segítő kezét 
elfogadta ugyan – mi mást tehetett volna? –, de míg Hitlerben bízott, a 
nyugati hatalmakra mindvégig gyanúval tekintett. Igaz, Roosevelt köny-

                                                           
19 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 2. számában. 
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nyelműen 1942-re ígérte a második frontot, s Churchill sok minden en-
gedményre hajlandó volt a háború megnyerése érdekében. Annyi tény, 
hogy az alameini és sztálingrádi fordulatig Sztálin igényei szerények vol-
tak: a 41-es határok, barátságos környező államok, szobatiszta kommu-
nizmus. Még az érzékeny lengyel kérdésben is elfogadta a londoni len-
gyel kormányt. 

Ami (számomra legalább) az egyik legmegdöbbentőbb adat: 1943-ban, 
a sztálingrádi, majd az éppoly döntő kurszki győzelmek után, Sztálin kész 
lett volna különbékét kötni Hitlerrel, és Stockholmban hosszas tárgyalá-
sokat folytattak ügynökei a németekkel. (Ha ez sikerül neki, számunkra 
Közép-Európában nem maradt volna más hátra, mint az öngyilkosság.) 
Mastny szerint ennek főoka a győzelmek félelmetes ára volt: katonai 
szakértők szerint a szovjet hadseregnek általában 3:1 fölényre volt szük-
sége, központosított támadás esetén 12:1 arányú túlerőre. 

Hitler gőgjében e közeledésre Katyn-vizsgálattal felelt. Míg az angolok 
és amerikaiak, a szövetség érdekében hajlandók voltak 14 000 lengyel 
tiszt lemészárlásától „eltekinteni”, a londoni lengyel kormány ezt nem 
tehette – mire Sztálin, nyilván megkönnyebbülve, megszakította velük a 
diplomáciai kapcsolatot s megkezdte a lublini szolga-kormányzat előké-
szítését. 

A szerző kitér a Komintern feloszlatására is: szerinte ez nem a szövet-
ségesek megnyugtatását szolgálta (az előző években ez nem akadályozta 
az együttműködést), hanem mivel Moszkva teljesen elveszített minden 
ellenőrzést az európai kommunista pártok fölött. Miután 41–42-ben fele-
lőtlen buzdítással illegális kommunisták ezreit küldték céltalanul a Gesta-
po vágóhídjára, most a lazább póráz arra is alkalmat adott, hogy majdan 
ki lehessen használni nemzetiségi ellentéteket, „nemzeti frontok” új jel-
szava mögött. 

Igen jellemző a szovjet opportunizmusra a Titóval szembeni magatar-
tás. Sztálin állandóan korholta Titót „radikalizmusa” miatt, s intette, ne 
próbáljon forradalmi átalakulást teremteni; 42 augusztusában Sztálin 
nagykövetségi rangra emelte a jugoszláv királyi kormány melletti misszi-
óját; s még 43 decemberében is tárgyalt Mihajloviccsal. S Sztálin ekkor 
még unszolta Churchillt, hogy a Balkán felé is támadjon. 

A teheráni találkozón, amelyen Sztálin kedvtelve láthatta az angolok és 
amerikaiak nyílt ellentéteit, igényei is megnőttek. Mind a németektől, 
mind csatlósaiktól (s ezek közé a franciákat és dánokat is besorolta) sú-
lyos jóvátételt követelt, ami a szörnyű német pusztítás után némileg érthe-
tő. De szerepet követelt a kiugrott Olaszország ellenőrzésében is elfogad-
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tatta a 41-es határokat, magáénak kívánta Kelet-Poroszországot; viszont 
vonakodott végleges megegyezésre a német kérdésben (nem akarván el-
mulasztani bármi koncot), nem volt hajlandó garantálni a szabad Len-
gyelországot – s jutalmul megkapta az ígéretet a második frontra, féléven 
belül. S hogy megmutassa, mennyire megbízható, 43 végén külön szov-
jet–csehszlovák egyezményt kötött a szolgalelkű Benessel, nyíltan meg-
szegvén a 41-es angol–szovjet szerződést. 

1944 nyarára egyre torlódtak az események, velük együtt a szovjet le-
hetőségek, de ugyanakkor az aggodalmak is. A második front sikere 
megint fölkeltette a gyanút: hátha a németek Nyugaton leteszik a fegy-
vert, s ők elesnek megannyi zsákmánytól. A Hitler-ellenes merénylet – 
ugyanezen okból – pánikot okozott Moszkvában. A szovjet seregek a 41-
es határokon állottak: Sztálin nyíltan kifejezte aggodalmát afölött, hogy 
katonáit „idegen földre” engedje (tudjuk, nem csoda – s azt is tudjuk, ál-
dozataikért mi volt a fizetség). A varsói, majd a szlovákiai felkelések 
újabb dilemmák elé állították Sztálint; inkább hagyta vérben pusztulni 
mind a kettőt, semhogy öntudatos honi erők alakuljanak ki. (Egy tragiku-
san ismerős epizód: Vilna felszabadítását a lengyel Honi Hadsereg és 
szovjet csapatok együttesen vívták ki. Cernyakovszkij szovjet tábornok 
vacsorára látta vendégül a lengyel vezérkart, majd – mint hajdan Szulej-
mán Török Bálintot, 1956-ban Szerov, a KGB főnöke Maléter Pált – le-
tartóztatta őket s a Honi Hadsereget leszereltette.) 

1944 végén szovjet seregek nyomultak előre az egész „biztonsági öve-
zetben”, a Balti-tengertől Bulgáriáig. De arra nem volt biztosíték, hogy a 
nyugati szövetségesek a hódításokat maradandónak tekintik-e. E célt 
szolgálta volna a 45 februári jaltai találkozó. A közös győzelem már csak 
idő kérdése volt; most a zsákmány felosztása került napirendre. Sztálin 
újfent kihasználta Roosevelt és Churchill készületlenségét és egyet nem 
értését – de eddigre már a két nyugati partner sem volt olyan könnyelmű-
en nagylelkű, mint korábban. Sztálin elfogadta Franciaországot, mint 
„negyedik nagyhatalmat”, megígérte, hogy megtámadja Japánt, hozzájá-
rult az ENSZ és annak Biztonsági Tanácsa megszervezéséhez (vétójog-
gal), megegyezett Németország övezetekre osztásában; s bár igényt jelen-
tett be a Spitzbergákra, a volt olasz gyarmatokra, a Dardanellákra, sőt 
még Tangerra is, ezeket tán maga se vette komolyan. Viszont a nyugatiak 
lenyelték a lublini lengyel „kormányt” s elfogadták az Odera– Neisse vo-
nalat, mint Lengyelország nyugati határát. Amiért megindult a háború – 
Lengyelország függetlensége –, azt csak úgy mellesleg, elejtették ... 
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45 tavaszán, hosszabb szünet után (a szovjet hadsereg Jalta óta tétlenül 
állott Berlin előtt), megindult a végső küzdelem. Nyugaton a váratlan 
amerikai Rajna-átkelés újabb nyugtalanságot keltett Moszkvában; de a túl 
korrekt Eisenhower megígérte, nem támad Berlin felé. Sztálin még a vég-
leges fegyverletétel idején is bizonytalan lehetett, meddig maradhat 
Ausztriában, Csehszlovákiában és Magyarországon; Mastny szerint ezért 
létesülhettek koalíciós kormányok s lehettek szabad választások. 

A győzelmet már keserűvé tették az egyre élesedő ellentétek a szövet-
séges hatalmak között. Az első nyílt jelenség az angol–amerikai tiltakozás 
volt a lengyel események miatt; ezt követte az első fegyveres ellentét an-
golok és jugoszlávok között Triesztben. Mastny azt mondja, Jalta volt a 
szövetséges egyetértés utolsó megnyilvánulása; 45 júliusában már nem 
fegyvertársak, hanem ellenfelek ültek össze – a szereplők is mások vol-
tak, Truman és Bevin személyében –, kiknek kevés illúziójuk volt az el-
hunyt Roosevelt kedvelt „Jóska bácsijáról”. A lublini kormányt végül is 
elismerték a nyugatiak (nem volt hatalmukban változtatni rajta), de eré-
lyesen visszautasították a túlméretezett szovjet jóvátétel! követeléseket – 
s Truman tájékoztatta Sztálint az atombombáról. Különös módon, Mastny 
azt állítja (Churchillre és Styemenkóra hivatkozva), hogy „Sztálin nem 
fogta föl a fegyver jelentőségét”.* 

Mastny találó mondatban foglalja össze messze ágazó kutatásainak 
eredményét: „Oroszország hatalomra és befolyásra való törekvése, mesz-
sze meghaladva az ésszerű biztonság minden kívánalmát, volt a konflik-
tus elsődleges forrása; az, hogy a nyugati hatalmak nem álltak ennek el-
lent idejekorán, fontos másodlagos ok.” (283. 1.) 

 
* 

Van egynéhány téma, amelyben Mastny megállapításai új megvilágí-
tásba helyeznek ismert tényeket, vagy fontos tényezők az eddigitől eltérő 
hangsúlyt kapnak. 

Feltűnő, s a szokottnál is élesebb bírálatban részesíti a nyugati szövet-
ségeseket. Szerinte egyrészt sosem voltak kellőképpen felkészülve, gyak-
ran hanyagul improvizáltak, nem voltak következetesek; másrészt nem 
alakítottak ki közös állásfoglalást Sztálinnal szemben, sőt hagyták, hogy 
Sztálin kihasználja ellentéteiket. Churchillt egyetlen törekvés vezette: 
bármi áron is, megnyerni a háborút, s ezért – mint mondta – az ördöggel 
is hajlandó lett volna szövetkezni (talán nem túlzás állítani, hogy ez nagy-
jából sikerült is neki). Holott már 1942-ben mondta Edennek: „Mérhetet-
len katasztrófa lenne, ha az orosz barbárság maga alá gyűrné Európa ősi 
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államainak kultúráját és függetlenségét.” (56. 1.) Edén viszont, a 43 dec-
emberi moszkvai külügyminiszteri konferencián, nemcsak fejetlenül vi-
selkedett, de fölösleges gyöngeséget is mutatott az erőszakos – és jobb 
diplomata – Molotovval szemben. 

Roosevelt nem annyira gyönge, inkább felületes volt; nem tudott eleget 
és nem is törődött Közép-Európa problémáival. Arról álmodozott, hogy a 
háború végeztével az Egyesült Államok és a Szovjetunió, no meg Nagy-
Britannia, amolyan „jótékony világrendőrök” lesznek; kedvenc tervéért, 
az ENSZ létrehozataláért, sok mindent veszni hagyott. Nem egyszer, su-
nyi és ostoba módon, Sztálinnal tartott – Churchill ellen. Sztálin és Molo-
tov viszont könyörtelen céltudatossággal és opportunizmussal használták 
ki szövetségeseik minden egyes gyönge pontját. Kaméleonként váltogat-
ták színeiket s véleményeiket az Atlanti Kartáról, a cseh–lengyel konfö-
derációról, a feltétlen fegyverletételről, az ENSZ-ról,  a békekonferenciá-
ról – mindarról, ami a nyugatiak szemében fontosnak látszott, de ami az 
oroszok szempontjából mindössze hasznos politikai húzás volt. 

A szerző George Kennant idézi, amikor leszűri a következtetést: még 
44 vége felé is a nyugati hatalmak nem voltak eléggé elszántak, hogy ha-
tárt szabjanak Sztálin követeléseinek – s így Sztálin soha nem tudta túl 
sokat, vagy túl keveset akarhat; s természetesen mindig többet követelt, 
mint remélt, s így nemegyszer többet nyert, mint amiről valaha álmodott. 
Sztálin hübris-e viszont az lett, hogy végső nagy célját – a Szovjetunió 
legyen az uralkodó katonai hatalom Európában – önmaga hiúsította meg. 

Különleges érdekességgel bír mindaz, amit Mastny a lengyel kérdésről 
ír. Ezt a bonyolult és havonta változó problémaköteget mesterien elemzi. 
Szerinte Sztálin dilemmája az volt, hogy eredetileg nem-kommunista, de 
szovjet befolyás alatt álló lengyel kormányt szeretett volna, amit kedvére 
manipulálhat. Viszont szovjetbarát és független lengyel kormány (a nyu-
gati követelés) a 39-es felosztás és Katyn után, fából vaskarika volt. A 
lengyel kommunistákat, miután java részüket kiirtotta, megvetette s nem 
bízott bennük. Így akármelyik lengyel csoporttal tárgyalt (s volt belőlük 
több mint elegendő), hol nekik ígérte Lvóvot, hol nem, hol megcsillogtat-
ta az Odera-határt, hol nem. Még 43 decemberében is azt kérdezte 
Benestől: „Hol vannak olyan lengyelek, akikkel tárgyalni lehet?” (170.1.) 
Meglepő módon – Mastny szerint – a megvetett lengyel kommunisták 
(mind Sztálin, mind a lengyel nép részéről lenézett maroknyi csoport) 
nem bizonyultak bábuknak s megállták a sarat Sztálinnal szemben. 
Gomulka nyíltan szemébe vágta Sztálinnak, hogy népszerűtlenségük a 
szovjet gonosztettek következménye, s a 41-es határokat csak úgy volt 
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hajlandó elfogadni, ha Stettint, Boroszlót és az Odera-Neisse határt meg-
kapják nyugaton – sőt, Sztálin még ama követelésüknek is engedett mo-
rogva, hogy a Curzon-vonalat kiigazítsák a lengyelek javára. S noha nem 
mulasztott el a hátuk mögött Mikolajczykkal is tárgyalni Londonban, 
hagyta a varsói fölkelést összeomlani. Végül is mindig másként kezelte a 
lengyel, mint a többi csatlósokat. 

Mint Mastny írja, bármily hitványok is voltak a lublini lengyel kor-
mány kommunistái, egy erényük volt: „A lengyel nemzeti érdekek iránti 
hűség ... s a készség, ezt Sztálinnal szemben is megvédeni. Nem voltak 
mohó szolgalelkek, hanem előhírnökei annak a Lengyelországnak, amely 
utóbb – ha nem is lehetett független – Moszkva legtöbb problémát okozó, 
de egyben legnagyobb tiszteletben tartott csatlósállama lett.” (181.1.) 
Amennyire elismeri a szerző Sztálin lengyel fullajtárjainak érdemeit, any-
nyira (szinte a megvetéssel határos módon) ítéli el az igazi szolgalelket: 
Benes Edvardot. Megemlíti, hogy Benes már 1920-ban (!) saját szakállára 
felajánlotta Ruszinszkót Leninnnek, s csak a vesztes lengyel háborún mú-
lott, hogy ebből nem lett semmi. Viszont 1941-től kezdve Benes elhatá-
rozta, hogy ő és Csehszlovákia legyen a Szovjetunió kedvenc szövetsége-
se, előretolt politikai és stratégiai őrse, s ez irányban megtett minden tőle 
telhetőt. Mikor ez még tetszett Sztálinnak, buzgólkodott egy csehszlovák–
lengyel konföderáció érdekében; mihelyt ez nem szolgálta többé a szovjet 
érdekeket, elejtette. 43-as amerikai útján zabolátlan szovjet-propagandát 
folytatott. Ugyanez évben, angol tiltakozás ellenére, megkötötte a kétol-
dalú csehszlovák–szovjet egyezményt, amely mintegy beavatkozási jogot 
biztosított Moszkvának. Magyar-, lengyel- és németellenes elfogultságá-
ban minden kétszínűségre hajlandó volt. Ő volt az első, aki elismerte a 
lublini lengyel ál-kormányt. 1944 végén boldog előzékenységgel engedte 
át Ruszinszkót az oroszoknak. Ha kellett, Jan Masaryk háta mögött intri-
kált. S mindvégig abban a hiszemben ringatta magát, hogy szoros moszk-
vai kapcsolatai folytán ő marad az úr, még a cseh kommunistákkal szem-
ben is. Néha a hitványság elnyeri büntetését, mégha egy egész nép fizet is 
érte. 1948-ban Benes keserűen panaszolta, hogy Sztálin becsapta és kiját-
szotta őt, s odaadó szolgai magatartásának jutalma az volt, hogy élete 
munkája összeomlott. 

Magyarország helyzetét s a vele kapcsolatos fejleményeket ugyancsak 
behatóan tárgyalja Vojtech Mastny. Szerinte Sztálin tisztában volt azzal, 
hogy a magyar kérdés forgópontja Erdély. Részletesen írja meg azt a go-
nosz macska-egérjátékot, amelyet Sztálin folytatott: hol a magyaroknak, 
hol a románoknak ígérte oda Erdélyt, aszerint, hogy hol látott ebben 
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előnyt önmagának. Még 1943-ban is – két évvel a magyar hadüzenet után 
– Majszkij azt mondta Edennek, hogy a bécsi döntés „nem egészen jogo-
sult”. Egyidejűleg egy svájci magyar diplomatát biztosítottak arról, hogy 
kiugrás esetén Erdély magyar maradhat; ugyanakkor Melnyikov orosz 
tábornok, román vezetőkkel folytatott titkos tárgyalások során, nekik ígér-
te egész Erdélyt. Még az 1944 szeptemberi Horthynak küldött szovjet 
ultimátum is népszavazást ígért Erdélyben. Október 15 megoldotta Sztálin 
számára a problémát: a 45 januári fegyverszüneti feltételek már egyértel-
műen az 1938-as határokról beszélnek. 

Mastny adatai alapján azt is állítja, hogy az oroszok Ruszinszkó elfog-
lalását úgyszólván egyik napról a másikra határozták el, nyilván a Szálasi-
puccs nyomán – addigra eldöntötték, hogy Észak-Erdély a románoké lesz 
s így szükségük volt a stratégiai folyosóra Csapnál. A sokat vitatott, és 
még mindig nem tisztázott, kassai bombázás ügyében Mastnynak az a 
véleménye, hogy valószínűleg eltévedt szovjet repülők tette volt s tulaj-
donképpen valamelyik szlovák város ellen irányult. Ha igaz, fatális téve-
dés volt – bár Bárdossynak nem volt szüksége ilyen ürügyre. 

Egy érdekes, bár kissé sajátságos megjegyzést tesz a szerző Kádár Já-
nosra: cseh források alapján azt állítja, hogy 1943-ban Sztálin azzal bízta 
meg Kádárt, valamint Slansky Rudolfot és Bodnaras Emilt, hogy a népes-
ségcsere módozatait tanulmányozzák s erről tegyenek jelentést saját or-
szágaikra vonatkozólag. 

Mindössze talán egy – nem különösen jelentős – ponton kell ellent-
mondanom a jólértesült szerzőnek. Egyhelyütt azt írja, hogy a Komintem 
feloszlatása után oly nagy volt a zűrzavar az illegális kommunista pártok-
ban, hogy Magyarországon nem maradt több, mint 70–80 aktív kommu-
nista. Bár a zűrzavar való igaz volt, a magyar kommunisták száma több 
lehetett, 70–80-at magam is ismertem, s nyilván voltak mások is ... 

 
* 

Mik a tanulságok ebből a szomorú történetből? Sztálin hagyatéka „a 
cinikus opportunizmus és könyörtelen nagyhatalmi politika vegyüléke, 
amely mellőzi mindenki más érdekeit” (307. 1.) ma is vezérelve Sztálin 
utódainak. Katonai túlsúlya ellenére, a „biztonság” ma sem nagyobb, hisz 
a birodalom kohéziója meglazult: befolyást csak a szuronyok hegyén ér-
tek el a szovjet vezetők, nem a jó példa révén. Sztálin gyanakvása, majd 
mohósága volt a hidegháború fő oka, s a viszonylatok lényege az „enyhü-
lés” során nem változott. Sajnos, a Nyugat készületlensége és habozása 
ma sem kisebb, mint Roosevelté és Churchillé volt. „Több bölcsesség a 
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Kelet részéről, több önbizalom a Nyugat részéről” – ez olvasható ki 
Mastny mesteri könyve utolsó mondatából. 

Külön jóleső elégtétellel kell megemlítenem a szerző mindvégig hig-
gadt, világos stílusát, bonyolult könyvének olvasmányos voltát s nem 
utolsósorban a tudományos zsargon hiányát (amire különösen amerikai 
szerzők oly hajlamosak). Ez a mű nemcsak hézagpótló, új fényt derítve 
sok zavaros mozzanatra, hanem az események türelmes és tárgyilagos 
mérlegelése, tanulságok bátor levonása folytán nagy jelentőségű munka a 
közelmúlt történelmének egy döntő korszakáról. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
A harmincéves Új Látóhatár20 

A Hollandiai Mikes Kelemen Kör nyárvégi tanulmányi napjain megemlé-
kezett az Új Látóhatár harmincadik évfordulójáról. Az 1980. szeptember 
12-én rendezett irodalmi esten Kibédi Varga Áron méltatta a folyóirat 
teljesítményét és eredményeit. Az előadás után Czigány Lóránt bevezető-
jével és összeállításában a folyóirat harminc évfolyamából vett szemelvé-
nyeket olvasott fel Czigány Magda, Neményi Ninon, Sárközi Mátyás es 
Cs. Szabó László. Az évfordulói műsort az Új Látóhatár jelenlévő szer-
kesztője, Borbándi Gyula köszönte meg. Az alábbi írás Kibédi Varga 
Áron előadásának szövege. 

 
Amikor az ötvenes évek elején a Hollandiai Mikes Kelemen Kör megala-
kult, magyar dolgokról független információt szerezni, magyar témákról 
demokratikus szellemben megfogant gondolatokat es eszmefuttatásokat 
olvasni majdnem lehetetlen volt. Anyanyelvűnkre, gondolkodásunk for-
máira és meneteire rátelepedett a fanatizmus, a múlt és a jelen parancs-
uralmi rendszereinek szélsőséges irracionalitása. A Nyugaton élő fiatal 
értelmiségi napjait az elszigeteltség jellemezte; hazulról ritkán kapott hírt, 
és azok a hírek kétségbeejtőek, hajmeresztőek – a legjobb esetben –, ne-
vetségesek voltak, Nyugaton pedig nagyobbrészt egy olyan idősebb nem-
zedék vette körül, amely 1944–45-ben a hatalommal együtt erkölcsi hite-
lét is elvesztette, és amellyel szemben egyre idegenebbnek érezte magát. 

Ilyen körülmények között jutott el hozzánk, Mikes–tagokhoz, a Látó-
határ. (Ha jól emlékszem, Boné Gyula hozta el közénk az első számokat.) 
Fellélegeztünk: végre egy folyóirat, amely nincs tekintettel a hatalomnak 
se volt, se jelenlegi birtokosaira, és amely nyíltan és bátran kimondja azo-
kat az érzéseket, megfogalmazza azokat a problémákat, amelyeket mi is 
éreztünk, amelyekről mi is vitatkoztunk! 

Tartós barátság alakult ki a folyóirat és körünk között; a szerkesztők 
gyakran ellátogattak hozzánk és az Új Látóhatár rendszeresen hírt adott 
olvasóinak a Mikes Kör tevékenységéről, előre meghirdette tanulmányi 
napjainkat, ismertette kiadványainkat. Az 1976-ban Czigány Lóránt által 
összeállított Repertórium tanúsága szerint a Mikes Kör a leggyakrabban 
emlegetett a nyugati magyar kulturális intézmények közül. Később, a hat-
vanas-hetvenes évek folyamán más, újabb folyóiratokkal és intézmények-

                                                           
20 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 3. számában. 
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kel is kialakítottunk kapcsolatokat, baráti jóviszonyt, de az Új Látóhatár 
szerkesztőségéhez fűződő barátságunkat ez nem befolyásolta, a folyóirat 
által képviselt szellem iránt rokonszenvünk továbbra is megmaradt. 

A mostani konferenciánál jobb pillanatot tálán nem is igen választhat-
tunk volna ki arra, hogy megünnepeljük az Új Látóhatár harmincéves 
fennállását. Idei konferenciánk témájához szervesen kapcsolódik a folyó-
irat méltatása, hiszen éppen azok alapították, a lap szellemére mindmáig 
azok ütöttek rá legerősebben a bélyegüket, akik a negyvenes évek végén a 
demokratikus kísérletek kudarca láttán és kudarca miatt voltak kénytele-
nek elhagyni Magyarországot. Azok a gyakran népi származású, fiatal 
értelmiségiek, akik 1945 után a gyakorlatba szerették volna átültetni az 
előző nemzedék nagy népi íróinak demokratikus álmait, akikre szerencsé-
sebb körülmények között, 1947–49 után is komoly politikai szerep vart 
volna most arra kényszerültek, hogy az aktív politikai harcot más terüle-
ten folytassák, fegyver helyett pennát ragadjanak. Így lett a Látóhatár 
egyik lehetséges folytatása, nyugati, irodalmi lecsapódása és következ-
ménye azoknak a politikai és kulturális törekvéseknek, amelyek megvaló-
sításáért a lap szerkesztői és munkatársai néhány évvel előbb még otthon 
küzdöttek, és amelyeknek ezt a konferenciát is szenteltük. 

Világosan kitűnik ez a nyilvánvaló, személyes kötődés mindjárt az in-
dulás éveiben, abból a szenvedélyes vitából, melyben Cs. Szabó László, 
Kovács Imre és Borbándi Gyula vesznek részt 1952-53-ban, és amely az 
1945-ös magyar demokrácia erényeit volt hivatva tisztázni. A következő 
években rendszeresen jelennek meg a szemtanúk jól dokumentált es hig-
gadt hangvételű jelentései, ezeket a későbbi magyar és nem-magyar szak-
irodalom egyaránt felhasználta; elég ha Gordon Ferenc írására gondolunk 
a Szovjetuniónak fizetett háborús kártérítésekről, vagy Schöpflin Gyula 
tanulmányára a magyar Kommunista Párt történetéről. A kortársak mun-
káját 1956 után egy fiatalabb kutató nemzedék munkája egészítette ki. A 
mostani konferenciával kapcsolatban még az is megemlítendő, hogy 
1967-ben Nagy Ferenc és Kovács Imre visszatekintettek húsz év távlatá-
ból a híres 1947-es esztendőre, „egy kísérlet bukása” címen. 

A Látóhatárnak, különösen fennállása első éveiben, egy rendkívül iz-
galmas, nagyon hálátlan és mindenképpen gyümölcsöző, egy szóval: 
egyedülálló szerep jutott – ti. kimondani azt, amit otthon senkinek sem 
lehetett és amit Nyugaton senki sem akart kimondani. A Látóhatár a de-
mokratikus eszmények védelmében nemcsak a magyarországi viszonyo-
kat támadta, hanem éppen olyan élesen elkülönítette magát a közelmúlt-
tól, kimutatta a Horthy-korszak társadalmi struktúrájának és vezető réte-
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gének végzetes hibáit. Molnár József „A harmadik nemzedék mérlege” 
című nagyszabású tanulmányában, amely 1954-ben jelent meg, megálla-
pítja, hogy „a baj gyökere abban rejlett, hogy nálunk a hatalom nem a 
népén, hanem a nagybirtokon nyugodott, s ezt csak Európa egyik legreak-
ciósabb választási rendszerével lehetett fenntartani”. Humorosnak tűnik, 
de valójában mennyire szomorú az az érvelés, amelyet a szerző, e válasz-
tójog fenntartása mellett, egy korabeli történész tollából idézi „A válasz-
tójog túlságos kiterjesztése a mienkhez hasonló társadalmi tagozatú álla-
mokban osztályuralmat eredményez, mégpedig a számszerű többségben 
levő alsóbb osztályok uralmát, amely a tapasztalat szerint sokkal veszé-
lyesebb, mint a felsőbb osztályoké, minthogy az alsóbb osztályok keve-
sebb megértéssel vannak a többi osztály szükségletei iránt, a kormányzat 
vitelére nincs elég iskolázottságuk, s nem képviselik eléggé a hagyomá-
nyokat.” – Konklúziójában Molnár József leszögezi: „Történelmünk leg-
újabb nagy Mohácsa után megdöbbenve látjuk, hogy a harmadik nemze-
dék nem tudott élni a két háború között kapott „kegyelmi idővel.” „Soha-
sem volt lelkileg készületlenebb – mondta ki róluk a megfellebbezhetetlen 
ítéletet Bajcsy-Zsilinszky Endre is –, ösztöneiben bizonytalanabb, a nagy 
nemzeti feladatokra készületlenebb középosztálya Magyarországnak, 
mint amilyen a mai” (243–244. 1.) Amint látjuk, a Látóhatár szerzői tehát, 
ellentétben a többi akkori emigráns lappal, nem konzervatív vagy jobbol-
dali értékrendszerek nevében támadták az otthon uralkodó politikai rend-
szert, és ez a demokratikus függetlenség kölcsönzött igazán hitelt minden 
kritikájuknak. 

A függetlenség nem jelenti a talaj, a gyökerek hiányát Az Új Látóhatár 
politikai munkatársai mindenkor a Nemzeti Parasztpárt és a Kisgazdapart 
programjához álltak a legközelebb, a népi írók politikai elképzeléseivel 
vállaltak szolidaritást. Az Új Látóhatár elkötelezett folyóirat, de demokra-
tikus népi elkötelezettsége széles alapokra épül, egy olyan hagyományra, 
amelyben egyszerre megfér Achim L. András, akiről Molnár József, Sza-
bó Dezső, akiről Gombos Gyula írt könyvet, és Jászi Oszkár, aki haláláig 
maga is munkatársa volt a folyóiratnak. Hogy a hagyományok hogyan 
kapcsolódnak a jelenhez, az aktuális politikai gondolkodáshoz, azt talán 
legjobban Borbándi Gyula „Jászi és Bibó” című programatikus cikke vi-
lágítja meg, 1959-ben. „Jászi Oszkár a polgári, Bibó István a népi radika-
lizmus kimagasló képviselője, írja Borbándi. Jászi és társai radikális esz-
méi a húszas és harmincas években a népi írói és politikai mozgalmakban 
támadtak új életre, immár nemcsak a felvilágosult polgárságot és a szer-
vezett munkásságot, de a parasztságot és a belőle sarjadó értelmiséget is 
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mozgósítván a társadalmi reformokért folyó harcra. Bibó a népi írói moz-
galom, a paraszti radikalizmus eszméiből alkotta meg azt a politikai tant, 
amely ma – úgy tűnik – a nemzeti felemelkedés leghatékonyabb eszköze. 
(.. .) Mindketten alapos felkészültségükön kívül azzal emelkedtek kortár-
saik fölé, hogy illúziók nélkül, hűvösen és reálisan szemlélték a világ és a 
magyarság dolgait. 

Az elmúlt harminc esztendő alatt jó néhányszor újból felmerült a kér-
dés – újból, új megfogalmazásban –, hogy mi az értelme annak, hogy el-
hagytuk Magyarországot. Változott a nemzetközi helyzet es változott a mi 
helyzetünk értelme és jelentősége is. Az Új Látóhatár oldalain ezeket a 
változásokat nemcsak tanulmányok, hanem nevezetes viták es hozzászó-
lások is tükrözték. A változások tudatosítása nem könnyű munka, nem 
mindenki fogadja el szívesen a történelem által rárótt új szerepet; az Új 
Látóhatár által megrendezett vitáknak sem örült mindenki, a lapon belül 
lezajló higgadt disputát a lapon kívül olykor névtelen fenyegetés, rendőr-
ségi feljelentés is kísérte. Emlékezetes például az 1956 eleien lezajlott 
„Vita a nemzetközi helyzetről és az emigrációról”, melyben többek között 
Kovács Imre, Borbándi Gyula, Auer Pál és Fenyő Miksa vettek részt és 
amely azt volt hivatva tudatosítani a Nyugaton elő magyarokban, hogy a 
nagyhatalmak által meghirdetett békés egymás mellett éles más feladato-
kat szab az emigrációra, mint az előző korszak. Az ötvenhatos magyar 
forradalom és ami utána következett, részben elsöpörte, részben módosí-
totta e vita eredményeit, de a hatvanas évek végére megint megért az idő 
arra, hogy elgondolkozzunk helyzetünkről. A „dialógus–vita” során fel-
merült az a kérdés, mely a Nyugaton élő magyarságot azóta is foglalkoz-
tatja, hogy ti. magatartásunk mennyire kell hogy módosuljon az anyaor-
szág felé. Azelőtt az emigráns kirekesztett, kívülálló megfigyelő volt, de 
amikor az országon belül is megváltoztak a viszonyok, olyannyira, hogy a 
hivatalos szervek ellenzéki hangoknak is juttatnak helyet a kulturális köz-
életben, amikor az emigránst, a disszidenst a hivatalos terminológia „kül-
földön élő hazánkfiává” lépteti elő, akkor nem lehet többé elzárkózni, 
nem lehet többé elodázni a „hazaiak” és „kintiek” kapcsolatainak kérdé-
sét. A dialógus–vita 1969-ben zajlott le, de azóta többször felújult, és be-
fejezettnek ma sem tekinthető, hiszen a nemzetközi helyzet szerencsére 
azóta is úgy alakul, hogy ez a probléma aktuális maradt minden demokra-
tikus magyar intézmény számára. 

„Irodalmi és politikai folyóirat”: ez az alcím áll harminc év óta az Új 
Látóhatár számain. Különszámot a folyóirat Jászi Oszkárnak, Illyés Gyu-
lának és Németh Lászlónak szentelt, a kettős célkitűzés ebben is megnyil-



 

127 

vánul –, különösen ha meggondoljuk, hogy a Magyar Műhely különszá-
mai ugyanakkor Kassák Lajosra, Weöres Sándorra és Szentkuthy Miklós-
ra hívták fel a figyelmet. Az Új Látóhatárnak a politika mellett az iroda-
lom területén is jól körvonalazható elképzelései voltak. Ez különösen fon-
tosnak bizonyult a folyóirat fennállásának első éveiben, a Rákosi–éra ide-
jén, amikor a nyugati magyarság nagyon elszigetelten élt, és ennek az 
elszigeteltségnek egyik következménye az volt, hogy az esztétikai normák 
is fellazultak, hogy irodalmi alkotások születhettek minden kritikai ellen-
őrzés nélkül. A dilettantizmus fénykorát éltük akkor – a sztálinizmus 
egyik távoli, meglepő és kevéssé ismert eredménye volt ez: itt, ennek le-
küzdésében megint csak fontos szerep jutott az (akkor még) Látóhatárnak. 
A szerkesztőség tagjai közül különösen Horváth Béla látta el nagy elősze-
retettel ezt a feladatot. „Az emigrációban mindenki fölcsap írónak, írja, 
mivelhogy ez szabad ipar, mint valaha a drótozás. – Volt miniszterek és 
volt főhercegek verset írnak, sőt politikai tanulmányokat, derék vidéki 
káplánok kinyomtatják igénytelen vasárnapi prédikációikat, mindenki 
cikket ír és nyilatkozik. Ám ez újdonsült íróknak még annyi íráskészsé-
gük sincs, hogy egy képes levelezőlap üdvözlő szövegét helyesen megír-
ják. Mégis írnak, rendületlenül, mégpedig könyveket. – Szánalomból és 
kíméletből eddig nem emeltünk szót e sajnálatos jelenség ellen. Most 
azonban türelmünk végképp elfogyott, mert megütközve tapasztaljuk, 
hogy a tudatlanság egyre erőszakosabban és egyre vakmerőbben követel 
jogokat a közéletben.” (1956:138.) Horváth Béla természetesen nemcsak 
Nyugaton élő dilettánsok műveivel foglalkozott: kegyetlen, de rendkívül 
mulatságos stíluselemzéseihez áldozatnak olykor otthoni pártírót is ki-
szemelt. 

„Irodalmi és politikai folyóirat”: nem külön irodalom és külön politika, 
hanem a kettő együtt. „Magyarországon, írja Szabó Zoltán, az első világ-
háború óta egyetlen valóságos szellemi forradalom volt: a népi forrada-
lom.” (1958:71.) Ez az alap, amelyből kiindulva az adott magyar helyzet-
ben egyszerre fakadt politika és irodalom, egyidejűleg lehetett irodalmi 
eszményt és politikai programot meghirdetni. Hogyan jelentkezik, miben 
mutatkozik meg ez az alapállás? Mutatják a már említett különszámok, 
mutatja a népi irodalomnak szentelt izgalmas és heves vita, amely 1958–
59-ben zajlott le a folyóirat lapjain és amelyben többek között Kovács 
Imre, Zilahy Lajos, Ignotus Pál és Márton László vettek részt, ez derül ki 
abból is, ha megnézzük: kik a kedvenc írók, a példaképek, a leggyakrab-
ban emlegetettek? Illyés Gyula és Németh László mellett elsősorban Sza-
bó Dezsőre, Tamási Áronra és Erdélyi Józsefre gondolok. Cs. Szabó 
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László felemlíti Tamási Áron műveinek „népi szürrealizmusát” 
(1967:306.), de a hangsúly általában emberi jellem és írói alkat egységén, 
az írónak a néphez való „föltétlen hűség”-én van; Szabó Zoltán szerint ez 
Tamásinál „nemzetiségi, de haladó”, majd pedig hozzáteszi: „ő az egyet-
len népi író, az elbeszélők és prózaírók között, akinek nép iránti hűségébe 
a népének művészete iránti hűség is benne foglaltatik”. (1961:105.) – Er-
délyi József jelentőségét Vámos Imre méltatta, a folyóirat fennállásának 
első éveiben, amikor ez félreértésre, támadásokra is okot adhatott, éppen 
egy ún. baloldali lapban, Erdélyi 1945 előtti politikai magatartása miatt. 
Vámos Imre szerint az első világháború nagy megrázkódtatása után min-
denütt a modernizmusok és a szabadvers terjedtek el, és ekkor jelent meg 
rímes verseivel Erdélyi, aki „a népdalok egyszerűségével és a mesék va-
rázsával megbabonázta a költői beszédet”. (1954:149.) Jellemző a kor 
irodalomszemléletére – és ez nemcsak a Látóhatár szerkesztőinél nyilvá-
nult meg, a tünet általánosabb –, hogy a modern törekvéseket többé–
kevésbé dekadens jelenségnek, a szellemi fáradtság szimptómájának te-
kintették, és viszont a néphez való visszatérésnek, megújulásnak azt, amit 
később mindannyian – maguk az Új Látóhatár szerkesztői és munkatársai 
is – konzervativizmusként könyveltünk el: nem tudom, foglalkozott-e már 
valaki behatóbban a „régi” Látóhatár esztétikájával, például Horváth Béla 
csilingelően rímelő patetikus verseivel, amelyről annak idején a leghiva-
tottabb nyugati magyar kritikusok is nagy elismeréssel beszéltek. És eb-
ben az összefüggésben kellene megvitatni azt az egész író- és költőgárdát, 
mely a Látóhatárban indult és a hatvanas évek elején lényegében elhallga-
tott: Bán Györgyi, Bikich Gábor, Csokits János, Esterházy Mária, Kannás 
Alajos, Kisdy Tamás és mások alkotásait. 

Előbb említettem, hogy egy harmincéves folyóirat politikai arculata 
nem lehet egységes, mert a nemzetközi helyzet változik, és ez mindig új, 
a változott helyzetnek megfelelő állásfoglalást igényel. Változási–
fejlődést az irodalom területén is tapasztalhatunk, sőt: izgalmas szocioló-
giai, ízléslélektani felméréseket végezhetnénk, itt ui. nem politikai válto-
zások, hanem a közízlés fejlődése szabja meg a folyóirat szellemét. Az 
aránylag konzervatív ízlésű nyugati magyar közönség körében az Új Lá-
tóhatár fellépése megint csak bátornak minősíthető: mert közölni olyan 
írást, mely az olvasók egy részének erkölcsi vagy esztétikai nézeteit sér-
tette – 1954-ben Bikich Gábornak egy verse, 1975-ben pedig Czigány 
Lórántnak egy novellája váltott ki olyan visszhangot, hogy a szerkesztő-
ség helyesnek tartotta a beküldött levelek közlését. Különösen érdekes és 
tanulságos volt az a vita, amelyet 1968-ban András Sándor díjnyertes no-
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vellája váltott ki: egy, a szerkesztőség által felkért zsűri egy olyan novel-
lának ítélte oda az első díjat, mely egy 56-os fiatal menekült életének 
csődjéről és öngyilkosságáról szól. Ez a díjnyertes „negatív hős” termé-
szetesen vegyes érzéseket keltett a folyóirat olvasóiban: a támadásokkal 
szemben Borbándi Gyula így védelmezi a folyóiratot: „Az Új Látóhatárt 
mindig a kölcsönös türelem és a nézetek pluralizmusa alapján szerkesztet-
tük. (. ..) mert nincs nagyobb kincs és értékesebb örökség, mint a szólás 
és az alkotás szabadsága.” (1968:349.) – A közízlés fejlődését még széle-
sebb Perspektívában tükrözi az a tény, hogy az Új Látóhatár ma már nem 
kizárólag a népi irodalom fellegvára; lapjain olyan közismert avantgarde 
írók is megjelennek, mint Határ Győző; már a népi irodalomról szóló vi-
tában is megszólaltak jó néhányan, akik nem a népi irodalom pártján ál-
lottak, és tíz évvel később pontosan ezt a folyóiratot választotta ki Czi-
gány Lóránt a bálványrombolásra, arra, hogy Gombos Gyula könyve kap-
csán kijelentse: „ne áltassuk magunkat tovább, s mondjuk ki hát a ki-
mondhatatlant, itt a legilletékesebb helyen, az Új Látóhatár hasábjain: 
Szabó Dezső örökre és végérvényesen meghalt.” (1969:314.) 

Megpróbáltam a háború utáni nyugati magyar kultúra legrégibb iro-
dalmi és politikai folyóiratát úgy elemezni, hogy sajátossága és gazdagsá-
ga, egységessége és változásai egyaránt kidomborodjanak. Ha visszate-
kintünk arra a majdnem 15 000 lapra, amit ez a harminc évfolyam meg-
tölt, a magyar kultúrának és a modern európai történelemnek fontos állo-
másait pillantjuk meg. A hidegháború, majd a békés egymás mellett élés 
korában a folyóiratnak új meg új kihívásokra kellett válaszolnia es a he-
lyes válasz megtalálása nem volt könnyű dolog. Most, amikor a politikai 
és kulturális jelszavak egyre jobban, kibogozhatatlanul keverednek, hi-
degháború és olvadás – úgy tűnik – egybefolynak, másrészt pedig az iro-
dalmi elkötelezettséget éppúgy, mint az irodalmi avantgárdot kint is, de 
otthon is egyszerre éri támadás, most, mondom, különösen nehéz feladat 
előtt áll az Új Látóhatár: megőrizni profilját és számot vetni, lépést tartani 
a gyorsan pergő, változó nagyvilággal és magyar világgal. Ehhez a szép 
munkához kívánunk sok erőt a folyóirat szerkesztőinek! 
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HATÁR GYŐZŐ 
Sorskeresők sorsa21 

Pomogáts Béla: Sorsát kereső irodalom, Magvető Könyvkiadó, Budapest 
1979, 524 l. 
 
Nemegyszer olvashatni, jobbról is, balról is panasz tárgyává teszik, hogy 
nehézkesen, csikorogva, kihagyásokkal működik a magyar irodalombírá-
lat. Vagy a lomhaságot hányják a kritikusok szemére, akik mintha elvár-
nák ezt a nógatást; vagy azt, hogy sokan bírálatot csakis és egyes egyedül 
hoci–nesze alapon hajlandók írni, mert viszontszolgáltatás nélkül nem 
látnak benne üzleti fantáziát. Ami az utóbbi panaszt illeti, az irodalombí-
rálati „viszontbiztosítás” a klikkrendszerrel jár s az sokkal rosszabb az 
angolszász világban, a sokat csodált Franciaországról nem is beszelve: az 
író a kommerciális erők kiszolgáltatottja. Ami viszont az első gráváment 
illeti, csak kapkodom a fejem: nem győzök bámulni, milyen nagyszerű 
gárda lépett – a szellem teljes vértezetében – a nagy elődök nyomába, 
akik a harmincas években a modern magyar értekező prózát új alapokra 
fektették. 

Pomogáts Béla a kevesek közé tartozik az egyetemességre törekvők 
közül, aki iparkodik körbelátni az egész látóhatárt; teszi pedig ezt oly igaz 
mértékkel, oly humanista tapintattal és oly biztos ízléssel, hogy tanul-
mányköteteit öröm forgatni. Dikciója tagolt; meghatározásai szabatosak, 
tömörek; stílusa élvezetes és könnyű. Nem válik se szecesszióssá, se nyú-
lós–terjengőssé, csupán mert Juhász Ferencről ír; nem válik osztrákosan 
barokkossá, csupán mert Szentkuthyról értekezik: határozott portrét kap 
az olvasó költőről–íróról, oeuvre-ről egyaránt, bizalommal követheti 
Pomogáts Béla „körüljárásait”. 1977-es, testes tanulmánykötete, a Re-
génytükör valósággal kézikönyve lett mindenkinek, akinek kalauzra van 
szüksége a magyar regényírás dzsungeles, modern tartományában, 
amelynek domborzatát, fő vonulatait harminchárom regény beható elem-
zésével érzékelteti. Új kötetében, a Sorsát kereső irodalomban huszonhat 
tanulmányt találunk, amelyek közül, az Írok es eszmék c. első részben 
tizenegy a prózaírókkal, a Magyar költők Európában c. második részben 
tizenkettő a költők életével–működésével, és a Költészet és látomás c. 
harmadik részben három tanulmány olyan szétágazó kérdésekkel foglal-
kozik, amilyenek: a verstan korszakos változásai, az ihlet lélektana, a 

                                                           
21 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 3. számában. 
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formában és a tematikában a divatáramlatok érvényesülése és így tovább. 
Pomogáts Béla ízlése is egyetemes, ami elsőrendűen kvalifikálja szerepé-
re; arra, hogy elfogadjon és kivetítsen, méltasson és ismertessen. Egyaránt 
beleéli magát Déry Tibor és Kolozsvári Grandpierre Emil, Örkény István 
és Mészöly Miklós, Ottlik Géza és Németh Andor, Laczkó Géza es Len-
gyel József világába – ha egyszer a maguk olyigen különböző, külön vi-
lágát kiharcolták–kiépítették; nem száll vitába e világgal, hanem iparko-
dik ráhangolni magát. Ahol meg él a gyanúperrel, hogy az írónak nem 
sikerült megvalósítania a látomást, amely eredetileg előtte föltetszett s 
vagy a mostoha külső körülmények, vagy az ihlet félbetörtsége miatt tor-
zó született – akkor se támad rá gorombán (nem úgy, ahogy itt Nyugaton 
általában a kritika tenné s ahogy itt a szerző elvárná – elvégre nincs jobb 
eladási reklám, mint egy becsületsértésekkel fűszerezett parázs kritikai 
vita, mely a botrány határát súrolja) – nem; hanem, Pomogáts Béla, meg-
vonja szerző és mű határait s e határokon belülmaradva – iparkodik elfo-
gadni-és elfogadtatni annak-és olyannak, ami-és amilyen. Ez persze – 
olykor nagyhatalmú notabilitásokról avagy az olvasói tudatba jól beágya-
zott író-kolosszusokról lévén szó – némi mókolással–mórikálással jár a 
magyar irodalom sajátos koreográfiája szerint; ám ehhez a körtánchoz 
már hozzáedződött a magyar olvasó értő szeme és e különös félrehárítá-
sokban–oldalmozgásokban olvasni tud. Csőstül kínálkozik rá példa, hadd 
emelek ki egyet–kettőt. Mészöly Miklós parabolái c. hosszabb lélegzetű 
esszéjében (amelyet 1968-ban kezdett, de csak 1976-ban zárt le), meg-
pendíti az „áltörténelmi regény” problémáját, de – gáláns félreugrással – 
nem Mészöllyel, hanem Déry Tibor Kiközösítőjével és Sánta Ferenc Áru-
lójával kapcsolatban; mintegy per tangentem célozva rá csupán, hogy 
alkalmasint a Saulus sem történelmi regény az író rejtett szándéka szerint, 
hanem a „szimbólum–regények” családjába tartozik s ezek úgymond 
„nem részleteik által fejeznek ki valamilyen, életünkre vagy közelmúl-
tunkra aktualizálható jelentést, hanem teljességükben közölnek bizonyos, 
a modern ember és a modern társadalom helyzetét érintő, a legjelesebb 
általánosítás fokán megfogalmazott felismeréseket”. (Ehhez kapcsolódik 
Déry Tibornak az a szentenciózus kijelentése, hogy napjainkon a törté-
nelmi regény lehetetlenné vált; amit egy pillanatra sem hiszek,kivált ha 
Mary Renault zseniális Nagy Sándor–sorozatára gondolok.) 

Pomogáts Béla az elsők között ismeri fel A tágasság iskolája különle-
ges jelentőségét a mészölyi oeuvre-ben. Bár lelkesen tárgyalja a Film c. 
kváziregény avagy fiktív forgatókönyv koncepcióját is. Kiemeli „kegyet-
len tárgyiasságát” s igazán nem vásárol zsákbamacskát, amikor elfogadja 
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és belenyugszik egyszersmind, hogy a könyv egyfajta túltengő vizualitás-
ban szenved s hogy amilyen mértékben a társművészeteknél eladósodik, 
olyan mértékben mond le az irodalom fajlagos eszközeiről. Vagy figyel-
jük meg, Szentkuthy Miklósnak hódoló „Festschrift”-jében mi sanda bók-
kal adja tudtunkra, hol, mely-s miféle gyanúk környékezték kritikusi zú-
záját, ahol azt írja: „Mintha egymásra hányt kövekből, faragásokból, an-
gyalfejekből és khimérákból próbálná valaki felemelni, mitsem törődve a 
statika szabályaival, a tudás és a szenvedély katedrálisát. Különös, hogy a 
katedrális valamiképpen mégis megépül, bár mintha a mérnök nem lenne 
jelen – írja Szentkuthy Orfeuszáról (ránk bízva gondolata konzekvenciáit, 
melyektől ő maga visszalép: statika híján, a belépő olvasóra félő, hogy ez 
a katedrális ráomlással fenyeget). Kivált élesen kontúrozott portrékat talá-
lunk Pomogáts Béla tanulmánykötetében azokról az írókról, akiket a fele-
dés – és életük hajótörése fölött a legendák zátonya, a kegyesen hamisító 
korállképződés fenyeget; itt elsősorban Németh Andorra és Gulyás Pálra 
gondolok – s vele aztán el is érkezünk a kötet második részéhez. A ma-
gyar költők Európában c. második részben olyan nevekkel találkozunk, 
mint Illyés Gyula, Radnóti, Vas István, Jékely, Zelk, Takáts Gyula, Csor-
ba Győző, Nemes Nagy Ágnes, Kormos István. Költészetük elemzése, 
sorsalkatuk boncolgatása, tanulmányírói aspektusuk kerül terítékre. A 
magam részéről kivált megindítónak találtam Gulyás Pál idézését, akiről 
ha valaki azt találná gondolni, hogy jobb volt polihisztornak, nagyobb 
volt szellemóriásnak, mint amilyen jelentős – költőnek, hát félő, hogy e 
tévhitében Pomogáts Béla sok–sok idézettel megtűzdelt elemzése csak 
megerősítheti. Az ő lelke rajta. S itt e pontban hadd éljek a magam pana-
szával én is. Tanulmányíróink dicséretes közös hibája s e hibában 
Pomogáts Béla is osztozik (de már hogy a tárgyszeretet teszi-e, avagy a 
didaktikus rajongás-és annak a ragadós példája, a jó ég tudja). Egyik–
másik mester a róla szóló ditrambikus zengzeteknek alatta marad; s kivált 
így érezzük, ha éppen az egekbe–menesztő tanulmány ösztökélésére felüt-
jük az idézett művet és megnyúlt keppel tapasztaljuk, hogy a mester nem 
váltja be a tanulmányíró által hozzáfűzött reményeket. Neveket nincs ér-
telme mondani, annál kevésbé, mivel – szerencsére – csak elvétve tapasz-
taljuk ezt s csupán olyan szertelenkedő költőknél, akik a filozófiát szeret-
nék belegyömöszölni a vers zsákjába: a tornyot belegyömöszölni árnyé-
kába. De honnan s miért a cím: „sorsát kereső irodalom”? – kérdezhetné 
valaki. Nos, maga az író indokolja meg: így akarta lencsébe gyűjteni, né-
zőközeibe hozni jellegzetesen közép–európai írók, jellegzetesen közép–
európai irodalmak végzetét, akikre és amelyekre az önkeresés feladatán 
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kívül még a sorskeresés keresztjét is rárakták. A magyar költők, a magyar 
írók – még a tanulmányírók is! – úgymond: „számot vetnek a hivatással 
és a mesterséggel, a tennivalókkal és a lehetőségekkel. Sorskeresők, akik-
nek a pályáját a történelem kényszere jelölte ki, s akik kutatják, hogy ezen 
a kényszerű pályán miként valósíthatjuk meg személyes törekvéseinket. . 
. Századunk magyar költői, írói kérdésekkel ostromolják a világot, választ 
várnak és sorsot keresnek. Ez a kérdezés és kutatás egyszersmind a mo-
dern irodalom sorsa is” – írja Pomogáts Béla. Mi kár, hogy a kiadó fukar-
kodott a megfelelő kereső hozzácsatolásával: ekkora kötetnél, legalább a 
szakember számára, a név– és tárgymutató index, valamint a bibliográfia 
igencsak elősegíti az áttekinthetőséget. 
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SZENTE IMRE 
Vajdasági magyar világ22 
Pénovátz Antal: Vajdasági magyar néprajzi kalauz, Fórum Kiadó, Újvi-
dék 1979. 
 
Szabadka közeléből, Pacsérról érkezett ez a kis könyv íróasztalomra, a 
messzi északra: írója adta postára s ajánlta szeretettel. Régi emlékeket 
ébresztett föl bennem a Fórum Kiskönyvtár szerényen ízléses kötése: tíz 
evvel ezelőtt egy forró augusztusban barangoltunk néhányan, nyugat-
európai magyarok Jugoszlávia magyarlakta tájain, többek között Pacséron 
is, ahol Pénovátz tanító úr kedves családjának vendége voltam. Mindnyá-
junknak élmény volt az az út: mintha csak gyermekkorunk elsüllyedt vi-
lágába ragadott volna egy varázslat, a magyar nyár hangulata, a régi ma-
gyar falu kedves világa fogadott bennünket a maga otthonos színeivel s 
ízeivel. Ezt a világot, e színeket és ízeket gyűjti magába ez a könyvecske 
– talán az utolsó órában, mielőtt végképp eltűnnének? Azt hiszem, az író 
is így erezte, s talán épp ez ösztökélte szorgos gyűjtésre, olyan adalékok 
számbavételére, amelyekért már neki is gyermekkora emlékeit kellett 
felidéznie, vagy a „régi öregeket” meghallgatnia. 

„Vajdaság majd kétmillió lakosa közül csaknem félmillió a magyar. 
Zömük az egymással határos Kanizsa, Zenta, Ada, Becse, Temerin, Kis-
hegyes, Topolya és Szabadka bácskai, valamint Törökkanizsa és Csóka 
bánáti községek területén él.” – így vezeti be könyvét a szerző, s mivel 
dióhéjban minél többet el akar mondani szűkebb hazájáról „az érdeklődő 
nagyközönségnek”, történeti áttekintéssel kezdi: ” ... a mai bácskai ma-
gyarok őseinek zöme a 18. sz. második felében, az 1740-es és az 1790-es 
évek között költözött új hazájába”, mert Vajdaság őslakossága szinte tel-
jesen kipusztult a török hódoltság alatt. A fölszabadítás után a bécsi kor-
mány tudatos politikával főleg idegenekkel népesítette be az elvadult or-
szágrészt, nagy zömben németekkel, a magyarok visszatelepülését nem 
tartotta kívánatosnak. Csak Mária Terézia korában érkeztek Dunántúlról 
az első magyar telepesek: Baranyából, Tolnából, Somogyból, Zalából, 
Veszprém megyéből. A Tisza mentére Szeged környékiek jöttek, vala-
mint Pest, Heves, Nógrád és Hont megyéből. A reformátusok csak II. 
József türelmi rendelete után kaptak engedélyt a betelepülésre, „hogy az 
ígéret földjének hírében álló Bácskában új életet kezdjenek”. A bánáti 
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magyar községek lakossága még később települt be: Békés és Szolnok 
megyéből, Szeged vidékéről jöttek. A bukovinai székelyek, az 
andrásfalvi, hadikfalvi, istensegítsi, fogadjisteni és józseffalvi magyarok a 
19. sz. végén telepedtek be. Szerémségben már nem jöttek létre színma-
gyar települések: ide a kiegyezés után vándoroltak be vállalkozó szellemű 
magyar fiatalok, föld után sóvárgó földnélküliek. 

Hogy ez a vallási és néprajzi szempontból egyaránt tarka magyar világ 
hamarosan megindult az egységesülés útján, abban nagy részé van a bécsi 
kormány 1772-ben kiadott instrukcióinak, melyek német telepesek szá-
mára készültek ugyan elsősorban, de idővel általános érvényű rendsza-
bályokká váltak, s többek között az újonnan alapított telepes községek 
szerkezetét is előírták: hogy „a falut árvízmentes magaslatra, szabályos 
négyszögalakban kell építeni, közepén ugyancsak szabályos négyszög 
alakú térrel a középületek: a templom, a községhaza, a mészárszék, a 
nagykocsma és az iskola számára, továbbá 18–20 öl széles fő- és 6–8 öl 
széles mellékutcákkal a lakóházak számára. így alakult ki a vajdasági 
magyar falu jellegzetes képe. A házak természetesen a kéznél lévő anya-
gokból: földből és nádból épültek; a könyv részletesen ismerteti, hogyan 
készül a „vert fal”, hogyan nádazzák, „varrják” a tetőt, hogyan készül a 
búbos- vagy banyakemence. A falu mellett Bácska másik jellegzetes tele-
pülési formája a tanya, amit ott „szállásnak” neveznek. Oda költöznek ki 
a fiatalok a nyári dologidőre, az öregeknek hagyva a falubéli házat. A 
szállások szerkezetét és életformáját a paraszti munka szabályozza. min-
den annak van alárendelve, az épületek és a munkaeszközök, melyekről a 
bőséges ismertetésen kívül szemléltető képanyagot is kap az olvasó, em-
beröltők tapasztalatainak eredményei. Tömörségében is részletes a föld-
művelő munka és a szükséges eszközök leírása, „szántástól kapálásig , 
majd „aratástól kenyérsütésig”; továbbá „kendervetéstől vászonfehéríté-
sig”. A ködmönök, subák, bocskorok után az állattartást ismerteti a szer-
ző, majd a Tisza vidékén fontos halászatot. Képek szemléltetik a bácskai 
szekér típusait, a jármokat és lószerszámokat. 

A tárgyi néprajz fejezetei után a könyv utolsó harmada a szellemi nép-
rajznak van szentelve. Népdalokról, balladákról, népszokásokról, népi 
hiedelmekről korábban is írt a szerző kisebb–nagyobb dolgozatokat s tett 
közzé gyűjtéseket is, főleg saját pacséri anyagából. Vajdaság népköltésze-
te gazdag, változatos és sokrétű – keresztmetszetét adja az egyetemes 
magyar népköltészetnek. Az is közös vonás, hogy „az újstílusú magyar 
népdal háttérbe szorította a régi stílusú dalokat Ezekből kapunk itt néhány 
ízelítőt, a balladákat helyszűke miatt, sajnos, csak címeik fölsorolásával; 
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továbbá néhány „betyárlegendát”, friss képzeletű meséket Angyal Bandi-
ról, Rózsa Sándorról, akiket máig emleget a nép. 

A terhességgel, szüléssel kapcsolatos babonák, igéző versek, 
szemmelverés elleni orvosságok mára már kimentek a divatból, tartósab-
bak a halállal és temetéssel kapcsolatos népi szertartások: a halottnézés, 
virrasztás stb., valamint a karácsonyi betlehemezés, az aprószenteki vesz-
szőzés, a lucázás. Regöséneket azonban csak mintegy harminc év távolá-
ból tud idézni. A régi népi táncot is kiszorították a tánciskolákban tanult s 
a városokból származott nemzetközi modern táncok, a „citora” is múze-
umi tárggyá vált napjainkra. A falusi lakodalomnak és a menyasszony 
táncnak színes leírásával fejeződik be ez a sok tekintetben tanulságos és 
figyelemre méltó összefoglalás. 
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BOGYAY TAMÁS 
A magyar történetírás múltja23 

Steven Bela Vardy: Modern Hungarian Historiography, East European 
Quarterly, Boulder, 1976. XII, 333 l. (East European Monographies, No. 
XVII.) 
 
A tudománytörténet ma divat. A természettudományos és műszaki kutatá-
sokat illetően már önálló diszciplína rangját élvezi, egyetemi tanszékei is 
vannak. Valószínűleg azért is, mert a haladáseszme bűvöletében élő mai 
ember különös gyönyörűséggel, benső önelégültséggel tekint vissza a 
fizikai világ megismerése és a technika valóban szédületes fejlődésére. 

Az un. szellemtudományok művelői is nemegyszer érzik szükségét 
eszméltető visszatekintéseknek. A történészek jórésze, ha nem is mind, 
azzal kezdi egy téma kidolgozását, hogy igyekszik számba venni, mit 
írtak és mit értek el az őt foglalkoztató kérdésekkel kapcsolatban az elő-
dök. Amit így talál, természetesen nem mindig kerül bele a kész tanul-
mányba. De akadnak történeti értekezések, könyvek, amelyekben ez a 
szükségképpen kritikai jellegű kutatástörténeti áttekintés szinte érdeke-
sebb és tanulságosabb, mint a szerző saját eredményei és véleménye. 

A történetírás és egyúttal a történetkutatás múltjával mint önálló témá-
val elég kevesen foglalkoztak. A legtöbb ilyen kísérlet csak számbavétel, 
lényegében alig több, mint méltató és bíráló megjegyzésekkel fűszerezett 
szakirodalmi tájékoztató. Várdy Béla könyve azonban sokkal többet 
nyújt. Címe voltaképp nem is megfelelő, túl szerény. „Modern magyar 
történetírás alatt a századfordulótól a második világháború végéig terjedő 
időszak termékeit érti. De valójában áttekinti a magyar történetírás egész 
múltját. 

Tartalmáról legkönnyebben a fejezet- és alfejezetcímek felsorolásával 
lehet fogalmat adni. Világosság kedvéért jónak látom a címekben szerep-
lő személyeknél az angol eredetivel ellentétben megadni a keresztneveket 
is. A bevezető első rész öt fejezetből áll: I. A középkori történetírás fejlő-
dése (13. századi utazási beszámolók és geszták. Anjou-kori krónikák. A 
magyar köznemesség „világi latin kultúrája”. 15. századi kompilációk. 
Thuróczy János (Chronica Hungarorum-a). II. Humanista történetírás 
(Humanista emlékiratok. A magyar reformáció történetírása. Történeti 
balladák. A humanista történetírás csúcspontja). III. Barokk történetírás. 

                                                           
23 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 3. számában. 
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Politikai emlékiratok (A legnagyobb memoárírók. Néhány késő barokk 
emlékirat). IV. század forrásgyűjtő történetírása (Hevenesi Gábor és a 
jezsuita forrásgyűjtés kezdetei Magyarországon. Debreceni–Ember Pál és 
a protestáns forrásgyűjtés kezdetei. Bőd Péter és a protestáns forrásgyűjtő 
iskola; Bél Mátyás és a magyar „államismereti” iskola. A jezsuita forrás-
gyűjtő iskola. A korai romantikus korszak nagy összefoglalói. Eredmé-
nyek). V. A „tudományos” történetírás kifejlődése a 19. században (A 
történetkutatás újjáéledése a forradalom [1848–49] után. A magyar pozi-
tivista iskola. A pozitivizmus szétesése és új iskolák feltűnése. A gazda-
ságtörténeti iskola. A magyar művelődéstörténeti iskola. A szerves szoci-
ológiai iskola). A második rész tartalmazza a munka lényegét a következő 
címek alatt: VI. A régi rend vége és az új keresése (A Rákóczi-vita. Szek-
fű „európaisága” és a szellemtörténeti iskola. Új rend keresése. Szekfű, 
Eckhart, Mályusz és Hajnal). VII. A két világháború közti magyar törté-
netkutatás új tájékozódása és átszervezése (Klebelsberg Kunó fellépése. 
A Történelmi Társulat az Akadémia Történelmi Bizottsága ellen. Kle-
belsberg és a két háború közti történetkutatás megszervezése. Publikációs 
tervek. A Fontes–sorozatok. A Magyar Történettudomány Kézikönyve. 
Az Országos Magyar Gyűjteményegyetem). VIII. Szekfű fellépése és a 
szellemtörténeti iskola (A német szellemtörténet filozófiája. Módszertan 
és történelmi folyamat a szellemtörténetben. A magyar szellemtörténet 
meghatározása. A magyar szellemtörténet kezdetei. Szekfű Gyula, a szel-
lemtörténeti iskola apostola. Szekfű „Három nemzedékb”-e). IX. A „Mi-
nerva-kör” és a szellemtörténet egyéb prófétái (Thienemann Tivadar és a 
„Minerva–kör”. Thienemann viszonya Szekfűhöz. Horváth János, Kornis 
Gyula és Dékány István a magyar szellemtörténeti kutatásban). X. A szel-
lemtörténeti iskola diadala (A Magyar Szemle Társaság és a Magyar 
Szemle. A Magyar Szemle Társaság egyéb kiadványai. Hóman és Szekfű 
Magyar Története. A Magyar Történet mögötti hajtóerők. Hóman Bálint 
mint szellemtörténész. Korszakbeosztási problémák a Magyar Történet-
ben. A „nagy magyar” és a „kis magyar” szemlélet ellentéte a Magyar 
Történetben. A politikai realitások Szekfű magyar történetszemlélete mö-
gött. „A magyar történetírás új utjai . Az „új utak Hóman mutatta iránya. 
Az „új utak” szellemtörténetpárti tanulmányai. Az „új utak” pozitivista 
tanulmányai). XI. A szellemtörténeti történetírás elterjedése és differenci-
álódása. Egy új nemzedék feltűnése (Az ifjú nemzedék. Joó Tibor, az ifjú 
nemzedék filozófusa. Váczy Péter, Iványi Grünwald Béla és Kosáry Do-
mokos. Deér József, az államszimbolika és karizmatikus királyság hirde-
tője. Istványi Géza és a szellemtörténet racionalizálása). XII. Mályusz 
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Elemér és a magyar népiségtörténeti iskola (A népiségtörténet értelme. 
Mályusz Elemér. A népiségtörténet kifejlődése. A népiségtörténet céljai. 
A népiségtörténeti iskola teljesítményei. Szabó István és a népiségtörté-
net. A népiségtörténeti iskola hatása. Mályusz mint történész.) XIII. A 
nemzeti romantikus iskola (A nemzeti romantikusok és történetfelfogá-
suk. Rugonfalvi Kis István, a nemzeti romantikus iskola vezetője. A nem-
zeti romantika egyéb képviselői). XIV. A népiek és szellemtörténet–
kritikájuk (A magyar népi mozgalom atyja, Szabó Dezső. A né- piség má-
sodik nemzedékének ideológusa, Németh László. Egyéb népi ideológu-
sok. Szekfű és a magyar népiség). XV. A két világháború közti magyar 
pozitivizmus (A Marczali–ügy. Károlyi Árpád folytatódó befolyása. An-
gyal Dávid, a régi pozitivisták utolsó élő tagja. A transzilvanista 
Szádeczky–Kardoss Lajos. Hodinka Antal, a két háború közti szlavista 
történészek doyen-je. Holub József, a legnagyobb az ifjú pozitivisták kö-
zül Szabó Dezső [debreceni professzor], Szekfű korai pozitivista vetély-
társa). XVI. A Keleteurópa–kutatás a két világháború közti Magyarorszá-
gon (A Keleteurópa–kutatás eredete. Lukinich Imre és egy új nemzedék 
fellépése. Bíró Vencel és a Keleteurópa–kutatás Kolozsvárott. Divéky 
Adorján és a Keleteurópa–kutatás Debrecenben. Miskolczy Gyula és szel-
lemtörténeti befolyások a magyar Keleteurópa–kutatásban. A nem oktató 
Keleteurópa–kutatók, Thim József, Steier Lajos és Veress Endre. Nyel-
vész és irodalmár tudósok a két háború közti Keleteurópa–kutatásban. A 
két háború közti Keleteurópa–kutatás teljesítményei és hiányai). XVII. 
Domanovszky Sándor és a magyar művelődéstörténeti iskola (A magyar 
művelődéstörténeti iskola kezdetei. Erdélyi László. Domanovszky Sán-
dor. Domanovszky mint tudományszervező. A „Magyar Művelődéstörté-
net”. Kováts Ferenc és a gazdaságtörténeti iskola folytatása. Dékány Ist-
ván és szociológiai tájékozódása). XVIII. Jog- és alkotmánytörténet és a 
„szentkorona-tan (Eckhart Ferenc. A magyar jog- és alkotmánytörténet 
kezdetei. Wenzel Gusztáv. Hajnik Imre. A szentkorona tana. A szentko-
rona tana Timon Ákos féle finomítása. A szentkorona tana a két világhá-
ború között. A Szent István Emlékkönyv. Eckhart Ferenc támadása Ti-
mon elmélete ellen. Hadjárat Eckhart és magyar jog– és alkotmánytörté-
net-értelmezése ellen. Eckhart főművei és hatása. A két háború közti po-
zitivista jog- és alkotmánytörténet, Illés József. Kérészy Zoltán Pozsony-
ban és Pécsett. Iványi Béla Debrecenben és Szegeden. Baranyai Béla 
Debrecenben és Holub József Pécsett. Egy új nemzedék feltörése). XIX. 
Az európai és világ-(egyetemes) történelem kutatása (A dualista korszak 
öröksége. A világtörténelmi kutatások általános helyzete a két világhábo-
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rú közti időszakban. Hajnal István és a világtörténelem–kutatás „új irá-
nya”. Az „Egyetemes Történet”). XX. A történelem segédtudományai és a 
vele kapcsolatos tudományágak (A magyar történettudományok története. 
C. A. Macartney. A történelmi segédtudományok története. Szentpétery 
Imre, a két háború közti történelmi segédtudományok ,,doyen”-je). XXI. 
Végeredmények és a marxista történetírás kezdetei. 

A főszöveget rendkívül terjedelmes, 78 oldalas jegyzetapparátus köve-
ti, amely nemcsak a tárgyalt szerzők műveit, hanem a második világhábo-
rú óta megjelent idevágó irodalom jó részét is megadja. A Függelék tar-
talmazza az 1857-től megjelent forráskiadvány–sorozatok címjegyzékeit 
és a Magyar Történettudomány Kézikönyve tervezetét. Az egészet részle-
tes név- és tárgymutató zárja le. 

Ez a száraz, mondhatnám csontváz-jellegű tartalmi áttekintés eléggé 
szemlélteti Várdy Béla következetes rendszerező munkájának eredmé-
nyét. Elárulja azt is, hogy ő többet és részben mást is akart nyújtani, mint 
az eddigi historiográfiai összefoglalások. Várdyt nem az érdekli, hogy 
egyes történelmi kérdések megoldásához ki mivel járult hozzá. Ez az, ami 
művét eltávolítja a kutatás múltját áttekintő szokásos informatív kézi-
könyvektől. Igazi témája a történészek munkájában érvényesülő mozgató 
és irányító erők, vagyis a magyar történetírás útjait meghatározó szelle-
mi–világnézeti és társadalmi–politikai áramlatok. így keze alatt a történet-
tudomány termékei maguk is történelmi forrásokká válnak, dokumentu-
maivá nemcsak a történetkutatás fejlődésének, hanem a történeti tudatban 
és szemléletben, valamint a kultúrpolitikában végbemenő változásoknak 
is. 

A tartalmi áttekintésből kiderül az is, hogy Várdy a tárgyalt korszak-
ban a szellemtörténeti iránynak tulajdonítja a legnagyobb súlyt és jelentő-
séget. Csak a szövegből tudja meg az olvasó, hogy a szerző – elismerve 
az egyes tudósok érdemeit – magát a szellemtörténetet többé–kevésbé 
negatívan értékeli. 

E sorok írója a két világháború közötti Magyarországon cseperedett tol 
és a szellemtörténet virágkorában kóstolt bele a nyelv– és irodalom–, 
majd a történettudományok csábos, de nem könnyen emészthető étkeibe. 
Ezért veszi magának a bátorságot, hogy akkori élményéi és azóta szerzett 
tapasztalatai alapján kiegészítse a Várdy –rajzolta gazdag képet. Olyan 
vonásokkal, amelyekre a szerző minden alapossága mellett sem figyelhe-
tett fel. Egyrészt, mert kívül estek ideológiatörténeti érdeklődési körén. 
Másrészt, mert ezelőtt tíz évvel, hatalmas méretű hazai anyaggyűjtése 
idején, ottani többé–kevésbé hivatalos jellegű információs forrásai (pl. 
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Lederer Emma „A magyar polgári történetírás rövid története” című mű-
ve) azokat még szándékosan elhallgatták vagy eltorzítva ábrázolták. 

Megjegyzéseim természetesen elég szubjektívek lesznek. Sok szerzőt, 
illetve művet, amelyeket Várdy részletesen tárgyal, más céllal és ezért 
más szemmel is olvastam, mint ő. Neki fontosabb volt az ideológiai hát-
tér, nekem a konkrét kutatási eredmények. Várdy – kissé ósdi kifejezéssel 
élve – a magyar történetírás „oknyomozó fejlődéstörténetét” írta meg. 
Ebben nem egy szerző és mű más helyet és súlyt kap, mint aminő jelentő-
sége volt vagy van a történetkutatás belső életében és gyakorlati munká-
jában. 

Íme, két példa: Pauler Gyula és a Szent István Emlékkönyv. Pauler 
Várdynál mint a pozitivizmus „atyja” kap helyet. írásai közül csak a pozi-
tivizmusról szóló két cikkét említi. Igaz, Pauler nem volt professzor, nem 
volt „iskolája”. De a magyar medievisták körében mint az Árpad–kor 
történetírója, aki egyébként megszervezte az Országos Levéltárát is, még 
mindig „fogalom”. Az Árpád-házi királyok koráról szóló két kötetes mű-
ve 80 évvel a második kiadás megjelenése után is nélkülözhetetlennek 
számít. Az idevágó modern tanulmányok jóformán mindig Paulert idézik 
és nem Marczalit, aki a reprezentatív Milleniumi történetben dolgozta föl 
ugyanezt a kort. Egy 1980-ban megjelent könyv (Kristó Gyula: Levedi 
törzsszövetségétől Szent István államáig) Paulert „a századforduló zseniá-
lis magyar történetírójá”-nak titulálja. A „zseniális” jelző szerintem nem 
találó, de a minősítés mutatja, hogy milyen helyet foglal el Pauler Gyula a 
magyar történettudományban 77 évvel halála után. 

A Szent István Emlékkönyvet Várdy Béla a szentkorona tanával kap-
csolatban tárgyalja és a tan szellemtörténeti kiteljesülését látja benne. A 
szövegből azonban kiderül, hogy véleményét főleg Hóman és Szekfű 
programatikus vezércikk–jellegű írásai és Nagy Miklósnak a szentkorona 
eszméről szóló cikke alapján alkotta meg. Az utóbbi már megjelenése 
pillanatában elavultnak számított. A három kötet tanulmányainak 90 szá-
zaléka figyelmen kívül maradt. Köztük olyan szerzők, mint pl. Kniezsa 
István, Moravcsik Gyula, Váczy Péter, akiknek itt megjelent írásai ma is 
nélkülözhetetlenek. A három kötet a maga egészében rácáfol Várdy meg-
lepő jellemzésére, amely szerint „ez a munka magyar tudósok tucatjai 
erőfeszítéseit egyesítette azzal a céllal, hogy hangszerelje enyhén miszti-
fikáló nézeteiket a magyarok különleges hivatásáról a Kárpát–
medencében”. (95.1.) A Szent István Emlékkönyvnek épp a szigorúan 
tudományos, többségében pozitivista jellegű 90 százalék adta meg már 
akkor a súlyt és tekintélyt, amely a szakkörök szemében lényegileg azóta 
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sem sokat csökkent. Azt hiszem, Várdyt ez esetben akarata ellenére befo-
lyásolta és tévútra vezette a magyarországi tartózkodása idején ott uralko-
dó „hivatalos” felfogás. Ma alighanem más légkörben dolgozhatna és 
sokkal kevésbé lenne Lederer egyoldalú és elfogult művére utalva. Min-
denesetre a Szent István Emlékkönyv valódi tartalmát és jelentőségét te-
kintve nem tartoznék a szentkorona tanról szóló fejezetbe, amelyben 
Várdy egyébként kitűnően ismerteti és méltatja a nagy vihart keltett ún. 
Eckhart–vitát. Meg kell azonban jegyezni, hogy Eckhart Ferenc nem volt 
Timon–tanítvány, mint Várdy írja (182. 1.), hanem az Eötvös Kollégium 
neveltje. Történész képzettségét még a marxista jogászok sem tudják neki 
megbocsátani (1. Sarlós Márton a Századokban, 1969. 914. 1.). 

Különösképpen hiányzik a nagyszabású áttekintésből a harmincas és 
negyvenes évek egy másik fontos történelmi vitája terjedelmes irodalmá-
val, amely nem magyar közjogi, hanem külpolitikai vonatkozásaival iz-
gatta föl a kedélyeket. A magyar királyság megalakulásáról volt szó, 
mégpedig arról, hogy milyen szerepe volt ebben a német–római császár-
ságnak, amelyre mint elődre és példára olyan szívesen hivatkozott a hitle-
ri Harmadik Birodalom. Magyarországon az idős Tóth Zoltán képviselte a 
német Albert Brackmanntól eredő nézeteket, amelyekkel a fiatal Deér 
József szállt szembe (1. Új Látóhatár 1970, 105–115. 1.). Deér történészi 
egyénisége és akkori teljesítménye semmi esetre sem foglalható össze 
csak abban, hogy szellemtörténész és „az államszimbolika meg a kariz-
matikus királyság” hirdetője volt. Várdy gazdag bibliográfiájából hiány-
zik épp egyik legfontosabb pozitivista jellegű munkája „Zsigmond király 
honvédelmi politikájá”-ról (Hadtörténelmi Közlemények 1936). 

Az első világháború után feltűnt generáció másik prominens történé-
sze, Mályusz Elemér jelentőségét sem lehet csak a népiségtörténet kate-
góriájával megragadni. Nem kevésbé fontosak társadalomtörténeti kutatá-
sai és mint Boldog Margitról szóló tanulmánya (Károlyi Árpád Emlék-
könyv, Budapest 1933) mutatja, szellemtörténeti problémákkal is megbir-
kózott. 

Visszaemlékezve diákkoromra, azt kell mondanom, a szellemtörténeti 
irány képviselőinél nem tapasztaltunk különleges ideológiát. A tudomá-
nyos munka gyakorlatában a filozófia és elmélet távolról sem játszotta 
náluk azt a szerepet, amelyre Várdy egyes írásaikból és a marxista kritiká-
ra hallgatva (66. 1.) következtet. Viszont a könyvet olvasva hiába vártam, 
hogy a Minerva–kör, Thienemann Tivadar és Horváth János méltatásánál 
szó esik arról, ami reánk annak idején reveláció erejével hatott: a szocio-
lógiai szempontok következetes alkalmazásáról. Emlékeim és tapasztala-
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taim alapján nem tudok egyetérteni azzal sem, hogy a Hóman Bálint égi-
sze alatt megjelent „A magyar történetírás új útjai” a szellemtörténet ké-
zikönyvének készült (186. 1.). A Magyar Szemle pedig nem volt törté-
nelmi folyóirat (79.1.). 

Meg kell említenem még pár részletet, amelyek részben a kutatások 
mai állása szerint, helyesbítésre szorulnak. Kézai Simon a hunok és ma-
gyarok azonosításával nem rögzített „magyar nemzeti hagyományt” (4. 
1.). Szűcs Jenő idevágó kitűnő tanulmányai sajnos nem szerepelnek a 
jegyzetekben. Ugyanazon az oldalon a geszta és krónika mint műfaj jel-
lemzése nyilván elnézésből fel van cserélve. A geszta a monografikus, a 
krónika az időrendi ábrázolása a múltnak. Tinódi Lantos Sebestyén nem 
1586-ban, hanem 1556-ban halt meg (15. 1.). A 30. oldalhoz tartozó 14. 
jegyzetben (228, 1.) az avarokra vonatkozóan kár volt Várdynak László 
Gyula mellett épp Fehér M. Jenő műveire hivatkoznia, amelyeknek tudo-
mányos értéke vajmi kétes. Van sokkal megbízhatóbb irodalom is. Egyál-
talában nem áll, hogy László Gyula elméletét a késő avarok magyar voltá-
ról általánosan elfogadták (220. 1.). A 212. és 217. lapokon említett L. 
Szilágyi nem László, mint az indexben áll, hanem Loránt. 1944–45 még 
nem hozta meg a marxista történetírás győzelmét (217. 1.). Feltűnő egyes 
személynevek téves ékezése, pl. Gombócz, Győrffy, Sólymossy, Záy a 
helyes Gombocz, Györffy, Solymossy, Zay helyett. 

A kifogások után megpróbálom röviden jellemezni Várdy Béla köny-
vének erényeit is. Világos, átgondolt koncepció, alapos dokumentáció, a 
historiográfián messze túlmenő, a dolgok mélyére hatoló jellemzések. 
Kitűnő pl. Klebelsberg Kunó szerepének bemutatása (60. 1.), Szekfű kor-
szakbeosztásának kritikája (85–87. 1.), Rugonfalvi Kis István és a „nem-
zeti romantikusok” jellemzése (125. I). Mindent összevéve Várdy könyve 
több, mint amit címe ígér: nemcsak a magyar historiográfia, hanem a ma-
gyar történetszemlélet és kultúrpolitika története is. A tudománytörténet 
voltaképp szellemtörténetté is bővül – a szó legjobb értelmében. Hangsú-
lyozom a „legjobb értelmet”, mert attól tartok, a szerző sértésnek veszi ezt 
a minősítést. Pedig nem kell szégyelnie. A valóságban és gyakorlatban a 
húszas és harmincas évek szellemtörténetében a lényeg nem az esetleg 
mesterkélt teóriákban volt. Volt egy nagyon is életképes magja, amely 
azóta újra kihajtott és Magyarországon marxista cégér alatt is él és virul. 
Csak éppen nem szellemtörténetnek nevezik, hanem eszmetörténetnek. 
Nem véletlen, hogy a szellemtörténet német nyelvű szülőföldjén a lexiko-
nok szerint a „Geistesgeschichte” szinonimája „Ideengeschichte”. Várdy 
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könyve nemcsak a „tudománytörténetben” hézagpótló munka, nélkülöz-
hetetlen lesz az „eszmetörténészek” körében is. Várjuk folytatását. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Évkönyvek és könyvek24 

Hungarológiai Értesítő, A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság folyó-
irata, felelős szerkesztő: Béládi Miklós, I. évf. Budapest 1979. Külhoni 
Szövegtár, Magyar Irodalmi Évkönyv, szerkeszti: Bikich Gábor. I. évf. 
Boston, 1979. Occidental Press: Catalog, 1954–1979. [összeállította: 
Csicsery Rónay István], Washington [1980]. 
 
Annak szükségessége, hogy a magyar nyelv és irodalom egyetemi oktatói 
és kutatói nemzetközi szervezetbe tömörüljenek, a hetvenes évek elejére 
vágyálomból reális igénnyé vált. Hosszú lenne annak a vargabetűs útnak 
az ismertetése, amelyet a magyar nyelvészet és a magyar irodalmi stúdi-
umok bejártak attól a korai és meglehetősen bizonytalan indulástól, ami-
kor 1791-ben Vályi Andrást nem minden zökkenőtől mentesen kinevez-
ték a pesti egyetemre a magyar nyelv és irodalom első tanárának. A stúdi-
um sorsa még Révai Miklós tanársága alatt is kétséges volt, s csak akkor 
nyert teljes polgárjogot, amikor Horvát Istvánt 1837-ben nyilvános rendes 
tanárként véglegesítették. A 18. század végén elvetett mag csak a 19. szá-
zad második felében terebélyesedett a magyar vonatkozású filológia 
eredményeket termő egyetemi diszciplínává. Az első külföldi tanszék, a 
bécsi egyetemen szintén korán, 1806-ban keletkezett, ennek ellenére, kül-
földi egyetemeken a magyar mint egyetemi tárgy csak e században hono-
sodott meg. A második világháború előtt a szakmabeliek külföldön is 
magyar szakemberek voltak, elég Kont Ignác, Farkas Gyula vagy Remé-
nyi József nevére utalni ebben az összefüggésben. Az utóbbi negyed szá-
zadban a helyzet alaposan megváltozott, egyrészt örvendetesen megsza-
porodtak az olyan intézmények, amelyek a magyar oktatást is célul tűzték 
ki, másrészt a kutatók és tanárok között egyre több az „igazi” külföldi. A 
skandináv országokban és Németországban a magyar oktatás a finnugor 
nyelvészet részeként fejlődik, az angolszász országokban egyrészt területi 
meggondolásokként a szlávisztika „része” lett, illetve politikai súlyponttal 
a történeti jellegű stúdiumok közé illeszkedett be. Ennek hátránya nyil-
vánvaló: egyrészt a szláv tanszékeken a magyar irodalom afféle megtűrt 
„rokonként”, vagy erősebben fogalmazva, mint a népmesei kisebbik fiú, 
eléggé hátrányos helyzetben gyakran csak vegetált, míg a történeti „area 
studies” részeként pedig mint „segédtudomány” a történészek jóindulatú, 

                                                           
24 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 3. számában. 
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de kissé konzervatív gyámkodása alatt szintén nem virágzott ki. (A hely-
zet jellemzésére érdekes megemlíteni, hogy az észak–amerikai kontinen-
sen a legutóbbi időkben két tanszék is keletkezett kimondottan a magyar 
irodalom oktatására, s hogy ebből az egyiket, amely a magyar állam dotá-
ciójával jött létre, éppen a magyar állam történésszel, igaz, kiváló törté-
nésszel töltött be.) 

Az irodalomtudományban otthon is külföldön is a hetvenes évek elejé-
re kialakult az a nézet, hogy a magyar irodalommal foglalkozó stúdiu-
mok, a dolgok természetes nehézkedését véve figyelembe, csak akkor 
nyerik el jelentőségüknek kijáró természetes helyüket, ha erre megfelelő 
szervezeti keretek állanak a diszciplína művelői részére, s egy koordináló 
fórum mintegy védi a „mundér becsületét”. Ez a probléma azért létezett, 
mert a finnugor nyelveken írott irodalmak egyrészt a magyar és a finn 
kivételével marginális jelentőségűek, másrészt nem rendelkeznek közös 
hivatkozási rendszerrel. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kisebb 
szláv nyelvű irodalmak, az orosz irodalom tekintélye és politikai fontos-
sága miatt könnyebben elkülönültek a történeti jellegű stúdiumoktól, s 
szakmai tájékozódásukat a szlávisztika természetes keretbe helyezte. 

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 1977-ben tartotta alakuló 
gyűlését Nyíregyházán, a Bessenyei Tanárképző Főiskolán. Talán jó 
ómennek tekinthető, hogy éppen Bessenyei György volt az, aki kétszáz 
évvel korábban „Egy magyar társaság iránti jámbor szándékában” elsőnek 
szorgalmazta a hungarológia tudományos művelésére alakítandó társaság 
létjogosultságát és fontosságát. A Társaság első kongresszusa 1981-ben 
lesz, s a tagsága örvendetesen egyesíti, politikai mellékzöngék nélkül, a 
világ minden táján működő hungarológusokat. Jelentősége van annak, 
hogy a Társaság elnöke a svéd Bo Wickman és az alelnökök között a 
szakma kiváló képviselőit találjuk nemcsak Magyarországról, de az Egye-
sült Államokból, a Szovjetunióból és a környező országokból is. A Társa-
ság tervbe vette egy magyar és egy angol nyelvű évkönyv megjelenteté-
sét, mely a szakmai tájékoztatást segíti és koordinálja. A magyar nyelvű 
évkönyv nemrégiben jelent meg Hungarológiai Értesítő címen, s méltó 
magyar megfelelője a hasonló kiadványoknak, a nagy nyugati nyelveken; 
szerkezeti felépítése és jellege hasonló A year's work in English, illetve A 
year's work in Foreign languages című patinás vállalkozásokhoz. Könyv-
ismertetéseket tartalmaz az irodalomtörténet, a zenetörténet, nyelvészet és 
néprajz 1977-ben megjelent anyagából, figyelembe véve a világ bárme-
lyik részében megjelent publikációkat, azok politikai vagy szemléleti vo-
natkozásai nélkül. A könyvismertetések nem törekszenek sem teljességre, 
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sem kritikai értékelésre. Az 1977-es év bibliográfiai feldolgozása viszont 
az irodalomtörténet, nyelvészet és folklór teljes, folyóiratokra is kiterjedő 
bibliográfiáját igyekszik megvalósítani. Kár, hogy a bibliográfiák koordi-
náció nélkül készültek, mivel így a rövidítések például nem egységesek. 
A Hungarológiai Értesítő a nyugati magyar irodalom kiadványait is is-
merteti, például Cs. Szabó László: Két tükör között című kötetét, vagy 
Illyés Elemér: Erdély változása című monográfiáját. A bibliográfia a kül-
földi magyar nyelvű sajtóból a párizsi Irodalmi Újság, a római Katolikus 
Szemle, a párizsi Magyar Műhely, valamint a müncheni Új Látóhatár iro-
dalomtörténeti anyagát, illetve recenzióit is feldolgozza. A kötet befejező 
része az elmúlt évek tudományos konferenciáiról számol be és a Nemzet-
közi Filológiai Társaság tisztikarát és a tagság névsorát is tartalmazza. 

 
* 

Új folyóirattal gyarapodott a nyugati magyar irodalom intézményrend-
szere. Szerény, de igen gondos kiállítású, jólesik lapozni benne, meglát-
szik, hogy szerkesztője, a szó legjobb értelmében „gondozta” a szövege-
ket. A bostoni Koncz Lajos által kiadott, nyolc ív terjedelmű folyóiratnak 
ez az első száma 1979-es évszámmal jelent meg, s egyelőre évente egy-
szer, évkönyv formában fog megjelenni. Címe, Külhoni Szövegtár, a mo-
dern olvasónak kissé régieskedő modorosságnak tűnik, pedig valójában 
nem az, ahogy ezt Bikich Gábor, a vállalkozás szerkesztője bevezetőjében 
megmagyarázza. „A 'külhoni' jelzőt – írja – Czuczor Gergely és Fogarasi 
János szótára 1865-ben még ferde kifejezésnek, sőt képtelenségnek hir-
dette „mert ami 'kül' – a honon küllévő, az nem lehet egyszersmind hon 
is? Mi azt hisszük akkor sem állt meg. Mert ha benn is lehetett kint az, aki 
„szertenézett s nem lelé honját a hazában”, miért ne lehetne kint is oda-
bent az aki, bár tűzhelyét, s tán sírhelyét is szülőföldjén kívül találta meg, 
de szívet nem cserélt.” Ars poetica értékű vallomás ez, s ha jobban meg-
gondoljuk, igaz is. Sokan élnek külföldön magyarok, akik már beletörőd-
tek, hogy a kezdetben átmenetinek gondolt új környezetük végleges lete-
lepedésük színhelye lesz majd. Ha érzelmeik és lojalitás rendszerük ezek 
ellenére szülőföldjükhöz köti őket – akkor valóban külhonosak. Állapotu-
kat, kötődésüket ez a melléknév fejezi ki pontosan, s így a „külhoni” jelző 
eldönti, milyen jellegű szövegeket milyen nézőpont szerint akar az új fo-
lyóirat szerkesztője „szövegtárában” kiadni. Mert ahhoz nem fér kétség, 
hogy a „szövegtár” – mely épp olyan életképes szó, mint a könyvtár, rak-
tár, vagy magtár – csupán szerkesztői szerénység jele, s így tehát együtt: 
Külhoni szövegtár, a cím programadó értekezés értékű, s talán többet is 
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mond a maga rövidségével, mint sok más hangzatos zászlóbontás. Ezt a 
folyóirattól el is várja az olvasó, mivel szerkesztője nem fiatal ember, 
közeledik a hatvanhoz, s ebben a korban nemcsak a természetes józanság, 
de a hosszú külhoni” élet visszásságai is fékezik a fiatalos lapalapítási 
vehemenciát. A Külhoni Szövegtár genézise éppen ilyen tapasztalatok 
leszűrésén alapszik, s először tizenhat évvel ezelőtt merült fel Bikich Gá-
borban, amikor kivált az Új Látóhatár szerkesztőségéből. A nyugati ma-
gyar irodalmi fórumokon és intézményekben sem neve sem írásai nem 
szerepeltek, leszámítva egy–két olyan alkalmi fellépést, mint amikor pár 
évvel ezelőtt Csokits Jánossal, baráti unszolásra, szerzői esten ismerked-
tek meg a londoni Szepsi Csombor Körben olvasóikkal és tisztelőikkel. 

A Külhoni Szövegtár megjelenése ünnep tehát a nyugati magyar iroda-
lom munkásainak és olvasóinak, mert az irodalmi életből régóta „kiirat-
kozott” szerzőket láthat viszont nyomtatásban. S ezért is kívánatos, hogy 
az új vállalkozást – bár folyóiratokról recenziót csak ritkán írnak – kritikai 
megjegyzésekre méltassuk. Talán jellemzi a folyóirat szellemét az ajánlá-
sa, melyben a szerkesztő Bibó István emlékének ajánlja vállalkozását, s 
megjelenési dátumul a forradalom évfordulóját, október 23-át választotta. 
Az első cikk Bibó István levele Révai Andráshoz, amelyben munkatervét 
ismertette londoni fegyvertársának, s egy másik fegyvertárs, Szabó Zoltán 
fűzött hozzá megjegyzéseket, s egészítette ki portréval a dokumentum 
értékű vallomást, Bibó István halála után. Két másik hosszabb tanulmány 
is található még a Szövegtárban, Büky Barna a KGST jövőjéről értekezik 
mértéktartó közgazdászhoz méltó prognózissal, valamint Prágay Dezső 
kivonatosan ismerteti Pierre Lescalopiér kéziratos útinaplóját 1574-ből, 
bevezető tanulmány kíséretében. Lescalopier kéziratos útinaplója, mely-
nek az eredetije a montpelieri egyetemi könyvtárban található, érdekes 
adatokat szolgáltat egy francia diplomata erdélyi megfigyeléseiről, ezért 
is sajnálatos, hogy Prágay nem a szöveget adja ki fordításban, hanem csu-
pán a magyar vonatkozású részeket foglalja össze. Persze így is jó szolgá-
latot tett a kutatóknak, mivel felhívta a figyelmet egy nem teljesen jelen-
téktelen elbeszélő forrásra, s kívánatos lenne, hogy szakember, aki a filo-
lógiában is járatos, sajtó alá rendezze az egész szöveget. Prágay nem tör-
ténész, ezt nem is állítja, de talán azon neki sem kellene meglepődnie, 
hogy az egyetemi könyvtár nem kölcsönözte ki a kéziratot, ahogy cikké-
ben panaszolja: ezt sehol a világon nem teszik meg a könyvtárak. Kissé 
talán hosszadalmasan ismerteti a kor történeti viszonyait, amit a szakem-
ber jobban ismer, a nagyközönséget viszont ebben a kivonatolt formában 
alig érdekli. Ez persze csak a szerkesztés nehézségeit jellemzi, a legoda-
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adóbb szerkesztő sem lehet ezermester, s ha dokumentum-publikációra 
vállalkozik, illetve ezt is szeretne közölni lapjában, kívánatos lenne, hogy 
előzőleg tájékozódjék a szakma fogásairól. 

De nyilván nem dokumentumok publikációja lesz a folyóirat fő célja, 
mint ahogy az első számra sem ez jellemző. Sokkal fontosabb ennél, hogy 
bő válogatást tartalmaz Bikich Gábor és Csokits János újabb verseiből. 
Ilyen mennyiségű verset mindketten utoljára 1959-ben a Szabó Zoltán 
által szerkesztett Kilenc költőben tettek közzé, s ezért talán befejezésül 
szólnunk kell e versekről is. Csokits János korábbi verseinek két fővonu-
lata volt, egyrészt a gyermekkor Édenét elvesztett és azt sirató elégikus 
hangvételű nagy versek, ezek közül a „Tizenkét ének férfihangra” ma már 
klasszikusnak tekinthető, másrészt egyféle élces, hányaveti hangvételű, 
abszolút rímekkel megtűzdelt csipkelődések, hegyes olasz párbajtőrrel 
kiosztott szúrások, apró vágások, melyek kimunkáltsága túlmutatott al-
kalmi jellegükön. Legújabb verseiből hiányzik ez a hang, s eluralkodik 
rajtuk az öregedő férfi rezignációja, aki már a túloldalon lefelé baktat, s 
tudja, hogy a lejtős út hová vezet. Ezért is „Ars moriendi” a válogatás 
címe. Az édeni, boldog gyermekkor hangjai megfakulnak, hogy egyre 
inkább helyt adjanak egyfajta tárgyias lírának, amiben az elemek, élette-
len vagy életüket lassan elveszítő szerves tárgyak mind beemelődnek a 
versbe, hogy a közömbös világmindenségben együtt utazzanak a végső 
elmúlás felé. A versek mégsem tükröznek lemondást, aszkézist avagy 
éppen pesszimizmust, a még élő test követeli jogát, se szeri se száma a 
lukulluszi ínyencségekre, s a női test varázsára utaló képeknek: 

 
Miféle holnap, hol mindent ismerek? 
Estéről maradt éhség disznósültje táplál? 
Kőből bimbózó willendorfi mell? 
Foghagymás vágyak képeskönyve, én, 
 agyamban pergő ősvilági film  
ezerszer ízlelt csókján ámulok? 
Tabula Rasa 

 
Bikich Gábort a köztudat úgy tartja számon, mint néhány rendkívüli 

prózavers szerzőjét, a századközép infernóját túlélő bűntudata visszhang-
zik e belső monológokból. Újabb verseiben gyakran használ rímeket, 
szarkazmusát csengő–bongó klapanciák mögé rejti, s önmagát, saját ke-
serveit fölényes gúnnyal nézi. A versek között van közéleti fogantatású is, 
s a bikichi hangszerelés kissé ódivatúvá teszi ezeket a verseket. De foly-
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tatja a hosszabb lélekzetű prózaversek hagyományát is, a válogatás egyik 
legértékesebb darabja a „Teve változatok”, aminek kiindulópontja a Nagy 
Lajos Képtelen természetrajzából jól ismert közhely–szellemesség: „A 
teve a sivatag hajója.” A szándékosan bagatellizált kezdet azonban Bikich 
Gábornak jó alkalom arra, hogy bebizonyítsa, az igaz költőnek bármilyen 
kezdet csak ürügy, s minden ürügy egyformán jó arra, hogy a lét terhéről 
tudjon beszélni önsajnálat és önsajnáltatás nélkül, s a végén ellenponto-
zással olyan ars poeticát fogalmazzon meg, mely személyes ugyan, de 
elegáns és csiszolt megfogalmazása személytelenné és időtlenné avatja: 

 
De minek folytassam? 
A hajó jár, a teve ring. A valóság is csak variáció. 
A bárkák aszú csontjain átcsap a hullámzó homok. 
A teve korhadt roncsai a levegő kék tengerében áznak. 
Beszédes bordáiban megbotlik a búvár. S ha majdan ő is elfek- 
szik, a buborék belőle hova száll? Sejtjeiből családja sarjad.Le- 
vetett kagylói csillognak a csöndben. 
Darává, homokká őrlik társai. 
A kitalált nép mért minket talált ki? Ha liszt lesz belőlünk, 
 mért nem lesz kenyér? A vért homokkal szokták felitatni. 
A költő játéka nyelv. 
A nyelv játéka a költő. 

 
A Külhoni Szövegtár profilját az első szám után még nehéz lenne meg-

ítélni. Az kétségtelen viszont, hogy egy jelzőt már most megérdemel. Igé-
nyes vállalkozás nemcsak küllemileg, de tartalmi összeállításában is, s ez 
egyfajta morális igényességgel párosul: a szerkesztő bevezetőjében ezt 
úgy fogalmazza meg, hogy fórumot leginkább azoknak szeretne biztosíta-
ni, „akik semmilyen érdekszövetkezetbe sem simultak, és szórványaink 
irodalmi életéből a szokottnál talán kényesebb művészi és erkölcsi igé-
nyeik folytán kikoptak, vagy sohasem vettek benne részt”. Hogy ezt a 
vezérelvet mennyire sikerül majd megvalósítani, azt néhány szám után az 
olvasók fogják eldönteni. 

 
* 

A nyugati magyar könyvkiadás történetében hosszú ideig fennálló és 
sok könyvet kibocsátó kiadók alig léteznek. A kiadók általában évente 
két-három könyvet bocsátanak ki, s fennállásuk során nem ritka esemény 
az sem, ha gazdasági erőforrásaik hiányában egy–két évig szünetelnek. 
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Éppen ezért örömmel vesszük kézbe az Occidental Press katalógusát, me-
lyet huszonöt éves fennállása alkalmával bocsátott ki a cég. Az 
Occidental Press-t 1954-ben alapította Csicsery–Rónay István Washing-
tonban. Első kiadványa egy szerény könyvecske volt, Száműzöttek naptá-
ra címen. Azóta mintegy negyven más kiadványt és hanglemezt jelente-
tett meg. Ha végig lapozzuk a kiadó illusztrált katalógusát, megállapítha-
tó, hogy legsikeresebb kiadványa a Korunk szellemi körképe volt, amely 
1963-ban jelent meg először, három év alatt hat kiadást ért meg, s Ma-
gyarországon is jól ismert – példányai időnként még mostanában is elő-
fordulnak a budapesti antikváriumokban. Ugyanígy Illyés Gyuláról is az 
Occidental Press jelentette meg az első könyvet, amelyben a szerző Gara 
László – akit a hazai közönség a magyar költészet francia antológiája ré-
vén ismert meg – Illyés Gyula kéziratos forrásokon alapuló önéletrajzi 
jegyzeteit is felhasználta. Az Occidental Press jelentette meg Márai Sán-
dor naplójának első kötetét, s verses játékát Egy úr Velencéből címen. 
Mérföldkő volt a nyugati magyar irodalom történetében az Új égtájak 
alatt című költői antológia 1969-ben, mely először irányította a figyelmet 
a nyugati magyar költészet 56-os nemzedékére, s amelyről Magyarorszá-
gon Vas István írt recenziót. De bővíthetnénk a sort más fontos kiadvány-
ok idézésével is. Az Occidental Press adta ki újra Szabó Zoltán Szerelmes 
földrajz című munkáját, s jelentette meg először Teilhard de Chardint 
magyarul könyvalakban. Az illusztrátorok között találjuk Buday Györ-
gyöt és Szalay Lajost. A hanglemezek egyik legbecsesebbje az 56-os for-
radalom rádióadásaiból készült összeállítás és Illyés Gyula lemeze, mely-
nek érdekessége, hogy a költő saját előadásában tartalmazza az Egy mon-
dat a zsarnokságról című klasszikus versét, amely Magyarországon 
egyetlen egyszer az Irodalmi Újság 1956. november 2-i számában jelent 
meg, és sajnos a fiatalabb nemzedék ezért nem is ismeri. 

A katalógus nemcsak a kiadó régebbi kiadványait ismerteti példás bib-
liográfiai feldolgozásban, hivatkozással a recenziókra és kitűnően hasz-
nálható névmutatóval – ami csak azt bizonyítja, hogy Csicsery–Rónay 
István nemcsak gonddal és ízléssel válogatta össze kiadványait, hanem 
azt is, hogy szakképzett könyvtáros –, de beszámol az újabb tervekről is. 
Ezek között szerepel például Juhász Vilmosnak a könyve Bartók amerikai 
éveiről, amely a Bartók–kutatás életrajzi hézagait kívánja betölteni. Egy 
negyedszázad hosszú idő a magyar kultúra szolgálatában, kétszeresen 
hosszú idő külföldön, s vitathatatlan, hogy Csicsery Rónay István kiadói 
pályafutása alatt a magyar kultúrát szolgálta szerényen és áldozatkészen, s 
kiadványai között van néhány olyan könyv, aminek alapján a neve a ma-
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gyar könyvkiadás történetében együtt fog majd szerepelni olyan „kis” 
kiadókkal, mint amilyen Sárközi Márta vállalkozása, a Fehér Holló volt a 
koalíciós években, vagy pedig Cserépfalvi Imréé a harmincas években. 
Reméljük, hogy az Occidental Press katalógusában bejelentett távlati ter-
vekből minél többet tud majd megvalósítani az elkövetkezendő években. 
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CS. SZABÓ LÁSZLÓ  
Carlo25 
– Emlékezés Tolnay Károlyra – (Meghalt január 17-én) 
 
Tolnay Károly Michelangelo firenzei házában halt meg. Maga a titán so-
hase látta a rusztikus palotának is beillő nemesi házat, Rómából folytak, 
dorgálásokkal megborsozva, részlettörlesztései a törzsfenntartó unokaöcs 
kezéhez, övék maradt a múlt századig, a család kihaltával köztulajdonba 
került, átalakították Michelangelo-múzeummá. Nem festett valami csábí-
tón az igénytelen, poros kezelésben, kevesen tudtak róla. 1964-ben, Mi-
chelangelo négyszázadik halálfordulóján a római egyetem díszdoktorává 
avatta Tolnayt s az állam, olasz pályázók helyett a magyar tudóst állította 
a szendergő múzeum élére, igazgatói lakással. Nem gyanítva, hogy mit 
tesz. 

A környék hamarosan megtelt csatazajjal. Carlo – így hívta minden 
jóbarát – bajvívó porondra született, lándzsatörőnek, ügyintézésben ma-
gyar és nem olasz vérmérséklettel. Néhány lappangó Michelangelo-mű 
föllelésén és birtokbavételén kívül bámulatosan gazdag intézetet szerve-
zett a múzeum mellé; ma már együtt a kettő világszerte hasonló kutató-
központok egyik mintája. Megvolt a nagy zaj foganatja, fogalom a Via 
Ghibellina 70, tele látogatókkal, egy tucat nyelven beszélnek, ő meg le-
leszáguldott Rómába, megmosni akadékoskodó bürokraták fejét, leszerel-
ni fondorlatos fúróit. Arról nem tudok, hogy olasz módra hízelgéssel ért 
volna el valamit. Örökifjúvá tette a sűrű kilincselés, szívós perelés egy 
szent ügyért, végül az olaszok mindig belefáradtak és engedtek, nehogy 
kihűljön otthoni asztalukon a frissen főtt spaghetti. 

Abban a szobában halt meg, ahol a Ferenczy Noémi csodálatos szövé-
seihez készült előrajzok és francia posztimpresszionisták képei függnek. 
Másolatot nem tűrt ott, Michelangelo-műről sem. Európai mértékkel is 
Ferenczy Noémit tartotta a középkor óta a faliszőnyeg páratlan mesteré-
nek, éppen csak nem imádkozott a remekművekhez, úgy csodálta. Ma-
gyar irodalmi könyvtárát a szomszéd szobában halmozta fel. Megható, 
hogy mennyire figyelte, mi történik hazájában, amit több, mint hatvan év 
előtt hagyott el. Időtlen idők óta nem írt anyanyelvén, de beszéd közben 
és leveleiben annál kényesebben tartott a tisztaságára. Előfordult, hogy ő 

                                                           
25 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 4. számában. 
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figyelmeztetett fiatal hazai ígéretre. Értsünk szót: az irodalomban, nem a 
művészetben! 

Nagyon szerették az istenek, eszményi halál volt utolsó ajándékuk. 
Ebéd után leheveredett szundikálni; azóta alszik. Aki hívő, annak a felri-
asztó végítéleti kürtszóig Jehozafát völgyében, a hitetleneknek pedig örök 
csendességben a világ leglármásabb városa felett. Amely a legszebb a 
földön. Firenze megtisztelte őt, ő megtisztelte Firenzét. Nem tudom, hova 
fektették; toszkán születésű, első felesége San Miniato dombján pihen, a 
nyolcszázéves templomszépség köré behúzódó temetőben, talán ő is ott. 
Magaslatáról jól látható lenn a város, jobbkézt a Santa Croce, Michelan-
gelo egykori plébániája egy népnegyedben. 

Carlo nagypolgár fia volt, ártatlan hiúsággal még Ferenc József-kori 
nemességére is tartott. Bécsben járt egyetemre, Dvořak, az osztrák szel-
lemtörténet pápája mellett dolgozott. Professzora honosította meg a mani-
erizmus stílusfogalmát, amivel újabban magyar marxisták már az iroda-
lomtörténetben is nagy kedvvel élnek. Carlo fiatalon régi flamand óriá-
sokra fordította hajszálboncoló, félelmes látóképességét; könyve 
Hieronymus Boschról és Bruegel rajzairól két alapmű s a Bosch-könyv új 
kiadása egyúttal a legpazarabb művészettörténeti kiadványok egyike. 

Jött a pálfordulás. Északról délnek, véglegesen. Ha Michelangelo: Al-
lah, akkor Tolnay az ő prófétája, mondták tréfásan. Megindítóbb, amit 
nekem mondott, amikor örökre lemondva a tanításról az amerikai Colum-
bián, beköltözött Michelangelohoz. „Évtizedekig kenyeret adott nekem az 
öreg s látod, végnapjaimra még fedélről is gondoskodik.” Talán azért halt 
meg, mert a roppant arányú Michelangelo-monográfia után, nemrég elké-
szült a négykötetes Corpus is a rajzokról. Átlépve a nyolcvanat, diadal-
masan betelt az élethivatása. 

Cím szerint művészettörténész volt. Hogyne, világhírű. De függetlenül 
a kutatótól, egyszerűen nagy ember volt, egy kihaló, nemes faj büszke 
példánya. Szakma fölötti. Stílus volt a mozgásában, rajongásában, go-
noszkodó humorában, ellágyuló mosolyában, düheiben, ételre, italra, tájra 
kiterjedő ízlésében s a barátok megválogatásában. Imádta a nőket, egy 
ideje már csak a szépségeszme remekművekkel egyenrangú, eleven meg-
testesítőit. Magyar volt még abban is, hogy először bokájukra esett a pil-
lantása. 

Előttem fekszik két utolsó levelezőlapja. Egyiken egy gyönyörű lófej, 
a hátlap magyar és francia szövege szerint pur sang hongrois, magyar 
telivér. Vajon hol a csudában csíphette föl? Tudvalevőn telivéreknek is 
szép a bokájuk, azaz a csüdjük. Pár hónapos, saját fényképe a másik lap, 
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Svájcból; a falusi szálló faragásos tornácán petúnia és muskátli özön. 
Előtte ül, selymesen hullámzó, sűrű fehér haja alatt egészségtől és pajkos 
életkedvtől sugárzik. Hány éve van még hátra? gondoltam elismerőn és 
megilletődve. Tíz, tizenöt? 

Óh több, sokkal több. Nemcsak a könyvtárnyi tudós műnek, ami Har-
vardon, Párizsban, Rómában, Budapesten, Varsóban egyformán kincses 
bánya, sokfelé nyíló, aranyfényű tárnákkal. Maradandó műalkotás volt 
maga az ember. Már pedig tudták a régi bölcsek, hogy egy civilizáció 
sorsa végül nagy személyiségeken fordul meg. Árnyékuk, az életet gaz-
dagítva, szépítve szakadatlanul elvegyül a születendőkkel; halandókból 
így válnak egy város, egy haza, egy műveltség nemzetközi védelmezőivé. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Botond vagy a forradalom?26 

– Tanuljunk magyarul! Beszéljünk magyarul! Magyar nyelvi tankönyv 
külföldön élő 72–15 éves fiatalok számára. írta: Ginter Károly és Szende 
Aladár. Lektorok: Nagy Károly (USA) és Tölly Ernő (Ausztria). Szecskó 
Tamás rajzaival. Tankönyvkiadó, Budapest 1979, 256 oldal  
 
A budapesti Tankönyvkiadó az 1973-ban megjelent Tarka lepke, Tanul-
junk magyarul! és a Hogy mondjuk helyesen?27 című, külföldön, főként a 
Nyugaton élő magyar gyermekek és fiatalok számára kiadott tankönyvek 
után hat esztendővel, a 12–15 éveseknek szánt új kiadványával lepett meg 
bennünket. így betöltve az eddigi hézagot, teljes a sorozat: a négy tan-
könyv a hatévesektől a 20 évesekig szolgálhatja a nem Magyarországon 
élő, szüleik, nagy szüleik nyelvét megtanulni vagy megtartani akaró fia-
taljainkat. 

Az alcímében a rosszul hangzó „nyelvi tankönyvinek nevezett munka 
valójában olvasókönyv: s mint ilyen, a sorozatban az első. Nyelvtani sza-
bályok, feldolgozások ebben már nincsenek: olvasmányos szövegekkel 
kívánja gyakoroltatni, jobban megismertetni a magyar nyelvet. E szöve-
gek egy részét a szerzők írták a mai magyar világról, hazánk egyes tájai-
ról, a magyar történelem eseményeiről. Ezeket a magyar irodalom múltjá-
ból, jelenéből vett szemelvények egészítik ki. Említésre méltó, hogy a 
kiadványsorozat ebben a könyvben ad helyet először az ország határain 
kívül, a szomszédos államokban és a Nyugaton élő íróink, költőink mun-
káinak. Ismerjük el, ez felette örvendetes jelenség! A szövegek egyikét–
másikát a tanulóknak felteendő kérdések követik, hogy beszélgetés for-
májában gyakorolhassák az olvasott anyagot. A könyv külső kiállítása 
tetszetős, nyomása jól olvasható, ám a közölt fényképfelvételek igen 
gyengék. 

Ahogy az előző kötetekben, úgy ebben sem találunk a külföldön élő 
magyarság nemzeti érzését, vagy akár értelmi képességét sértő, korábban 
a magyarországi hasonló kiadványokban annyira szorgalmazott propa-
ganda kitételeket: ez is érdeme a munkának. Sőt, mintha még engedmé-
nyeket is tenne a sajátos magyar nemzeti felfogást képviselőknek: követi 
a jó néhány esztendeje Magyarországon megint divatba jött múltba né-
                                                           
26 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 4. számában. 
27 Lásd ezekről Borbándi Gyula ismertetését az Új Látóhatár 1973. december 30-án 

megjelent, XXIV. évf. 6. számának 555. oldalán. 
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zést–merengést, korábbi dicsőségünk némi fitogtatását. Nyugaton élve, 
egyre világosabban látjuk, krónikáink egyik-másik legendája egyáltalán 
nem szolgálja nemzeti érdekeinket: sőt bátran elmondhatjuk, némelyek 
ezek közül ártalmasak is. Mi hasznunk a honfoglalás mondájából? Abból, 
hogy a monda szerint Árpád és vezérei még holmi csalafintasághoz is 
folyamodtak a Kárpát-medence megszerzéséért: kijátszották az amúgy is 
gyáván megfutó Szvatoplukot. Magam a Bizánc kapuját döngető Botond-
dal se nagyon dicsekednék, és békén hagynám a jászberényi múzeumban 
Lehel vezér kürtjét is. Rég volt, talán igaz se volt, semmi értelme egykori 
kalandozásainkkal kérkednünk. Éppen elég az, hogy manapság a román 
iskolai tankönyvek rabló barbároknak emlegetik honfoglaló eleinket. 
Gondolom, e legendák helyett hasznosabb lett volna röviden és tárgyila-
gosan ismertetni őstörténetünket. 

Szívesen látnék valamit e kötetben a magyar nyelvről is: milyen nyelv-
családba tartozik, kik a rokonaink, hányán beszéljük, hol a nagyvilágban? 
Köztudomású, hogy még az iskolázottabb külföldiek is a szlávokhoz so-
rolnak bennünket. Miért ne igazítsák ki ezeket a gyermekeink? Ám a so-
rozat egyik kötete sem igazítja el őket, ez sem. 

Jó szándékkal – a későbbi kijavítás reményében – keresgetve az olva-
sókönyv gyengéit, nyelvénél akadhatunk meg leginkább. Semmi kétség, a 
szerzőknek meglehetősen nehéz feladattal kellett megküzdeniük: az or-
szágtól távol élő, a magyar nyelvet alig, vagy hibásan beszélő, a magyar-
országi viszonyokkal nem ismerős fiatalok számára kellett olvasókönyvet 
írniuk, szerkeszteniük. Olyat, amelyet meg is értenek. Nyilvánvaló szán-
dékuk lehetett az is, hogy a magyarországi fiatalok nyelvét valamiképp 
megjavítva visszaadják. Ismervén a viszonyokat, ez sem lehetett könnyű 
feladat. Mindezek azután gyakran valamiféle hamis hangvételű, nem a 
legszerencsésebben választott szavakból álló, erőltetetten szerkesztett, 
magyartalan mondatokra kárhoztatták a szerzőket. Nyelvkönyvről lévén 
szó, ez öreg hiba! 

A figyelmes olvasó mindjárt megakadhat a könyvet bevezető Köszön-
tőnél: mondatai ropognak az ember szájában, cikornyásak, magyartala-
nok. Néhol értelmetlen is. így biztatja tanulásra a fiatalokat: ” . . . leg-
alább két nyelven tudtok beszélni, s ez annyi, mintha két ember lakna 
bennetek. Kétes értékű ígérgetés: akiben két ember lakik, az elmebeteg, 
szkizofréniás. Nyilvánvalóan nem ezt akarták írni a szerzők. Nem különb 
az Utószó sem. Ebben, a 223. oldalon, ezt olvashatjuk: „Aknázzatok ki 
minden alkalmat arra, hogy magyarul beszéljetek.” Úgy vélem, nincs itt 
semmiféle kiaknázásra szükség, egyszerűbb lett volna így: Ha csak lehet, 
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beszéljetek magyarul. A 25. oldalon fület-–szemet sért a következő kér-
dés: „Melyik barlangba kirándult a Körmöczi család?” A 36. oldalon a 
magyarországi őszt ismertetve, hideg, meleg helyett hőmérsékletről be-
szélnek a szerzők. így: „A hőmérséklet sokszor közel van a 20 fokhoz.” 
Egyszerűbb, magyarosabb volna: Gyakran majdnem 20 fokos meleg van. 
„De azután csökken a hőmérséklet...” – olvashatjuk tovább, talán e he-
lyett: Azután hűvösebb lesz. Ugyanezen az oldalon „Csendes eső hull.” 
Az eső még Kossuth apánk kalapjára is inkább esik. Bizony, nem árt né-
ha, újra meg újra beiratkozni Petőfi, Arany, Gárdonyi, Mikszáth, Móra és 
Móricz professzor uraimékhoz továbbképző tanfolyamra! 

Ha nem is súlyosakat, de tévhiteket is terjeszt ez az olvasókönyv. A 19. 
oldalon állítják a szerzők: Tulipánnak szólították szerelmesüket a költők 
is.” Azt hiszem, ezt egyedül csak Csokonai cselekedte. Mindjárt a követ-
kező oldalon, a 20-on, a csörgős korsót ismertetve ezt olvashatjuk: Emiatt 
csörgött a korsó, ha kútra ment a lány. Azért tettek bele golyókat, hogy a 
víz tiszta maradjon, és ezért van a korsó száján rostély, azaz szűrő.” Az 
igaz, hogy ezért csörgött a korsó, ám hogyan, miként segítettek a golyók a 
víz tisztaságán, az rejtély marad. Azután igen nagy különbség a rostély és 
a szűrő között. Elvégre, nyelvkönyvet írtak a szerzők! 

Hogyan születtek a sárközi népi hímzések mintái? Az olvasókönyv 54. 
oldala szerint: „Tolna megye falvaiban termett ez a művészet, elsősorban 
Decsen és Sárpilisen. Azért itt, mert amikor a török elfoglalta ezt a terüle-
tet, a lakosság a Duna–menti nádasokba menekült. Itt találták ki az asszo-
nyok azokat a csodálatos mintákat . . Szegény sárközi asszonyok, a ná-
dasban bujkálva, ijedtükben még hímzésmintákat is kitaláltak. 

A könyv végén rövid életrajzot találunk azokról a jeles magyarokról, 
akikről a munkában szó esett, vagy akiknek az írásait abban közreadták. 
A hatvanhat személy között két, Nyugaton ma is élő magyar költő szere-
pel: Dedinszky Erika és Faludy György. A harmadik, Gyékényesi 
György, halott. Egykori recski kőtörő társam, Faludy György, szerepelte-
tése a szerzők bátorságára vall; ám joggal kérdezhetjük, a nyugati magyar 
irodalom művelői közül nem találtunk hozzá valóban illő érdemesebbe-
ket? Egyetlen Nyugaton élő prózaírónk sem szerepel az olvasókönyvben. 
Hadd említsem meg, mennyit javított volna a könyv minőségén pl. Szabó 
Zoltán Szerelmes földrajzának egyik–másik fejezete. Ady Endrétől – né-
hány, mottónak használt során kívül – az Ila nemet mond című elbeszélé-
se szerepel rövidítve a könyvben. Tűnődhetünk, miért? Adyt ezzel a 
gyenge prózájával kell bemutatnunk a fiataljainknak? 
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Hálátlan cselekedet beleakaszkodni abba, ami nincs az olvasókönyv-
ben. Könnyen a kritikus orrára koppinthatnak az ismert kérdéssel: miért 
kell beszélni a négerekről is? Hát, a négerekről nem kell; ám okos dolog-e 
a karácsonyból kirekeszteni Krisztust? Az olvasókönyv 78–79. oldalán a 
Körmöczi család karácsonyáról olvashatunk. Szó sincs a Kisjézusról, ám 
ha különösen az Egyesült Államokban élő gyermekeink nem ismernék a 
borlevest, kitűnő receptet találnak itt a szakszerű elkészítéséről. Lehet, a 
Körmöczi család karácsonykor nem ünnepli a Megváltó születését, ám 
szerte a nagyvilágban működő magyar egyházak és cserkészcsapatok is-
koláiban nyelvünket tanuló fiatalok számára találhattak volna Budapesten 
egy másik családot. Nem szabad elfelejtenünk, a Nyugaton élő magyarok 
gyermekeit zömmel ezek az iskolák tanítják a magyar nyelvre. 

Mi hiányzik még az olvasókönyvből? 1848-tól kezdve az egész ma-
gyar történelem. A külföldön élő 12–15 éves magyar fiatalok ne értek 
volna meg arra, hogy olvassanak valamit Világosról, az aradi tizenhárom-
ról, a két világháborúról, Trianonról? Szomorú és szinte értelmetlennek 
hangzik az emlékeket mosó, múló időben, az opportunizmus bénításában 
a kérdés: miért sikkad el a könyvben az 1956-os magyar forradalom? Le-
het, hogy éppen a könyvet forgató, Párizsban, New Yorkban, Sydneyben 
és Buenos Airesben magyarul tanuló gyermekeink is megkérdezik ezt: 
elvégre e fiatalok jó részének szülei – sokan nemigen idősebben, mint 
tizenöt évesen – 1956-ban fegyverrel a kezükben akarták kivívni a ma-
gyar szabadságot. 

Nemcsak nyelvében, hanem eszméiben is él a nemzet! S ha már ezeket 
odahaza, Magyarországon, az adottságok miatt agyon kell hallgatni, leg-
alább a Nyugaton élő, magukat még mindig magyarnak vagy magyarnak 
is valló fiataljaink elől ne rejtsük el. Beszéljünk magyarul: igazi nemzeti 
eszméinket sunyi módon nem helyettesíthetjük mondákkal–legendákkal. 
Botond buzogányával, Lehel vezér kürtjével sem! 
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HATÁR GYŐZŐ 
Lengyel lírai antológia, magyarul28 

Gömöri György: Az ismeretlen fa, Modern lengyel versek antológiája, 
Occidental Press, Washington 1978,118 lap 
 
Noha 1956-ban egész Közép–Európa olyan volt, mint a felbolydult méh-
kas s eleinte úgy látszott, hogy az események fókuszában Lengyelország 
áll, hiszen a körülzárt Varsó lengyel erői farkasszemet néztek a szovjet 
hadsereg gyűrűjével – mégis, a robbanás Budapesten következett be; a 
nemzetközi érdeklődés homlokterébe a magyarság került s valahogyan a 
magyar eseményeknek nagyobb, hosszan kicsengő visszhangja lett. Iro-
dalmi téren ezt a —minek nevezzem, hogy ne legyen kegyeletsértés a 
halottak iránt –, ezt a „reklámot”, ezt a publicitást a dolgok természeténél 
fogva a magyarság iparkodott kihasználni, aprópénzre váltani; és nemcsak 
a külföldre szakadtak, az otthonmaradottak közül is sokan, akik utóbb 
megtették a tőlük elvárt hűségnyilatkozatot és akármennyire bölcsen ta-
gadnák, hasznát látták a forradalom hírének–nevének. A lengyel iroda-
lomnak „reklám”-szempontból nemigen volt ilyen aprópénzre váltani 
valója; de nem is szorult rá. Isten a tudója, miért, ennek a kiderítéséhez 
nálam jobbat kellene keresni, mint amilyen szívek és vesék vizsgálója én 
vagyok, de tény és való, sokan osztoznak velem abban a megállapításban, 
hogy a lengyel irodalom modernsége valahogyan modernebb, igazibb, 
világlátása közelebb áll az uralkodó nyugati filozófiai irányzatokhoz, 
amelyeket jobban ismer, és megközelítésre, műformákra, hangvételre is 
sokkal inkább rokonítható a mai nyugati modern irodalmakhoz, mint a 
magyar. Már magában abban is sokkal nagyvonalúbb a lengyel irodalmi 
közszellem, hogy sem a vasfüggöny lezuhantával, ésde sem 56 előtt 
avagy után, nem taszította el és nem vetette ki azokat a nyugatra vetődött 
lengyel írókat–költőket, akik Londontól–Párizstól Észak– és Dél–
Amerikáig valahol letáboroztak és mintha mi sem történt volna, nekiláttak 
a munkának és ott folytatták, ahol elhagyták – lengyelül. Sőt, tucatjával 
említhetnénk fel azokat, akiket a lengyel könyvkiadás felkarolt, rendsze-
resen kiadott és a lengyel nyelvű egyetemes irodalom korpuszába bele-
foglalt. A vonzrokonság lengyelek és magyarok közt régi keletű és alkal-
masint a párhuzamos tragédiákban gyökeredzik; s persze Magyarországon 
is egyre–másra adnak ki lengyel írókat–költőket igen jó fordításokban. 

                                                           
28 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 4. számában. 
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1974-ben megjelent Miron Bialoszewski Micsoda szerencse c. kötete, a 
Kerényi Grácia–Weöres Sándor költőpár mesteri fordításában; Zbigniew 
Herbertnek Barbár a kertben c. esszégyűjteményén kívül napvilágot látott 
terjedelmes versválogatása Az angyal kihallgatása címmel, a Nagy Lász-
ló–Weöres Sándor–Gimes Romána költőhármas tolmácsolásában; még 
sorolhatnánk. 

Mégis, a magyarországi kiadványokkal szemben többletnek számít és 
szélesebb kitekintést biztosít a cambridgei egyetemen tanító Gömöri 
György szép kötete a washingtoni Occidental Press kiadásában, mert ez a 
versválogatás Nyugaton élő jeles lengyel költők darabjait is tartalmazza. 
A címadó egy Julián Tuwim–vers, Az ismeretlen fa; a kötet alcíme; Mo-
dern Lengyel Versek Antológiája. A válogatás és a fordítás egyaránt Gö-
möri György tehetségét, jó judíciumát és lankadatlan szeretetét dicséri a 
lengyelség és a lengyel irodalom iránt, amelynek kisugárzását, ill. delejes 
hatását saját költészetén nem lehet nem észrevenni. A közel 90 versfordí-
tás, amelyből egybeállt ez az antológia, 25 év termése. Van, ami még 
Magyarországon készült 56 előtt, mint pl. a címadó vers maga, de vannak 
egészen újak is. Utószavában a szerző céljára is némi fény derül; ezt írja: 
„Gyűjteményemből talán az újabb lengyel líra gondolatgazdagságára, 
bátorságára és ironikus történetiségére is fény derül. Másfajta líra ez, mint 
a miénk, nem lehetetlen, hogy hasznunkra válik forgatása”. 

Megfontolt ismertetőjegyek, pontos és szerencsés hármas fémjelzés; 
értvén a gondolatgazdagságon azt, hogy nem talmi lírai mélyengésekbe 
belevesző verseket olvasunk, hanem olyan költők kezevonását, akiket 
megütött az egzisztencializmus szele; bátorságon azt, hogy olykor hüle-
dezve észleljük, mi mindent kockáztatnak avagy tesznek fel a költészetté 
lényegült élet egyetlen lapjára; ironikus történetiségen azt, hogy titkos 
áramkörök kapcsolják őket Henri Michaux-n és Raymond Queneau-n 
keresztül Audenig, Ted Hughes-ig sokakhoz, akiknek itt Nyugaton szin-
tén ugyanaz az ironikus történetiség a megihletője. 

A hét emigráns lengyel költő közül, akikkel Gömöri György antológiá-
jában találkozunk, érdemes felsorolni néhányat. Az öregebbek közül 
Kazimierz Wierzynski a Skamander–írócsoport tagja volt, 1969-ben halt 
meg Londonban; hazájában is kiadták – ő két verssel szerepel. Jan 
Lechon, a Skamander–folyóirat volt szerkesztője, diplomata, 1956-ban 
bekövetkezett haláláig az Egyesült Államokban élt. A kaliforniai Berke-
ley egyetemén tanító Czeslaw Milcsz 6 verssel; Bogdán Czaykowski, a 
vancouveri egyetem előadója és Witold Wirpsza egy–egy verssel van 
képviselve – utóbbi jól beszél magyarul, Kassák–fordító, 1970 óta Nyu-
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gat–Berlinben él. Persze elkerülhetetlenül vannak átfedések, két olyan 
Bialoszewski– és négy olyan Zbigniew Herbert–vers is felbukkan, ame-
lyek már előfordultak otthoni kötetekben; de részletekbe vesző és csupán 
a filoszt avagy a gyakorló lírikust érdeklő kitérés volna, ha apróra egybe-
vetnénk, mit kalapáltak ki a lengyel eredetiből a honi mesterek és mit 
Gömöri György. Ennél vonzóbb kalandnak ígérkezik, ha tallóznánk a 
kötetben és szemelvényekkel illusztrálnánk azt, amit a válogató–
műfordító a lengyel költészet levethetetlen párducfoltjainak érez. S akkor 
már miért ne kezdjük Adam Wažykkal, aki 1957-ben lemondott párttag-
ságáról s a lengyel belső ellenzék egyik vezéralakja lett. Nem tudni c. ver-
se lengyelül nem jelent meg nyomtatásban: 

 
Nem tudni mikor látjuk egymást  
nem tudni ki melyik évben hal meg 
nem tudni mitől lesz a rák  
nem tudni honnan vegyen pénzt az ember  
nem tudni mit döntenek valahol ott fenn  
s nem tudni miért döntöttek úgy  
Tudott dolgainknál több amit nem tudunk  
hozzászokunk ehhez a nemtudáshoz  
Nem tudni igazságos lesz-e az Utolsó ítélet  
nem tudni mihez térjünk vissza 
Semmit sem lehet tudni  
térjünk vissza a dalhoz 

 
A dal persze sovány vigasz, kivált ha tömény mákonyát a szervezet ki-

veti magából. Az irónia lehazudhatatlan mélységet, fájdalmas fényéleket 
ad a valóságnak. Zbigniew Herbert Lenau és Herder-díjas költő A pro-
konzul visszatér c. nagyversében a helytartó indul vissza Rómába s lelki-
leg felkészül, hogy elviselje, ami rá vár, hiszen – 

. . . a császárnak imponál a bátor magatartás  
bizonyos határokon az ésszerűség határain belül  
alapjában véve ő is csak ember . . . 
Úgy döntöttem visszatérek a császár udvarába  
s erősen remélem hogy majd csak lesz valahogy 

 
A vers indítása, a kétségek és remények között hányódó lélek mono-

lógja s a szöveg végső nagy ütése némileg Kavafisz A barbárokra várva 
c. remeklésére emlékeztet. Baránszky Jób László az Új írás 1979 júliusi 
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számában azt írja Zbigniew Herbert költészetéről, hogy az ő verseit „né-
mán kell olvasni, nem kifelé – befelé. A csend versei ezek. Félünk így 
eleve kimondani: a nihil versei; a 'nélkül' a kulcsszavuk”. Meglehet; de 
akkor ez a 'nihil' a sartre-i Néant' – a semmi tátongása; látványát csak a 
legvitriolosabb iróniával lehet elviselhetővé tenni, amely a káromkodás-
hoz jár közel. Mint teszi az 1957-ben fiatalon elhunyt Andrzej Bursa, A 
pokol fenekén c. versében: 

A pokol fenekén / az emberek savanyú káposztát főznek / és gyereket 
nemzenek /és azt mondják: pokolian elfáradtam / vagy: pokoli napom volt 
tegnap / Azt mondják: ki kell törnöm ebből a pokolból / és szökést ter-
veznek egy másik pokolszektorba / ahol újak a kínok ismeretlenek / végül 
is senki sem parancsolja hogy azt tegyék amit csinálnak 

De van az iróniának szelídebb, cizelláltabb, szkizoid formája s ez a 
szabály. A fiatal Ewa Lipska krakkói költőnő Vizsga c. versét így indítja: 

A királyságra kiírt pályázat vizsgája / kitűnően sikerült. / / jelentkezett 
néhány király / és egy királyjelölt 

Amikor a királyjelölt pontozással átmegy a vizsgán, mi történik, hallga 
csak, hallga –  

A bizottság elnöke / elszaladt a népért, / hogy ünnepélyesen átnyújtsa a 
királynak. / / A nép / bőrbe volt kötve 

Stanislaw Baranczak fiatal költő és esszéista, aki a poznani egyetemen 
tanít, kivált jól illusztrálja a fordító–emlegette 'ironikus történetiséget'; itt 
közreadott két verse kacagtató kabarészám lehet jó színész megformálá-
sában. A plakát című az agitprop–falragasz karikatúrája: 

Enyhén / felemelt fejjel, őszinte pillantását / a jövőbe vetve, amely 
(mint köztudomású) / mindig egy / fokkal feljebb tart a haladás mozgó-
lépcsőjén / és tündöklése csupán az üveg / mögé rejtőző / vérbeborult, 
rövidlátó szemeket bántja (maguk 

a hibásak, túl sokat olvasnak éjjelente, az éjszaka / alvásra való) 
Másik darabja, a Kéretik olvasható írással kitölteni a hivatalos űrlap 

torzképe: 
Született? (igen, nem; a szükségtelen rész / törlendő); miért 'igen'? 

(megindokolni) 
Valami életeltáncoló haláltánc – valami bájtalan kecsesség van ezek-

ben a mesterkarcolatokban; a spanyol emigráns festőóriás, Picasso „akro-
batáit” juttatja eszembe, amint egy másik nagy muzsikus–emigráns, 
Stravinszkij Ragtime-jára táncolnak: csupa fintor, csupa félreugrás, tü-
körbe vágott szamárfül, csupa elszögletesedett mozdulat. S ugyanakkor ez 
a visszazuhanás a letörtségbe, de még kissé mindig pojáca–formán, a 
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szlávos vigasztalhatatlanság maga–siratása az erdő zúgásában, amint Juli-
án Tuwim is a rengeteget járva keresi koporsója fáját a kötet címadó ver-
sében – Az ismeretlen fa záróstrófáiban: 

Beszélnék hosszan, örömest hozzád, / hogy múlásomon elszomorodjál, 
/ és lággyá törjed a kemény földet, / sír csudájára kivirágozzál! / / Hogy 
valahogyan magadba oltsál, / s rejtett erőddel földből kibontsál. / Egy 
idegszálam gyökérré válhat, / s fa leszünk, újra kilombosodván! / / Vagy 
tán a zöld föld öléből egyszer/mély sóhajtással magasba vet fel,/ én drága 
földem, szép anyaföldem, / akit ez a sír szívén sebzett fel. 

Az ismeretlen fa c. fordításantológia nemcsak a lengyel költészet jobb 
megismerését fogja szolgálni, hanem – talán – parányit enyhíteni fog a 
magunk költészetének százados nárcizmusán. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Az osztályharc vége29 

Márai Sándor: Judit... és az utóhang, Újváry – Griff Kiadó, München 
1980,173 lap. 
 
Az új Márai–regény olvasásakor ismét felmerülhet a kérdés: létezett-e 
egyáltalában az a fajta polgárság, amelyről ő ír? Akik erre tagadólag fe-
leltek, azokat nem mindig a társadalmi rosszindulat vezette. A nagypol-
gárság Magyarországon vékony réteg volt, ezért sokak számára tisztán 
alig látható. A politikai életben közvetlenül ritkán vett részt, és ha igen, 
fellépései nem voltak lármásak. Bástyáit az iparban, a kereskedelemben, a 
pénzügyek irányításában építette ki, és e biztos védőművek mögül rejtett 
megvetéssel szemlélte a régi Magyarország dzsentriskedő pózait, és nyílt 
aggodalommal figyelte a forradalmi átalakulást sürgető csoportokat. 

Legutolsó korszakában, közvetlenül a háború előtt, földrajzilag köny-
nyen behatárolható volt ez a réteg, mert a megkisebbedett Magyarorszá-
gon főképp Budapestre szorítkozott; keleti határai az Új-Lipótvárosnál 
kezdődtek és a budai villanegyedekben terült el szélesen. De a gazdagok 
világa nem volt egyenlő a nagypolgársággal. Elegendő, ha közelebbről 
vesszük szemügyre e földrajzi térséget. Habsburg-főhercegek, arisztokra-
ták, állami főtisztviselők és főtisztek mind e táj őslakói voltak. A Márai–
féle polgár viszont a nagyiparos, a bankár, és azok a vezető értelmiségiek, 
akik a lateiner középosztály hagyományai nélkül kerültek fel. Minden író 
idealizálja a saját (választott) rétegét, bár az igazi alkotó, az ábrázolás 
megkövetelte tárgyilagosság folytán, bírál is. A jó író nem úgy eszményít, 
hogy belemagyaráz meg-nem-levő tulajdonságokat saját rétegébe. A mű-
vészi eszményítés módja, hogy némiképp kiemeli a valóban létező (vagy 
egykor létezett) nemes sajátosságokat. Márai is így tesz. A munka és a 
ráció, vagyis a használni akarás és az értelemben való bizakodás – ezek 
kétségtelenül történelmileg hitelesített polgári erények – az általa becsült 
regényhősökben, különösképp az apafigurákban jellemvonássá szilárdul-
tak. Amilyen mértékben tagadja a társadalom ezen értékek használhatósá-
gát, olyannyira halad a polgár a pusztulás, vagy legalábbis az átalakulás 
felé, az egész világ pedig a káosz, a nihil irányába. Ezt leginkább „gyer-
mekfiguráiban” ábrázolja Márai (persze ez az „új” nemzedék is ma már 
nagypapa korban van). így határozza meg a polgár társadalmi helyzetét: 

                                                           
29 Megjelent a Új Látóhatár 1980. évfolyam 4. számában. 
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„olyan ember, aki nem tartozik lefelé senkinek és nem függ felülről senki-
től” (35. I.). 

A regényben szociografikusan részletezi a magyar nagypolgár életét, 
felmorzsolása előtti tizenkettedik órájában. Ez a történelmi óra a harmin-
cas évek közepétől a háború végéig, a budapesti ostrom utáni időkig tar-
tott. A történet viszont napjaink tájékán, New York-ban fejeződik be, ek-
képpen módja van az írónak, hogy mulatságos–maró szavakat ejtsen 
Amerikáról és némely magyar disszidenstípusról. 

A mű két fő részre tagozódik. Az elsőben Judit, – az 1941-ben megje-
lent, „Az igazi” című regényből már ismert főhősnő – elmondja életét a 
gazdagok között, ö illetékes e témában. A legmélyebb vidéki nyomorból 
került fel Pestre cselédlánynak. Gyártulajdonos gazdájának fia, a mérnök 
beleszeret. Judit Angliába megy dolgozni, itt egykor tanulatlan lány 
nagyvilági hölggyé alakul át. Visszatérve, a mérnökkel való házassága 
által bekerül a nagypolgárságba. Az új méltóságos asszony nem alakítja 
rosszul a gyermekkorától távoleső szerepet; a titkos – de mégis érzékelhe-
tő – osztályellentétek miatt válással végződik a házasság. Judit tehát ab-
ban a helyzetben van, hogy egyszerre kívülről és belülről, idegenként és 
bennfentesként lássa a polgár életét. Ügyes írói „trükk” volt Juditot újra 
felléptetni a polgárság végnapjait bemutató regényben. 

Az asszony oldott hajnali beszélgetés során, egy római hotelszobában 
meséli el életét szeretőjének, a nála fiatalabb, ugyancsak disszidens jazz-
dobosnak. A bárzenész is szegény körülmények között nőtt fel. Judit 
őszintén feltárulkozhat, mint sorstárs a sorstársnak, avagy az író fogalma-
zása szerint, „a proli a prolinak”. 

A második részben – erre utal a regényeim második fele: „és az utó-
hang” – a már New Yorkban letelepedett és bármixerré vedlett egykori 
muzsikus mondja el az életét unalmas éjszakai órán a bárba betévedt hon-
fitársának. A buta, de alapjában véve nem becstelen dobos, képet fest az 
1945–48 közötti Magyarországról is, úgy, ahogy ezt egy akkori budapesti 
éjszakai bárból látni lehetett. Az első rész lírikus, a második merő kacaj; 
ugyan van szatíra bőven Judit elbeszélésében is, és sok a tragikus vonás a 
bárzenész hányatott sorsában, az alaphangban azonban nagy a váltás, az 
olvasó szórakoztatására. Jellemző, hogy az első rész csúcspontja a re-
gényben szereplő író vallomása a magyar nyelvről (felejthetetlen lapok!), 
a második rész fő jelenete, amint az új nagyságokkal telített bárban rejté-
lyes kloákaszag kezd el terjengem. 

Sem Judit, sem a bárzenész monológja nem egyhangú, mert visszaidé-
zett formában párbeszédek élénkítik; a történetek – a hagyományos re-
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gényformának megfelelően – cselekményesek és fordulatosak. Az asz-
szony–csevelyéből elsőnek a nagypolgári ház napirendje kerekedik ki. A 
szigorú házirenddé emelkedett napi program elmondását reflexiók tömege 
kíséri. Nemcsak Judit véleményét halljuk, másokét is. így nem egy oldal-
ról, hanem több dimenzióban szemlélhetjük a polgári életformát. 

A bemutatott nagypolgári ház túlméretezett és ekképp is eszményített. 
Judit egykori férjének családja oly gazdag, hogy a régi Magyarországon is 
csupán néhány százra volt tehető az ennyire vagyonos polgári nagyipa-
rosok száma. Az eltúlzott gazdagság annak a kifejezésére ad lehetőséget, 
hogyan kereste a polgár a tárgyakban, az életben a teljességet. Ez a bőség 
az az eszmény, amelyet a nem ily mértékben tehetős nagypolgár is kere-
sett. íme, néhány részlet Judit monológjából: 

„Aztán megértettem, hogy nem ez vagy az a ruha, ilyen vagy olyan 
nyakkendő kell neki igazában, hanem valami más. A teljesség kellett ne-
kik. Ez volt a szenvedélyük. Ettől voltak mániások, a vágytól, hogy min-
den teljes legyen. Úgy látszik, ez a gazdagok nyavalyája. Ezeknek nem 
ruha kell, hanem ruhatár” .. . 

„Ha férjem új sorozatot vásárolt a gramofon számára, mindig teljes 
lemezsorozatot hozatott, egy nagy zeneszerző valamennyi művét, egy-
szerre, a teljes Wagnert és a teljes Bachot, mindenféle előadásban. Semmi 
sem volt olyan fontos neki, csak az, hogy minden Bach ott legyen a szek-
rényben, minden Bach, a teljes, érted?” ... 

„És hozzá mindig az idegesség és nyugtalanság, hogy a szép regény, 
amit éppen megvettek, nem teljes, vagy, Isten őrizz, talán van valahol egy 
másik regény, ami teljesebb, mint amit ők hozattak a múlt héten . .. Na-
gyon féltek, hogy valamilyen könyv, tárgy, szerszám kerülhet a házba, 
ami csak magányos példány, minta érték nélkül, tehát nem teljes. 

Minden teljes volt náluk, a konyhában és a szalonban, a sokféle tárban 
. .. Minden teljes volt, tökéletes. Csak az életük nem volt teljes. 

Mi hiányzott belőle? A nyugalom. Te, nem volt ezeknek egy nyugodt 
percük sem. Pedig órarend szerint éltek, mély csend volt a házban, az 
életükben. Soha egy hangos szó. Soha egy meglepő fordulat. Mindent 
kiszámítottak, előre láttak, a gazdasági válságot, a torokgyíkot, az időjá-
rást, az élet minden fordulatát, még a halált is. Mégsem voltak nyugodtak. 
Talán megbékélnek, ha egyszer elszánják magukat, hogy nem élnek ilyen 
előrelátóan. . . De ehhez nem volt szívük, sem merszük. Úgy látszik, nagy 
bátorság kell ahhoz, ha valaki csak úgy él, bele a világba, órarend nélkül, 
készletek nélkül.. . beleél az órába, a napba, meg a pillanatba ... És nem 
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vár semmit. Nem is remél. Csak van . .. Hát ezek nem voltak képesek 
erre, nem tudtak csak lenni” .. . (38—39. lap) 

Az idézetből az is kitűnik, hogy a polgárság bírálata Márainál nem tár-
sadalmi indítékú. Metafizikai oromról néz alá. A görög–latin sztoicizmus, 
az assisi Szent Ferenc-i egyszerűség vágya a fiatal regényíró ideálja is 
volt, de az emigráció társadalmi hívságoktól kiüresedett csendje kellett 
ahhoz, hogy a fiatalkori vágy valódi magatartássá tisztuljon. 

E sztoikus létformát a regényben szereplő író jeleníti meg. ő már nem 
hisz a szavakban, nem ír, csak olvas és sétál. Maga választotta emigráció-
ban él már 1944-ben, a háborús Budapesten is. (Különben: van némi ha-
sonlóság a „San Gennaro vére” főhőse és a regénybeli íróalak között, en-
nek nyilvánvaló alapja a két lelki szituáció rokonsága. Az írónak – Márai 
felfogása szerint – ki kell lépnie saját társadalmi rétege adta magatartás-
formából, csak így lehet alkotása általánosan emberi. „Vagy úr valaki, 
vagy író .. .” (116. 1.) E regénybeli művész 1944. évi próféciája nem a 
polgár rémüldözése, hanem az egyetemes ember rémülete: „Olyan világ 
jön, amikor mindenki gyanús lesz, aki szép. És aki tehetséges. És akinek 
jelleme van. – Rekedten szólt. – Nem érti? A szépség inzultus lesz. A 
tehetség provokáció. És a jellem merénylet! . . . Mert most ők jönnek, 
mindenfelől, előmásznak, százmillióan és még többen. Mindenütt. A rú-
tak. A tehetségtelenek. A jellemtelenek. És leöntik vitriollal a szépet. 
Bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget. Szíven döfik azt, aki-
nek jelleme van. Már itt vannak ... És egyre többen lesznek. Vigyázzon! .. 
. 

Visszaült az asztalhoz. Két tenyérbe fektette arcát. Sokáig nem szólt. 
Aztán, nyájasan, átmenet nélkül, megkérdezte: 

— Főzzek egy kávét? . . 
A könyv nem kis mértékben Judit sarcszerző hadjáratáról szól a gaz-

dagok ellen, ez ugyan az ő magánháborúja, de mégiscsak az osztályharc 
frontjának egyik torz ütközete. Az asszony furfanggal és egykori férje 
nagylelkűsége folytán aranyat, ékszert szerez, és az 1945 utáni államosí-
tással tönkrement, majd Nyugaton kallódó férjével szemben ő lesz a pén-
zes. Valamit azonban nem tud elvenni egykori férjétől, és ez: a művelt-
ség. A műveltség testbe–lélekbe beleépült reflex, ezért el nem vehető és 
meg sem szerezhető úgy, mint valamely tárgy – mondja Márai. Elemért, 
az egykori dobost és jelenlegi New York-i bármixert is ez az elérhetetlen 
„valami” izgatja, ö is úgy érzi, hogy megnyerte az osztályharcot, leg-
alábbis Nyugaton; itt munkával is meg tudta szerezni a gazdagoktól egy-
kor irigyelt tárgyakat. De 150 lóerős sportkocsija ellenére is kisebbrendű-
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ségi érzések gyötrik a szegénnyé lett, de művelt úriemberrel szemben. Ez 
nem valami új, „savanyú a szőlő”–magatartás az írónál. Utalok fiatalkori 
regényére, a „Zendülők”-re, ott is kimondja már, hogy az anyagi bőség 
még nem elégséges a művelt magatartáshoz. 

A regény helyes értelmezéséhez fel kell figyelnünk arra, hogy a műben 
az „úr” és a „proli” szavak legtöbbször ironikus felhangúak, így fejez ki 
az író történelmi távolságot a két szóban rejlő társadalmi helyzettel szem-
ben. Az „úr” azonban pozitív értelmű Márainál. De ugyancsak az például 
Babitsnál (a „Halálfiai”-nak vissza-visszatérő értékminősítése) és Mó-
ricznál (!) (még az „Úri muri”-ban is tragikusan szép és nem visszatet-
sző). A mai magyar köznyelvben ugyan nem fordult e szó jelentése ellen-
tétesre (a pártzsargon nem a köznyelv), de értéket nem jellemeznek vele. 
A mai élő nyelvben csak üres megszólításként él tovább, büszke tartalma 
nyugalomba vonult. A „proli” szó jelentésváltozása jóval tekervényesebb. 
A múlt századbeli Csiky Gergely „Proletárok” című színművében még az 
ingyenélőket értették ezen (ez utóbbira keresztelték át 45 után a színdara-
bot). Sértő szóként való használata pedig főképp abban a szegény városi 
rétegben volt megfigyelhető, amely épp a valódi proletárhoz állt közel, és 
mintegy e szó sértésként való használatával akart elkülönülni a még lej-
jebb levőktől. A szociológiai értelemben vett átlagproletár a múltban sem 
mondta magáról, hogy „én, a proli”, vagy „mi, a prolik”. Ma sem mondja 
ezt senki önmagára vonatkoztatva. E kifejezés egyáltalában nem rendha-
gyó kivételű használata, ha valaki a párttitkártól, a hatalmi szervektől akar 
valami előnyt kicsikarni. De ez megint csak nem a köznyelv. „Mi, mun-
kások”, avagy némi ízzel és nyomatékkal: „mi, melósok” a bevett forma. 
Mindezt azért említem, mert a regényben Judit és Elemér, a dobos meg-
hitt beszélgetéseik során is önmagukat „prolinak” nevezik. Ilyen formá-
ban ez a szóhasználat csak a párt-nyelvezet paródiájaként fogható fel. 

A regény egyik nyelvi érdekessége, hogy a „fennkölt” írónak tartott 
Márai némely szereplőit zsargonban szólaltatja meg. Ugyan némiképp 
amerikás magyar zsargon ez, de – elhagyva az óceánon túli fordulatokat – 
hitelesen hangozhatnék el bármelyik hazai talponállóban is. 

A század első felében kialakult magyar irodalomban – az akkori álta-
lános európai közgondolkodásnak megfelelően – társadalmi rétegek sze-
rint keresték a bűnösöket. A legnagyobb írók sem voltak ez alól kivételek. 
Márai is hajlik erre, ő a plebejusi kispolgárt marasztalja el a regényben, 
odavetett elmélkedés nyomán (113. 1.). Ebben nem lehet vele egyetérteni. 
A megfigyelés szerint minden társadalmi rétegből kerülnek ki „tettesek”, 
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és minden társadalmi rétegből toborozhatok a terror idején önmagukat 
kiélő pszichopaták. 

Illyés nemrég megjelent regényéről azt írtam: korszaklezáró. Márai 
könyve is korszakot fejez be. Sőt, ugyanazt. Az osztályharc nagy perében 
ő a védő szerepében lépett fel. De az a fajta osztályharc, amit eleink, Ily-
lyés és Márai vívtak, befejeződött. A társadalom szerkezete mind Nyuga-
ton, mind Keleten átalakult. „A birtokosok és birtokon kívüliek” nagy 
küzdelmében egy harmadik fél lett a nyertes: az állam képében megjelenő 
hatalom. Ami Magyarországot illeti, van vesztes is: az egész magyarság 
mint etnikum. 

Márai utószavában beszél arról, hogy ma az osztályharc váltópillanatát 
éljük, és sokkal inkább két civilizáció viaskodásáról van már szó. Ehhez 
hozzátenném: két olyan civilizáció ütközik egymással, amely épp az ál-
lam hatalmi szerepéről vall gyökeresen ellentétes felfogást. 

A regény befejezésében Judit egykori férje, a polgár, és az asszony 
utolsó szeretője, a faluról elszármazott dobos – döntetlenül végződő pszi-
chológiai játszma után – ,enyhén becsípve, kompromisszumra jutnak. 
Egymást átkarolva mennek a kijárat felé. „Ahogy olyan férfiak tudnak 
csak szívbéli barátságban együtt menetelni, akik ugyanazzal a nővel fe-
küdnek a takaró alatt. Mert látod, ez az igazi demokrácia.” (171.1.) 

Ebben a groteszk záró jelenetben – engedjenek meg némi kritikusi be-
leértést is – Judit, az egykori cselédlány, aki felemelkedése és 
szépasszonykodása ellenére valahogyan örökre megmaradt parasztnőnek, 
a nép jelképévé válik. Végül is mindnyájan a néppel „fekszünk” egy taka-
ró alatt, és bárhonnan jöttünk, egymást átkarolva kell haladnunk a kijárat, 
a szabadító kijárat felé. 
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BORSÁNYI JULIÁN 
Gábor arkangyal eltakarta a napot30 

(Gondolatok a kassai bombatámadás 40. évfordulóján) 
 
Tíz esztendeje annak, hogy az Új Látóhatárban kezdődő tanulmánysoro-
zatom elsőnek vizsgálta részletesen a negyven év előtti kassai eseménye-
ket.1 Kassa volt a második világháború magyar Szarajevója, amely a 
hadbalépésünkkel kapcsolatos nemzeti szerencsétlenségünket kiváltotta. 
A világháború nagy eseményei között azonban nem volt elsőrendű fon-
tosságú és ezért alig találjuk nyomát a nemzetközi irodalomban. Magyar 
viszonylatban azonban Muhi, Mohács és Trianon tragédiái mellé (vagy 
elé?) sorolható. Feltűnő, hogy a hazai történelmi tanulmányok milyen 
mostohán, felületesen és főleg a tudományos kutatásban szokatlan egyön-
tetűséggel kezelték (és kezelik) e komor történelmi eseményt. A hazai 
szakirodalom megelégszik azzal, hogy a kassai bombatámadást – ha an-
nak felemlítését a hadbalépésünkkel kapcsolatosan nem lehet elkerülni – 
az összefüggések alaposabb vizsgálata nélkül a németek olyan cselszö-
vésének minősítse, amelynek tervezésében a magyar katonai vezetés is 
részt vett. A Bárdossy-kormányt hadbalépésre kényszerítő „német-
magyar katonai cinkosság” olyan dogma lett, amelynek igazságában tilos 
kételkedni; olyan axióma, amelyet nem kell bizonyítani. Ránki György, 
az ismert történész, a MTA Történettudományi Intézetének ügyvezető 
igazgatója, ezt írta 1973-ban, németnyelvű munkájában2 a kassai esemé-
nyekről. „... Ürügyet kellett keresni... az ürügyet a magyar vezérkar a né-
met hadvezetőséggel hamar kidolgozta. Január 26-án jelentette a vezér-
kar, hogy három szovjet gép bombázta Kassát...” Ránki nem közölte, 
hogy mire alapozta kijelentéseit. Hasonló példák tucatjait említhetném, 
némelyeket a legújabb időből is.3 Magyarországon 1970 és 77 között hoz-
závetőleg 160 olyan tanulmány, vagy önálló munka jelent meg, amely a 
második világháború eseményeivel és hátterével foglalkozik.4 Közöttük 
egyetlen egy sincsen, amely oknyomozó, minden összefüggésre kiterjedő 
vizsgálattal foglalkoznék Kassával. Jellemző példa a Hadtörténelmi Köz-
lemények 1978. évi 2. száma. Ebben egy (igen jól megírt és kitűnően do-
kumentált) cikk nem kevesebb mint 37(!) oldalon foglalkozik a cs. és kir. 
XVIII. hadtest 1878. évi boszniai szerepével. Ugyanezen szám Dombrády 
Lóránt kandidátus három és fél oldalas „adalékát” szenteli a kassai táma-

                                                           
30 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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dásnak. (A nyugodt hangú cikk érvéi nem meggyőzőbbek, mint a régi 
római augurok béljóslatai. Egyébként Dombrády cikke itt mondja ki, elő-
ször hazánkban: a „Krudy-legendák” nem hihetők...) 

A felsorolt tünetek késztettek arra, évekkel ezelőtt, hogy a különböző 
nyugati magyar nyelvű kiadványokban megjelent közleményeimet ren-
dezve és az addigi kutatási eredményekkel kiegészítve átadjam német-
nyelven a müncheni Magyar Intézetnek, amely azt 1978-ban a „Studia 
Hungarica” sorozatban (16. sz.) kinyomtatta.5 Tudomásom szerint ez az 
első és eddig egyetlen olyan munka, amely kritikus vizsgálat keretében 
megkísérli összegyűjteni az eddig megállapítható összes részleteket és 
adatokkal válaszol a kommunista oldal katonai vezetésünket ért vádjaira. 
A Münchenben megjelent monográfia hozzávetőleg huszonöt példányban 
jutott el otthoni történészekhez és könyvtárakhoz. 

Az első, felettébb figyelemreméltó reakció a már említett Ránki 
Györgytől jelent meg az Élet és Irodalom 1979. április 21.-i számában 
„Ki bombázta Kassát?” címmel, így, kérdőjellel! A terjedelmes tanul-
mány részben csalódást, részben kellemes meglepetést vált ki. Csalódást 
okoz az a legalább 15 „elírás", amely sehogyan sem illik egy lelkiismere-
tes kutatóhoz. A kétségtelenül neves történész ugyanis részben olyasmiket 
imputál monográfiámnak, amiről ott egyetlen szó sincsen, részben telje-
sen hamisan közli megállapításaimat, mi több, még elkövet történelmi 
„tévedéseket” is. Mindezek részletezése túlnőne ez ismertetésem kerete-
in.6 Lehet, hogy Ránki „elírásait” a személyemmel, illetve a monográfi-
ámmal szembeni „kötelező gyakorlatokénak, szándékolt taktikai „toll-
ügyesség”-nek kell tekinteni. Lehet. Elismerést vált ki viszont a cím kér-
dőjele attól a történésztől, aki addig majd egy tucatszor megelégedett a 
„német-magyar katonai cinkosság” ellentmondást nem tűrő kijelentő 
mondatával. Még inkább elismerés illeti a tanulmány utolsó, „Ki bombá-
zott? magyar katonai cinkosság” ellentmondást nem tűrő kijelentő mon-
data „A kérdés változatlanul nyitott... Nem elképzelhetetlen, hogy elté-
vedt szovjet gép dobta le a bombákat... időszerű, hogy a magyarországi 
hadtörténészek alapos vizsgálódást folytassanak... Kassa németek általi 
bombázását (tehát a Ránki által is gyakran említett „német-magyar cin-
kosságot”, B. ].) csak mint feltételezést... és nem mint bizonyított tényt 
kezelhetjük.”7 Nagy dolog az a fenntartás („önbírálat”?), amellyel egy 
neves kutató eddigi saját közléseit kezeli, még inkább az a „Zivil- 
courage”,8 amellyel e sorokat leírta. A következmények mutatták, hogy 
ilyesmiről volt szó. Ránkit – szovjet és csehszlovák (!!) kívánságnak en-
gedve – beidézték a pártközpontba, ahol fejmosást kapott. Hogyan lehet a 
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szovjet szerepet feltételezni? Miért kellett megkérdőjelezni egy már 
„megnyugtatóan” lezárt problémát? A jövőben csak szaklapok és nem a 
széles rétegeknek szánt kiadványok foglalkozhatnak a kérdéssel – szólt az 
ukáz.9 

Ezt azonban az Élet és Irodalom nem tartotta be, de szigorúan alkal-
mazkodott a párt véleményéhez. A Ránki-közleményt közvetlenül köve-
tően és azzal értelmi összefüggésben még háromszor tért vissza a kassai 
problémához. Április 29-én a „Visszhang” rovatban Pintér István párttör-
ténész oktatta ki fitymáló hangon Ránkit.10 A második hozzászólás szer-
zője – ugyanitt – Almásy Pál ny. á. altábornagy volt, aki – megállapításait 
monográfiám olvasása nélkül kizárólag Ránki megtévesztő közléseire 
alapozva – vaskosan valótlan állításokon kívül elsősorban személyemet 
támadta. Ezért ezzel a „visszhang”-gal sem szükséges foglalkoznom.11 
Annál inkább a harmadik hozzászólással, amelynek szerzője Ölvedi Ignác 
ny. ezredes, hadtörténész, Ölvedi másfél évtizedig a legmagasabb katonai 
kiképző-intézet, a Zrínyi Akadémia hadtörténelem tanára (tanulmányi 
csoportvezető) volt és jelenleg a Hadtörténelmi Közlemények szerkesztő 
bizottságának tagja. „Sárga csík” című cikke érzékletesen mutatja, hogy a 
hazai hadtörténészek miként kezelik – még mindig – a kassai eseménye-
ket. 

Ölvedi Ignác „sárga csík”-on azt a megkülönböztető jelzést érti, ame-
lyet a tengelyhatalmak gépei (is!) viseltek és amelyet a Kassát bombázó 
gépeken némely megfigyelők (nem mind) észlelni véltek. Erre Máthé 
tábornok városparancsnok jelentése is utal12 és ennek alapján Ölvedi két-
ségtelenül (sic!) bizonyítottnak véli a bombadobók német eredetét. Nem 
gondolt-e vajon arra, hogy a támadás szervezői, ha már ilyen nagy feneket 
kerekítettek a vállalkozásnak (szovjet bombák beszerzése, a felségjel el-
tüntetése stb.) elsőnek az áruló sárga jelzést tüntették volna el? Egyébként 
is a sárga sávokat a legkülönbözőbb légierők (így a szovjet is) mint szer-
vezési jelet (század, osztály stb.) alkalmazták gépeiken.13 Ölvedi cikkének 
azonban lényege Krúdy Ádám – Ölvedi által ismételten és hangsúlyozot-
tan „hiteles”-nek nevezett – „tanúvallomása". Előbb azonban egy általá-
nosan jellemző apróság a cikkből. 

A Légoltalmi Közleményekben 1941. július 1-én megjelent ismerteté-
sem alapján Ölvedi utal a hatósági légoltalom 2. sz. figyelő-őrsére, amely 
gyanúsnak találta ugyan a közeledő gépeket, de távbeszélőkészüléke 
üzemhibája miatt nem tudott jelenteni, idejében riasztani. Ehhez Ölvedi 
hozzáteszi, hogy a készülék még délelőtt működött, a támadás alkalmából 
azonban már nem, mivel – kétségtelenül – azt igyekszik az olvasóval elhi-
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tetni, hogy az üzemzavar tervszerű része volt az összeesküvésnek. (A 
többi őrs készüléke azonban rendben volt. Miért csak ez az egy volt része 
az összesküvésnek? – kérdezhetnénk.14 Ölvedinek fogalma sincsen az 
egykori valóságos kassai helyzetről. Semmiféle bizonyítéka nincsen 
(honnét is lenne?) állítása alátámasztására és így visszaél az olvasó jóhi-
szeműségével. Tisztességes eljárás ez? Ugyanezt kérdezhetném – a többi 
között – azzal kapcsolatban is, hogy Csejtey alezredes, a kassai honi lég-
védelmi pótalakulatok parancsnoka Ölvedi szerint a (nem létező) „mérő-
műszerében” németeknek nézte volna a támadókat.15 Ezek azonban csak 
apróságok. 

Lényegesebb, hogy Ölvedi említett cikkét Ránkival szemben annak bi-
zonyítására szánta, hogy ő immár „hiteles dokumentumok” segítségével 
válaszolhat kollégája által megfogalmazott kérdésre. E „hiteles dokumen-
tum” – a már említett és semmit sem mondó Máthé jelentésen kívül – 
Krúdy Ádám „hiteles tanúvallomása”, amelyet Ölvedi szószerint közöl. 
Most jön a bökkenő. Szerzőnk ma már kétségtelenül tudja, hogy Krúdy 
(saját és a csupán szájába adott) beszámolóiból egyetlen betű sem igaz. 
Hogy tudta-e már a „Sárga csík” megírása idején, nem firtatom, hanem 
feltételezem, hogy akkor még nem tudta. Jogos viszont a kérdés: ha 
Ölvedi ezredes immár maga is tudja, hogy a „hiteles tanú- vallomás”-ból 
semmi sem igaz (utalok a már említett Dombrády-cikkre), nem lenne-e itt 
az ideje erről az Élet és Irodalom olvasóit is megfelelő módón tájékoztat-
ni? Nem ezt kívánná-e a történész hitelén kívül az újságírói etika is? 

Vajon, lesz-e foganatja Ránki György felszólításának? Rátermett, lel-
kiismeretes történészekben semmi esetre sincsen hiány. Így például a Tör-
ténettudományi Intézet egy főmunkatársának irányítása alatt a kassai 
problémával foglalkozó kutatócsoport tájékozottságáról, tárgyi ismeretei-
ről és tárgyilagosságra való törekvéséről csak a legnagyobb elismerés 
hangján nyilatkozhatom. Lesz-e lehetőségük szóhoz jutni? 

Anatole Francé egy történetére kell gondolnom, amelyet a nagy író „A 
fehér kövön” című bölcseleti regényében mond el. Desaix, Napóleon tá-
bornoka, a piramisoknál vívott csata után elérte lovasaival Dzsirzsét16, 
ahol egy, a tudásáról és jövőbelátásáról messzeföldön híres dervis élt. A 
tábornok, aki tudománykedvelő ember volt, magához invitálta a muzul-
mánt. Történetesen éppen napfogyatkozás volt. „Tudtam, hogy jöttök", 
mondotta a dervis, „mert Gábor arkangyal eltakarta a Napot”. „A napfo-
gyatkozásra gondolsz?”, mosolygott a tábornok. „Én majd megmagyará-
zom a dolgot”. Ezzel a homokba rajzolni kezdett: „Ez itt a Nap, ez a 
Hold, ez a Föld” és így tovább. A dervis feszülten figyelt és közben 



 

176 

egyetértőén bólongatott. „Tudod most már, hogy miért lett sötét?”, kér-
dezte a tábornok. „Tökéletesen”, felelte a szent ember. „Gábor arkangyal 
eltakarta a Napot.” Nagy dolog lenne, ha a kassai tragédia 40. évfordulója 
alkalmából a Magyarországon esetleg megjelenő tanulmányokban és visz-
szaemlékezésekben Gábor arkangyal már nem jutna szóhoz. 
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ezáltal nem változott. Sőt. A teljes szöveg még hangsúlyozottabb. 
8. Ez általánosan használt német kifejezésnél nem tudok jobbat találni. 
9. A közlés hiteles, de az olvasók megértik, ha források megnevezésétől 

eltekintek. 
10. Pintér e cikke külön tanulmányt érdemelne, amely azonban túllépné a 

cikkem kereteit. Részletes és dokumentált észrevételeimet egyébként 
megküldtem a MTA Történettudományi Intézetének is. 

11. Miután mint publicista egész Európára kiterjedő 
„Rechtssehutzversidierung”-gal – jogvédelmi biztosítással – rendelke-
zem, elvben módomban állott volna egy magyarországi ügyvédi mun-
kaközösséget azzal megbízni, hogy a népköztársaság polgári törvény-
könyve IV. csop. VII. fejezet 79. §-a alapján megfelelő helyreigazítást 
– amely elől a lap kitért – számomra kieszközöltessen. Sajnos, a bizto-
sítóm – azzal érvelve, hogy Albániában, Romániában, a Szovjetunió-
ban és Magyarországon a bíróságok nem függetlenek – nem akarta vál-
lalni a képviseletet. Azóta a biztosító álláspontja Magyarországot ille-
tően kedvezően módosult. 

12. Ölvedi cikke „perdöntő” megállapításnak tartja Máthé tábornok kassai 
városparancsnoknak azt a jelentését, amelyet monográfiám a 199. ol-
dalon már szószerint közölt. A jelentés egyébként hemzseg a téves – 
mert elsietett – adatoktól és egyetlen mondatából sem lehet, az Ölvedi 
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által erőszakolt „sárga csík”-tól eltekintve (még közvetve sem) a német 
részvételt kiolvasni. 

13. Érdemes lenne Ölvedi Ignácnak kezébe vennie annak a jelentésnek az 
eredetijét, amelyre Pintér hivatkozik cikkében. Láthatná, hogy az 1. 
vkf. osztály illetékes előadója, Árvái László vk. szds. már az ügydarab-
ra rávezette azt a megállapítást, hogy a szovjet légierő gépei is viseltek 
– szervezési megkülönböztetés céljából – sárga sávokat. Az ügydarab 
„pro domo”-jának ezt a részét Pintér természetesen elhallgatta. A kü-
lönböző nemzetiségű hadrendi gépeken alkalmazott színes szervezési-
jelzésekkel egyébként az Oshawa-i (Kanada) Magyar Aerómúzeum 
vezetőségi tagja, Ormay József foglalkozik behatóan. 

14. Kassán 1941. június 27-én magam ellenőriztem a Heringes dombon 
felállított 2. sz. helyi figyelőőrs esemény-naplóját, amelyben (június 
25-i keltezéssel!) a készülék ismételt üzemzavarai is fel voltak tüntet-
ve. A zavarok magyarázata a 25-i kora délelőtti zivatar okozta beázás 
volt. Ez egyébként kitűnik az Ölvedi által idézett Légoltalmi Közlemé-
nyek ismertetéséből is. 

15. Ölvedi ezredesnek (mint az egykori Horthy-honvédség tüzér tisztesé-
nek) tudnia kellene, hogy a honi lgv. tü. oszt. pk.-ának nem volt sem-
miféle „mérőműszere” és hogy a megfigyelésre csak akkor kerülhetett 
volna sor, ha Csejtey alezredes már készenlétben, figyelő helyzetben 
várta volna a másodpercek alatt fel- és eltűnő kötelékeket. Ehhez a 
megállapításhoz nem kell hadtörténésznek lenni. Csejtey alezredest – a 
személy szerint hozzám intézett beszámolója szerint – a Görgey lakta-
nya udvarán (itt volt a legtöbb halott) váratlanul érte a bombák becsa-
pódása és miközben fedezéket keresett, csak annyit látott, hogy a gé-
pek „szovjet csillagot” viseltek. Ezt nem kívánom kommentálni. 
Egyébként, mondja Csejtey, ő Krúdyt nem ismerte, sohasem látta és 
vele semmiféle jelentést nem írt alá – amit elhiszek. 

16. Az 1914. évi Révai kiadás így írja a helységnevet. 
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BORSODY ISTVÁN 
Potsdam és a magyarországi németek kitelepítése31 

Az Új Látóhatár 1980./2. számában Borbándi Gyula „Bibó István és a 
népi mozgalom” c. érdekes cikkében az ún. „Bibó levél”-ből idézi Bibó 
nézetét a magyar kormány szerepéről a magyarországi németek kitelepí-
tésében. Bibó foglalkozik a kitelepítés körül kerekedett pártközi vitákkal, 
majd hivatkozik a Minisztertanács határozatára, miszerint „a német kite-
lepítés kérdésében meg kell kérdezni a potsdami értekezletet, hogy van-e 
e tekintetben valamiféle szándéka.” Bibó szerint „a potsdami értekezlet-
nek a világon semmiféle szándéka a magyarországi németek kitelepítésé-
vel kapcsolatban nem volt, elég gond volt neki a cseh és a lengyelek által 
sürgetett kitelepítés, és semmiféle ilyen határozatot nem jutott volna 
eszébe más országokra nézve hozni.” Minthogy azonban beérkezett éppen 
a határozás idején a magyar kormány megkeresése, ők, hogy megoldják 
ezt a problémát „egyszerűen hozzácsapták a cseh- és lengyelországi né-
metek kitelepítéséről szóló határozathoz a magyarországi németek kitele-
pítését is.” 

Az oknyomozó történetírásban nincsen bizonyíték a Bibó-nézet alátá-
masztására. Probléma persze, hogy a potsdami értekezletnek a közép- és 
kelet-európai nemzetiségek kitelepítésére vonatkozó tárgyalásairól nin-
csen teljesen kimerítő értesülésünk. Csak találgathatjuk, miért került Ma-
gyarország a németeket kitelepítendő országok listájára, míg több más 
ország, melynek szintén volt német lakossága, mint például Románia, 
kimaradt a névsorból. Bibó feltevése az, hogy a potsdami értekezleten 
tanácskozó amerikai, szovjet és brit nagyhatalom határozatát az épp akkor 
befutó magyar megkeresés döntötte el. A valószínűbb feltevés, hogy Ma-
gyarország a cseh Benes közbenjárására került a listára, tekintet nélkül a 
magyar kormány megkeresésére. 

Tudnunk kell, hogy az egész kitelepítési politikát a csehszlovák emig-
ráció fölött elnöklő Edvard Benes kezdeményezte. Kitartóan, lépésről 
lépésre nyerte meg mind a Szovjetunió mind Anglia és az Egyesült Álla-
mok kormányait a kitelepítési politika támogatására. Tervét fokról fokra 
tárta elébük – részletekben a németek, részletekben a magyarok kitelepí-
tését. Végül is Benes fejében a nemzeti kisebbségek általános kitelepítési 
terve érett meg, amihez ilyen vagy olyan formában sikerült megnyernie a 
nagyhatalmak támogatását. Mindehhez a bizonyító adatok rendelkezé-

                                                           
31 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 



 

179 

sünkre állnak, kivéve azt, hogy mi történt ebben az ügyben a potsdami 
háromhatalmi értekezleten 1945 augusztusában. 

Bibónak igaza van, a potsdami értekezlet figyelmét a lengyelországi és 
csehszlovákiai németek kitelepítése kötötte le. A győztes nagyhatalmak 
határozata ezekre a németekre vonatkozólag volt sürgős. Viszont tekintet-
be kell vennünk, hogy Benes a csehszlovákiai németek kitelepítése mel-
lett kezdettől fogva foglalkozott a csehszlovákiai magyarok kitelepítési 
tervével is. Anglia és az Egyesült Államok kormányainál Benes kudarcot 
vallott a magyarok kitelepítésére vonatkozólag. A Szovjetunió kormányá-
nál viszont, némi nehézségek leküzdésével, 1943 decemberében a szov-
jet-csehszlovák szerződés megkötése idején sikerült Sztálin támogatását a 
magyarok ellen megnyernie. A magyarok kitelepítésével szemben tanúsí-
tott angolszász ellenállást Benes ezek után nyilván kerülő úton akarta le-
győzni: egyrészt az ún. lakosságcserére tett közismert javaslatával, más-
részt az ún. „maradék” 200 000 szlovákiai magyarnak a Magyarországról 
kitelepítendő németek helyébe való áttelepítése ötletével. 

Benes furfangosan kieszelt és gondosan felépített terve a két kitelepítés 
összekapcsolására a párizsi békekonferencián került a nemzetközi nyilvá-
nosság elé. A magyar kormány szívós ellenállását a magyarok kitelepítése 
ellen a csehszlovák és a szovjet kormány képviselői, Vlado Clementis és 
Andrej Visinszkij közösen kísérelték meg letörni. Érvelésük ugyanaz, 
illetve csak annyiban különbözik, hogy míg Visinszkij csehbarát és ma-
gyarellenes buzgalmában 500 000 kitelepítendő magyarországi németről 
beszél, addig Clementis a Potsdam óta idézett adatokhoz híven 400 000 
németet említ. 

Clementis: „A magyar kormány azt állítja, Magyarország technikailag 
képtelen helyet találni 200 000 csehszlovákiai magyar számára. Ezt az 
érvet mi érthetetlennek találjuk... Magyarország a potsdami megállapodás 
szerint 400 000 németet telepíthet át Németországba anélkül, hogy jóváté-
telt fizetne birtokaikért.” Visinszkij: „200 000 magyar áttelepítéséről van 
szó. A magyar kormány azt állítja, Magyarországon nincsen hely számuk-
ra... Magyarországról 500 000 németet kell áttelepíteni a németországi 
amerikai zónába. Lesz-e elég hely 200 000 csehszlovákiai magyar számá-
ra Magyarországon, ha 500 000 embert kitelepítenek Németországba? Azt 
hiszem, lesz.” 

A moszkvai szovjet-csehszlovák megegyezés a magyarok kitelepítésé-
re már jóval a potsdami értekezlet előtt történt. Igen valószínű, hogy a 
„Három Nagy” értekezletén Potsdamban – feltehetőleg Benes kívánságára 
– a Szovjetunió kezdeményezte Magyarország felvételét a német kitelepí-
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téseket végrehajtandó országok listájára, hogy így előkészítsék Csehszlo-
vákia és a Szovjetunió közös fellépését a békekonferencián. Ezt a felte-
vést megerősítheti az a tény, hogy Benes moszkvai tárgyalásai értelmében 
a magyar kitelepítés kérdésében a végső döntést a békekonferenciára bíz-
ták. Az itt felvázolt körülmények tudatában aligha lehetne a potsdami 
értekezlethez váratlanul és kéretlenül befutott magyar megkeresésnek 
olyan jelentőséget tulajdonítani, amilyet Bibó feltételez Borbándihoz írott 
levelében. 

Mivel a magyarországi németek kitelepítése a csehszlovákiai magya-
rok kitelepítésével került összefüggésbe, érdemes lenne itt megemlíteni 
mindazt, amit újabban tudtunk meg a Szovjetunió megnyerésére kifejtett 
Benes-manöverekről a magyar kitelepítés ügyében. Értesülésünk forrása 
Vojtech Mastny cseh származású amerikai történész kutatómunkája. (És 
hadd emlékeztessem itt az olvasót, hogy Mastny professzornak a hideg-
háború történetéről írott kitűnő könyvéről Schöpflin Gyula írt megérde-
melten szép ismertetést ugyanabban a számban, melyben Borbándinak. a 
szóban forgó Bibó-cikke megjelent. Úgyszintén itt kívánkozik megjegy-
zésre – nehogy Potsdamra vonatkozó okfejtésem kizárólagos utólagos 
okoskodásnak tűnjék: Benes párhuzamos mesterkedését a magyarországi 
németek és a csehszlovákiai magyarok kitelepítése körül már 1945 nyarán 
sejtettem. A Nemzeti Parasztpárt egyik külpolitikai szemináriumában, 
közvetlenül Potsdam után, szóvá is tettem, próbálván lehűteni az akkortájt 
a pártban népszerű németellenes „egy batyuval jöttek, egy batyuval men-
jenek” hangulatot. Világosan emlékszem rá, felszólalásomat akkor egyet-
len jelenlévő vette komolyan: a ma Párizsban élő Kárász Artúr.) 

Benes kitelepítési politikájára vonatkozó felfedezéseit Mastny profesz-
szor 1972-ben ismertette a Jahrbücher für Geschichte Osteuropas című 
Münchenben megjelenő tudományos közlönyben (Neue Folge. Band 20, 
Jahrgang 1972, Heft 3/September 1972). Mastny négy dokumentumot tett 
közzé angol fordításban, az ún. Smutny memorandumokat. Jaromir 
Smutny az emigrációban Benes kabinetirodájának főnöke volt és a szov-
jet-csehszlovák szerződés megkötéséről folytatott moszkvai tárgyalások-
ról gondos feljegyzést készített, ami többet mond – és gyakran másképp – 
mint amit Benestől, vagy titkárától Edvard Táborskytól tudunk ezekről az 
eseményekről. Smutnynak londoni emigrációjában 1964-ben bekövetke-
zett halála után a memorandumokat Smutny özvegye a New York-i Co-
lumbia Egyetem könyvtárában helyezte el, ahol Mastny tanulmányozta 
őket. 
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A Smutny-memorandumok magyar vonatkozású részei Benes magyar-
gyűlöletének ékes bizonyítékai, ha ilyesmire még szükség lenne. (Magyar 
fordításban Gosztonyi Péter tette közzé az Irodalmi Újság 1973 augusz-
tus-decemberi számában). A hozzáfűzött kommentár viszont Mastny pro-
fesszornak a magyarok iránti rokonszenvének szép bizonyítéka. Mastny 
bírálja Benes szűklátókörű nacionalista elfogultságát s bár németgyűlöle-
tét még megbocsáthatónak találja, magyargyűlöletéről másképp véleke-
dik: „Sokkal nehezebb igazolást találni az erőfeszítésére, amivel a vona-
kodó oroszok támogatását a magyar kisebbség kiűzésére nyerte meg. És 
egyenesen botrányos a követelése, hogy Magyarországot ne a nyugati 
szövetségesek szállják meg, hanem a Vörös Hadsereg – kizárólag azon 
okból, hogy a gyűlölt szomszédot kellő brutalitással lehessen összezúzni.” 

Végül érdemes megjegyezni azt is, hogy a Smutny-memorandumok 
tanulsága szerint Benes Moszkvában nemcsak csehszlovákiai magyarok 
kitelepítése ügyében fáradozott, de szovjet támogatásért kilincselt a ma-
gyarok ellen a románok érdekében az erdélyi kérdésben is. 
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DÉNES TIBOR 
Mikes Kelemen németül32 
Kelemen Mikes Briefe aus dér Türkei, Ausgewahlt und eingeleitet von 
Gyula Zathureczky, übersetzt von Sybille Baronin Manteuffel- Szöege, 
kommentiert von Thomas von Bogyay, mit einem literaturgeschichtlichen 
Beitrag von Antal Szerb. Graz [etc.], Verlag Styria, 1978. – Ungarns 
Geschichtsschreiber; Bd. 2). 
 
Eléggé nem dicsérhető gondolat Bogyay Tamás részéről, hogy a gondo-
zásában megjelenő magyar történetírók német nyelvű sorozatának máso-
dik köteteként annak a Mikes Kelemennek szemelvényes kiadását adja, ki 
székely létére az összmagyar történelem számos tragikus fejezetének 
egyikére vet világot és e fejezet általános európai érdekű. Dicséretes to-
vábbá, hogy a fordítást olyan valakire bízta, aki – amennyire módomban 
van megítélni – nemcsak a német nyelv tökéletes értője, de az erdélyi, 
nevezetesen a székely emocionális, mint racionális szellem, kifogástalan 
érzője. 

A bevezetés és a válogatás Zathureczky Gyula munkája. A skolaszti-
kus szempontokat is kielégítő, elöljáró lapok semmiképp sem adnak ke-
vesebbet a kelleténél. Igaz, többet sem. Erre azonban nincs szükség: Mi-
kes irodalom- és stílustörténeti jelentőségét Szerb Antal Magyar iroda-
lomtörténetének vonatkozó szakasza világítja meg ma, sőt holnapután is 
érvényes módon. Nem kuriózum, inkább a sors játéka, hogy a vértanú 
esszéista e remekbe készült miniatűrje először a kolozsvári Helikonban 
jelent meg (1932), mint az Erdélyi Helikon pályázatán első díjat nyert mű 
próbaközleménye. Az egyetlen, amit már e helyt kifogásolnunk kell, az a 
magyar keresztneveknek – e két bevezetésben éppúgy, mint a kommentá-
rokban – némileg következetlen közvetítése. A sorozat kiadója nagyon 
helyesen Kelemen Mikest szedett a kötet címlapjára. Miért tehát a szö-
vegben lépten-nyomon Clemens? Másrészt, ha a Levelek első kiadója 
Stephan Kultsár (1794), miért Lajos (s nem: Ludwig) a kritikai kiadás 
jegyzője (1966)? Annak elkerülésére, hogy a história s a könyvészet 
anyagában kevésbé járatos olvasó valahogy el ne keveredjék a szereplő 
személyek, szerzők dzsungelében, bevett szokás, mitöbb ma már nemzet-
közileg hitelesített szabály, hogy kizárólag szentek, szuverének (a pápák 
is azok; de nem a diktátorok, köztársasági elnökök), vagyis olyan közsze-

                                                           
32 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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replők, kik – hogy úgy mondjam – minden nép sajátjának tekinthetők, 
ennélfogva nevüket a megfelelő nyelven tolmácsolhatjuk. Így, hogy Mi-
kes „kegyes ura” – a szuverén – a magyarnak Ferenc, németajkúnak 
Franz, gallusnak Francois, britnek Francis stb. Viszont a „gyalogos ha-
landó”, legyen bár halhatatlan író, megtartja szüleitől kapott nevét. Tehát 
Shakespeare nem Vilmos – Wilhelm – Guillaume, hanem WILLIAM. 

Általánosságban csak helyeselhetjük Zathureczky válogatásának irány-
elveit. Ha a hangsúlyt a fejedelem szemmel látható ügyes-bajos dolgai-
nak, a bujdosók életmenetének bemutatására teszi is, nem mulasztja el 
annak érzékeltetését, hogy nemcsak Jenikőt, de még Rodostót sem zárja 
el a nagyvilágtól valamiféle „vasfüggöny”. Nem hivatalos követek, ven-
dégek hozzák-viszik a híreket, be-bejutnak a nyugati újságok, melyeket – 
még ha utolsónak kerül is az íródeákra a sor – végigböngész, és apolitikus 
természetének megfelelően tálalja P. E. „kedves nénijének”. Nem mu-
lasztja el továbbá a válogatás a fiktív levélíró derekas olvasottságának 
érzékeltetését sem. Helyes az is, hogy a török folklóré s mindaz, ami ezzel 
kapcsolatos, éppencsak ízelítő a kötetben. Nekünk stílus- és nyelvtörténeti 
vonatkozásban igen becsesek az illetékes levelek. A nyugati közönségnek 
azonban bővebb, hellyel-közzel tán autentikusabb kortársi anyag áll ren-
delkezésére (különösen, ha a jegyzetekben is többször említett César de 
Saussure törökországi naplója végre megfelelő kiadásban kerül forgalom-
ba). Egy levél mellőzését historiográfiai tekintetből mégis hiányolni va-
gyok kénytelen, éspedig azt, melyben Mikes először szól az 1730-as 
Patrona lázadásról. Nem a szemtanú írja le, igaz, hírei másodkézből ka-
pottak. Igaz az is, hogy ennek az ozmán birodalomban fordulatos ese-
ménynek tekintélyes anyaga van (mely részben levéltárak mélyén vár 
még feltárásra). A nyelvünkön nem tudó történész mégis szívesen vette 
volna e levél közlését a kötetben. Ha egyébért nem, annak kutatására, 
milyen volt a visszhangja vidéken a fővárosban bekövetkezett politikai 
„földrengésnek”? 

Különös figyelmet illik szentelnünk Bogyay kommentárjának. Nélküle 
az átlagolvasó, ki idegen nemzeti történelmünk sűrűjében, nem menne 
messzire a szemelvényekkel. Bogyay ugyanis nemcsak jegyzetel, a szö-
vegben előforduló török (s más) szavak, terminus technicus-ok jelentését 
adja. Teszi ezt is, természetesen. De tesz egyebet, fontosabbat. Ez a mint-
egy negyven lapnyi, apró betűkkel szedett kommentár a Törökországi 
levelek szkolionja. Amit Hopp Lajos elmulasztott, a történeti összefüggé-
sek felvázolását, a korabeli összkép szövetének felfejtését, azt pótolja 
szabatos fogalmazású mondataival Bogyay. Többet mondok: olyan kérdé-
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seket is felvet, melyek régóta foglalkoztatják a szakosokat s melyekre 
most általában elfogadható feleleteket nyernek. Íme egy példa: a Rákóczi-
irodalom javának Leitmotívja az a szemrehányás-féle, amely szerint a 
fejedelem nem akkor követte a végzetes hibát, midőn elhagyta az orszá-
got, hanem midőn – engedve a Porta hívásának – elhagyta a ,, keresztény-
séget”. Ha legalább abban a pillanatban gondolt volna anyja es mostoha-
apja – Thököly Imre – sorsára, midőn lábát Marseille-ben a Gábor arkan-
gyalról nevezett vitorláshajóra készült tenni, ha ... ha visszafordul 
Grosboisba és „kiböjtöli” imádságos türelemmel a maga órájának jöttét... 
Hiszen Európa politikai konstellációja majdhogy esztendőről esztendőre 
változott. S miért ne alakulhatott volna egyszer úgy, hogy a fejedelmet 
csillaga megint a világ színpadára állítsa? Törökország a nagyvezírek 
jövés-menésével, ebből kifolyólag az államvezetés koncepciójának teljes 
hiányával, fejetlenséggel – a száműzöttnek maga az elevenen eltemettetés 
stb. – Nos Bogyay – kezében adattárral, kellő számú dokumentummal – 
bebizonyítja: Rákóczinak nem volt más választása. 

Jóllehet kiváló emberismerőnek e kiváló jellem éppen nem mondható, 
Orleansi Fülöp, a régens atyafiságos marasztalása álság s ha úgy fordul, 
VI. (nekünk III.) Károly követelésére habozás nélkül kiszolgáltatja a (kü-
lönben szimpatikus) rokont. S ez az, amihez beleegyezését a szultán soha 
nem adná. Nem is adta, hiába követelődzött-fenyegetett a passarowitzi 
béketárgyaláson a császárt képviselő Virmont gróf. Az viszont valószínű, 
hogy midőn 1717. október 10-én Gallipoliban elhagyta a hajót, fel nem 
tételezte volna, egérfogóba lép, melyből többé nem szabadulhat. Rendkí-
vül érdekes az is, miként állítja a szkolion szerzője Rákóczi sorsának me-
netébe a francia régens (XIV. Lajos unokaöccse) és V. Fülöp, a spanyol 
uralkodó (a Napkirály unokája) személyi ellentéteit, illetőleg versengésü-
ket a hatalomért. Végül nem maradhat említetlenül a világos vonalveze-
tés, mellyel Bogyay a 109. levél (16. 1. 1735) magyarázatában Bonneval-
Ahmet pasa Magyarország és Erdély felszabadítását célzó, zseniális tervét 
ismerteti, kiegészítve ezzel a 101. levél (15. 2.1734) kommentárját. Csak-
is a teljesség kedvéért említem, hogy ennek névbeli tévedését (Bonnac – 
Bonneval helyett) kizárólag a nyomdász számlájára írom. Ezenkívül – bár 
nem szeretem magam ismételni – a történelmi igazság kedvéért kénytelen 
vagyok újra leszögezni, éspedig jelen ismereteink alapján, hogy Bonneval 
gróf minden inkább volt, csak nem kalandor (Abenteurer). Ezt ma már az 
osztrák történetírók sem mernék leírni. Renegát lett, igen, éspedig 
Szavojai Jenő gonoszsága következtében. S volt hős katona, kiváló tábor-
nok, páratlan hadseregszervező, nem utolsósorban őszinte magyarbarát, 
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Rákóczinak kezdettől végig odaadó híve. – Csekélység e kis „elírás”, 
semmit nem csökkenti a kiadvány jelességét. De mégis elírás. 

Adjunk annak a reményünknek kifejezést, hogy az Ungarns 
Geschichtsschreiber-sorozat a mi óhajunknak megfelelő visszhangra talál 
s hogy az eddigi köteteket éppoly ügyes, mint hasznos újabbak követik. 
Van bőven a nagyvilágnak feltárni való történeti anyagunk. 
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ANDRÁS SÁNDOR 
Mit ér a siker, ha magyar?33 

Czigány Lóránt: A magyar irodalom fogadtatása a viktoriánus Angliában 
1830-1914. Akadémiai Kiadó, Budapest 1976. 
 
1.  
Czigány Lóránt könyve nem ebben az évben jelent meg, de a kritika nem 
vett sok tudomást róla eddig. Vagy rossz mű, vagy olyat mond, amiről 
hallgatni arany. A tanulmány valóban többnyire ólomszürke, a nemes 
fémek rajongására nevelt köztudat szívesen feledkezik meg róla: a szocia-
lizmus korszakában is csak a nemes csillogás üti meg a nemzeti igények 
mércéjét. A külföldön élő magyarok kórusa feltehetőleg azért is hallgat, 
mert zavarja a gyanú: egy 21. századi forradalom után külföldre került, 
kiábrándultságában is lelkes magyar fiatalember vajon épp olyan könyör-
telen képet lesz-e majd kénytelen festeni a magyar irodalom fogadtatásá-
ról a gyarmatait vesztett Angliában, mint Czigány Lóránt tette munkájá-
ban a száz évvel ezelőtti állapotokról. A gyanú nem egészen alaptalan, a 
zavar pedig – ha valódi – elég fontos ahhoz, hogy szóba kerüljön. Czi-
gány könyve már ezért sem érdemli meg, hogy hallgassanak róla. 

Az is oka lehetne a hallgatásnak, hogy a mű rossz, recenziója nem éri 
meg a szükséges energiát, írója pedig azt, hogy orra alá dörgölje az ember 
ezt a kivételes kudarcot. Tanulmányról lévén szó, „rossz” két dolgot je-
lenthet. Azt, hogy anyagában téves, vagy azt, hogy a közreadás formája 
hitvány. A rossz stílus keserves dolog, de kutatómunkánál mégiscsak a 
tény-, illetve a hipotézisanyag fontos, nem az, hogy selypít vagy dadog-e 
a közreadó hang. Amennyire ezt meg lehet ítélni, anélkül hogy az ember 
az egész nyersanyagon átdolgozza magát, Czigány tanulmánya lényegileg 
jó, megbízható. Megírásában viszont nem fényes. Oka ennek, hogy egy át 
nem írt doktori disszertáció (London) szövegéről van szó, amit ráadásul 
nem szerzője fordított magyarra. Csak az előszó készült magyarul és sza-
badon; nem véletlen, hogy Czigánynak egyéb írásaiból ismert stílusát 
csak belőle ismerheti fel az olvasó. Felróhatja a szerzőnek, hogy viszoly-
gott a magyarra fordítástól és a vele kapcsolatos, valószínűleg elkerülhe-
tetlen, átírástól; viszont az efféle viszolygást is meg lehet érteni. Mindent 
megérteni nem tesz mindig annyit, mint mindent megbocsátani, de ha 
ebben az esetben Czigány mégis megérdemli, hogy megbocsássanak neki, 

                                                           
33 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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sőt azt is, hogy az anyag közreadásának szürke és száraz stílusáért talán 
érdemén felül is megdicsérjék, annak más az oka. 

Amiről Czigány tanulmánya beszámol, az egyfajta mohácsi vész: a 
közreadott archeológiái adatok arról tanúskodnak, hogy a magyar iroda-
lom elvérzett a London és Edinburgh közti csatában, bármennyire is igye-
keztek egyes angol hősök és hősnők az oldalán harcolni. A londoni egye-
tem közreműködése nélkül feltehetőleg Czigánynak sem sikerült volna 
olyan tárgyilagosan, annyira megrendülés és mitizálás nélkül beszámolnia 
erről az eseményről, mint ahogy tette. Így azonban a tarlott ágak között 
szerencsére nem virít odacsempészett virág vagy koszorú, sőt még néma 
homály sem borong. A magyar olvasónak magának kell eldöntenie, mit 
kezdjen azzal a ténnyel, hogy ami lelkes emlékezetében burjánzó kerti 
pompa, ez ebben a tanulmányban tél előtti táj. 

Az olvasó, aki mindezt itt írja, igyekezni fog valamit kezdeni vele. 
Szeretne Czigánynak az előszóban elejtett megjegyzéséhez kapcsolódni: 
„a legtöbb külföldi nem azt és nem úgy tudja rólunk, ahogy mi gondoljuk. 
Kis népek nem engedhetik meg maguknak azt a fényűzést, hogy hamis 
tudatuk legyen a rájuk vonatkozó külföldi véleményekről és ismeretek-
ről”. (6. 1.) Megpróbálja majd azt feszegetni, mit engedhetnek meg ma-
guknak kis népek egy olyan világban, amelyben a nagy népek ördögök, 
akiket nem visz el az isten. Mit kezdhetnek kisebbrendűségi komplexu-
maikkal olyan nagyok között, akiket végül is hasonló komplexumok gyö-
törnek. Vajon nem lenne-e ideje tényleg magunk mögött hagyni a népme-
sék korát, amelyben a legkisebb fiú győz, amelyben győzni kell. Nem 
lenne-e jobb meghonosodni egy újabb fajta gondolkodásban, amelyben 
elég, ha győzi az ember, más győzelem nincsen. Azért, hogy minderről a 
maga feje szerint, polémia nélkül, írhat majd ez az olvasó, Czigánynak 
lehet hálás, annak, hogy tudományos anyagot kapott, amivel ki-ki azt 
kezdhet, amit akar és tud. Először legyen erről az anyagról és a belefekte-
tett munkáról szó.  

 
2. 
Czigány tanulmánya hat részből áll. Először áttekintést ad a magyar iro-
dalom angliai fogadtatásáról 1827-ig. Aztán egymásután Bowring 1830-
as versantológiájáról, a Magyarországgal foglalkozó útikönyvekről és 
enciklopédiái cikkekről, az 1848-as emigránsok szerepléséről, majd kü-
lön-külön fejezetben Petőfi és Jókai fogadtatásáról számol be. Az itt kö-
vetkezőkben négyes beosztásban szeretném az anyagot röviden ismertetni 
és kommentálni: a bevezető áttekintést, az első jelentős angol nyelvű iro-
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dalmi beszámolótól a 48-as forradalomig terjedő időt, az emigránsok te-
vékenységét és a három hosszasabban tárgyalt író – Eötvös, Petőfi és Jó-
kai – műveinek hatását. Ez a változtatás nem igazán polémikus. Bowring 
tulajdonképpen megérdemli a külön fejezetet és Eötvös Falu jegyzőjét be 
lehetett sorolni az emigránsokról szóló fejezetbe, amely különben igen 
rövidre sikerült volna (a 36 oldalból 20 foglalkozik a regénnyel, 12 egy 
emigráns, Szabad Imre tevékenységével). 

A tanulmány címéről csak annyit, hogy nem pontos, de védhető. Vik-
tória 1837-től 1901-ig uralkodott. Legalábbis kérdéses, miért 1830-tól, 
Bowring antológiája megjelenésének évétől és nem 1818-tól, az első je-
lentős beszámolótól keltezi Czigány a bemutatott időszakaszt. 1901 és 
1910 között viszont már VII. Edward uralkodott, neve egy rövid, de so-
kak szerint jellegzetes időszak jelölésére szolgál. Miért nem került szóba, 
illetve címbe? Az utóbbira egyszerű a válasz: Czigány vizsgálódásai sze-
rint nem állt be változás 1900 körül, az edwardiánus évek a magyar iroda-
lom fogadtatása szempontjából afféle kifutási időszakot jelentettek. El-
lenvetésként fel lehet ugyan hozni, hogy nem maguk az évszámok a fon-
tosak, Jókai népszerűségének csúcsa a századforduló idején (275. 1.) talán 
éppen az edwardiánus időszaknak köszönhető, de ez a magyarázat nem 
különb az előbbinél. Az egész időszakot azért lehet a királynő uralkodá-
sához kötni, mert a magyar irodalommal való foglalatoskodás a 19. szá-
zad elején már részben ahhoz az expanziós tevékenységhez tartozik, ame-
lyet Viktória uralkodásával szokás azonosítani. 

Az első fejezet gyenge; a mai tudományos kutatás szempontjából felü-
letes és ezért félrevezető is. Ez jórészben nem Czigány hibája: disszertá-
ciója 1965-ben készült el, az anyaggyűjtést feltehetőleg egy-két évvel 
azelőtt már befejezte, a korábbi magyar írók külföldi kapcsolatairól vi-
szont éppen az elmúlt 15-20 évben jelent meg sok anyag (egyebek közt 
Dán Róbert, Gál István, Gömöri György, Katona Géza és Róbert Evans 
cikkei). Egyértelműen felróni Czigánynak csak azt lehet, hogy Berg Pál 
könyvét (Angol hatások tizenhetedik századi irodalmunkban, Bp. 1946) 
még a bibliográfiába sem vette fel és Budai Parmenius Istvánt meg sem 
említette. 

Félrevezetővé nemcsak azért válik ez a fejezet, mert a valóságban töb-
bet foglalkoztak az angolok a magyar irodalommal és nyelvvel, mint 
ahogy ezt Czigány olvasója gondolhatná, de azért is, mert másként. Az 
angolok Zrínyit és Rákóczit nem irodalmi munkásságuk miatt ismerték, 
írja Czigány (10. 1.); helyesen. De nem említi meg, hogy pl. Miltont is a 
18. századig Magyarországon csak mint pamflet- szerzőt tartották szá-



 

189 

mon. Ha igaz is, hogy Magyarországon nem volt irodalmi tudat a 19. szá-
zad előtt (11. 1.), arra is gondolni kell, hogy az „irodalom” fogalma épp-
úgy nem létezett előbb, mint magyarul a szó sem (a szófejtő szótár szerint 
1832-ben jelent meg először, „szépirodalom” értelemben pedig csak 
1840-ben). A 18. század legvége előtt maga a fogalom sem alakult ki. A 
francia forradalom és német romantika nyomán jött létre, német, francia, 
angol kölcsönhatásban, amikor egy, a költészetet és a „szépprózát” egy-
beötvöző fogalomra lett szükség és a „nemzeti irodalom” elképzelése 
egyre inkább foglalkoztatni kezdte az embereket. 

A humanista hagyományban a „litterátus” számított; maguk az angolok 
is inkább foglalkoztak a 17. és 18. században Rapin-nel, mint Racin-nel: 
az érdeklődés iránya, mert az ösztönző érdek más volt. A betűk emberét 
nem esztétikus orientáció jellemezte; Baumgarten, illetve a 18. század 
vége előtt nem volt „esztétika”; a francia „belles lettres” magába foglalta 
a kritikát és a teóriát is. Nem jelentkezett még a nacionalista-kozmopolita 
törekvés sem, amelyik egy-egy nemzet irodalmát ki akarta tüntetni a többi 
nemzeti irodalom között. A magyar „irodalom” angliai fogadtatása más 
volt a 19. század eleje előtt és után, mert mást és más elvárásokkal fogad-
tak. 

Czigány beszámolója alapján az első számottevő ismertetést a magyar 
nyelvű írók működéséről – a magyar irodalomról – Richard Bright írta 
1818-ban, ezt követte egy névtelen, de fordítást is tartalmazó összefoglaló 
a Monthly Review-ben 1827-ben. Bowring figyelmét talán ez a cikk és 
fordításanyag keltette fel, ő adta ki a magyar költészet első angol nyelvű 
antológiáját 1830-ban. Bowring személye maga is elég érdekes ahhoz, 
hogy elolvassa az ember Czigány enyhén ironikus jellemzését róla; anto-
lógiája pedig fontos, mert hatásos volt, különösen Magyarországon. Ka-
zinczy fölkiáltása megható: „Mi szép az, hogy nemzetünk nem natio 
incognita többé, mint honunk nem terra incognita.” (86.1.) De olaszok és 
oroszok is forgatták ezt a könyvet és angol lapszerkesztők évtizedeken át 
fordultak hozzá segítségért (87.1.). Magam is ráfanyalodtam egyik-másik 
fordítására a 60-as évek második felében, amikor Berkeley-ben valamifé-
le angol nyelvű antológiát akartam amerikai egyetemi hallgatók kezébe 
adni, és kimásoltam a meglévő kötetekből azokat a fordításokat, amelye-
ket valamelyest elviselhetőnek tartottam. Bowring ugyanis legalább jól 
tudott angolul, míg a sok jószándékú angolul megtanult magyar, aki anto-
lógiát állított össze utána, nemcsak az eredeti műveket forgatta ki maguk-
ból, de az irodalmi angol nyelvet is. Ezen az állapoton tényleg csak az 
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1956-os emigráció segített hellyel-közzel és főleg a kortársi irodalom 
tekintetében. 

Kazinczy azért valószínűleg kevésbé örvendezett volna, ha módja lett 
volna megérezni, hogy Bowring ugyan jól tudott angolul, a költészethez 
azonban nem sokat értett. Amennyiben a magyar nemzet terra cognita 
lett, sajnos olyan földnek ismerhették meg Bowring antológiájának olva-
sói, amelyen az angol irodalom javához hasonlítható versek nem készül-
tek. Ez a körülmény minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy az antoló-
gia hatása nem volt igazán jelentős: nem keltette föl mások érdeklődését 
annyira, hogy Bowring nyomába léptek volna, öt magát más ügyek és 
bajok kötötték le, a tervezett második kötetből nem lett semmi. Antoló-
giájának, ha meggondoljuk, az a legnagyobb csődje, hogy mai napig nem 
váltotta le jobb. 

Bowring antológiájának megjelenése után és 1848 előtt több útikönyv 
jelent meg Magyarországról (Paget, Pardoe, Simpson és Borrow), de Czi-
gány arra a következtetésre jut, hogy az irodalomról munkáikban érdem-
legesen keveset mondtak: „Egyedül Júlia Pardoe-t tarthatjuk kivételnek, 
aki magyarországi élményeitől indíttatva több kísérletet tett, hogy a ma-
gyar irodalmat megismertesse Angliában.” (103. 1.) 

Pardoe egyik cikkének élőmunkájához Döbrentei Gábor segítségét is 
kérte: információt akart a kortársi művekről. Sajnos: „Döbrenteinek meg-
voltak a maga elképzelései, hogy mit kell tudnia az angol közönségnek a 
magyar irodalomról, úgyhogy az angol írónő terveit számon kívül hagyva, 
hosszadalmas száraz tanulmányt írt a magyar irodalom eredetéről. A cikk 
nem foglalkozott a modern írókkal, meg sem említette Kisfaludy Károlyt 
vagy Vörösmartyt, és egyedül Döbrentei lírai költészetét magasztalta.” 
(93. 1.) Amiből az is kiderülhetne, hogy az angol közmondás, ami szerint 
„your best friend is your worst enemy” a magyar irodalomra is áll, vala-
mint az, hogy érdemes meggondolni, kiről neveznek el tereket a lelkes 
hatóságok. Viszont Czigány arról is beszámol, hogy Döbrentei írta azt a 
német nyelvű összefoglalót – a német Conversations Lexikon 5. kiadásá-
ban –, amelyet lerövidítve az angol Popular Encyclopaedia fordításban 
hozott és amely – Szabad Imre 1856-os írása előtt a Encyclopaedia Bri-
tannica 8. kiadásába – az egyedüli félig-meddig megbízható angol nyelvű 
enciklopédiaszöveget jelentette. Ebből viszont az derül ki, amit különben 
is tudunk, hogy a hatóságok a terek elnevezésénél a történelmi adottságo-
kat veszik figyelembe. 

Az emigránsok között a már említett Szabad Imre írásai voltak a legki-
emelkedőbbek; Czigány tanulmánya alapján ő nevezhető az egyetlen em-
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bernek, aki a múlt században színvonalasan és a kortársi szellem értelmé-
ben számolt be a magyar irodalomról (136-144. L). Sajnos, Szabad Imre 
belefáradt a szabadságharcokba: 1860-ban Garibaldihoz csatlakozott, utá-
na pedig az amerikai polgárháborút azért harcolta végig, hogy texasi pol-
gárként – vajon miért a vereséget szenvedett Délen? – tűnjék el a magyar 
nemzet hazátlan napszámosai köréből. Pályája jellegzetesnek mondható, a 
Kossuth-emigráció irodalmi tevékenysége Angliában 1860-ra végétért 
(144-45. 1.). 

Legnagyobb teljesítményének a Falu jegyzője lefordítását mondja Czi-
gány. A fordítást és a kritikai figyelmet Pulszky szervezte meg és jól. 
Nagy volt a siker, de rövid lejáratú: bár a regénynek is szólt, a politikai-
társadalmi ügynek is, és az nem sokáig maradt ügy Angliában. Húsz évvel 
később már senki nem olvasta Eötvöst; Jókait olvasták. Czigány nem em-
líti meg, hogy ez Magyarországra is áll. Jókait maguktól is olvasták és 
olvassák az emberek, a Falu jegyzőjéből viszont iskolai kötelező olvas-
mány lett. Jókai sikere részben Szabadnak köszönhető (136. l), bár nem 
egészen érthető, miért. Eötvösénél jóval tartósabb, a kritikai színvonal 
szempontjából jóval problematikusabb sikere ugyanis a század végére 
esett (275. l). 

A Czigány által kiemelt három szerző – Eötvös, Petőfi és Jókai – ha 
nem is tipikusak, tipológiailag helytállónak és figyelemre méltónak 
mondható. Eötvös sikere jelentős volt, az angol kritika a színvonal hierar-
chiájának minden fokán kedvezően fogadta, de a siker egy műnek szólt, 
elmúlt, és vele Eötvös neve is kitörlődött az angol szellemi köztudatból. 
Jókai sikere sok művön alapult, olvasóközönségét tekintve Eötvösénél 
jóval szélesebb volt, a színvonalasabb kritika azonban úgy állt vele szem-
ben, mint a színvonalasabb csak olvasmányos művekkel. Ez a siker 
aránylag sokáig tartott, de – feltehetőleg a színvonalas kritika érdektelen-
sége miatt is – nyomtalanul eltűnt: az angol szellemi köztudatban Jókai 
neve ma épp olyan ismeretlen, mint Eötvösé. Petőfi viszont azt az írótí-
pust képviseli, amelyet a magyar irodalom rajongói képtelenek igazán 
megismertetni külföldi olvasókkal; az ő esetében nem sikerült semmiféle 
siker. 

Sok anyagból, körültekintően és a szóban forgó szerzők, ill. művek sa-
játosságainak figyelembevételével vázolja Czigány az angliai fogadtatást. 
Bőven idéz a kritikákból, jelzi forrásuk helyét és értékét az angol irodalmi 
közéleten belül, összegez és közben többnyire reflektál a művek magyar 
nyelvű kritikai és irodalomtörténeti fogadtatására is. Főként Eötvös és 
Jókai esetében nem érinthetetlen nagyságok külföldi megpróbáltatásairól 
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ír; csak Petőfinél tűnik úgy, mintha a magyar kritika őt már a múlt század 
közepén is bíborban születettként kezelte volna; holott csak a halál öltöz-
tette bíborba, életében volt még bírálója elég. 

A fordítások minőségével főleg Petőfi esetében foglalkozik behatóan 
Czigány, s ez érthető, hiszen őt azért sem ismerhette meg az angol olvasó, 
mert lényegileg lefordíthatatlan. Czigány jellegzetes és egymással össze-
hasonlított fordításokat hoz és vizsgál meg; némelyiket dicséri is, joggal, 
de inkonzekvensen, mert magyar tudattal. Arra nem figyel, hogy az angol 
tudatban – vagyis az angol versek vidékén – hogyan hangzik egy-egy 
ilyen angol Petőfi-strófa. Ez a megjegyzés sem polémikus; öt-hat év ang-
liai tartózkodás után ezt nemigen érezhette az ember, mégha olvasott is 
angolul előzőleg – ami Czigány esetében nem, áll fenn – és sokat csatan-
golt is azon az angol versvidéken. 

Meg kell jegyezni, hogy nemigen érthető, miért csak ezzel a három 
íróval foglalkozott Czigány. „Jókai sikere után Mikszáth, Jósika regényeit 
is megjelentették, s kiadtak egy magyar irodalomtörténetet. Dolgozatunk 
nem foglalkozik ezek fordításával.” (246. 1., lábjegyzet) Miért nem? Czi-
gány Magda bibliográfiája szerint (Hungárián Literature in English 
Translation published in Great Britain 1830-1968, London, 1969) mind-
két írótól két-két könyv jelent meg 1900 körül, rá lehetett volna szánni 
néhány oldalt, bár az összképen feltehetőleg nem változtatott volna sem-
mit. 34 

A tipológiailag különböző három szerző fogadtatása egyetlen közös 
eredményre vezet: Eötvös színvonalas sikere, Jókai közönségsikere és 
Petőfi sikertelensége egyaránt hatás nélkül maradt. Annyit megtudhatott 
az angol olvasó polgár, hogy Magyarországon írnak és olvasnak is az 
emberek, nemcsak pusztákon hajtják a lovakat és időnként hősi halált 
halnak egy-egy sikertelen szabadságharcban, de ezen az analfabétizmuson 
túlmutató általános képen túl semmiféle precízebb, egyeditettebb elképze-
lés sem maradhatott vissza benne a magyar irodalomról. Nem érdemes 
tehát azon bosszankodni, hogy Jókainak volt sikere, Petőfinek nem volt, 
inkább azt kell kérdezni: Mit ér a siker, ha magyar? Aztán nyomban a 
következőt: Mit ér az efféle kérdés? 

 

                                                           
34 Mivel némi gonoszkodásra szükség van a világon, hadd álljon itt a következő. Kemény 

neve csak lábjegyzetben kerül elő a könyvben. A bibliográfia tanúsága szerint egyet-
lenegy mű sem jelent meg Keménytől angolul. Ez megmagyarázza, miért hallgat róla 
Czigány. Viszont nem magyarázza meg, hogy a lábjegyzetben felemlített cikk 
Pattersontól Keményről miért nem került be felesége bibliográfiájába. 
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3. 
A siker, ha magyar, olykor lefordíthatatlan. A hamis tudat, amiről Czi-
gány az előszóban azt mondja, kis népek nem engedhetik meg maguknak, 
nyilván azt az ugyanott megemlített és megörökített tanári mutatóujjat is 
mozgatta, amely nagyon sok magyar diák orra előtt rajzolta a levegőbe 
ércnél marandóbban a nemzeti nagylétet: Petőfi a világ öt legnagyobb 
költőjének egyike. Baj, hogy a tanár úr hivalkodott, az is baj, hogy rossz 
helyen. T. S. Eliot szerint ugyanis költészetnek azt nevezzük, ami elsik-
kad a fordításban. 

Ebben sok az igazság. Ha megnézi az ember pl. a híres francia költők 
angolra fordított műveit, arra a következtetésre kell jutnia, ezek a költők 
nem ezeknek a fordításoknak alapján lettek híresek angol nyelvterületen. 
A Penguin-sorozat közismerten prózafordítást ad lábjegyzetként az erede-
ti nyelvbeli szövegek mellé. Általános a gyakorlat, hogy verseket angolra 
prózában vagy annál alig különb szabadversben fordítják; magyarázata 
feltehetőleg az, hogy ilyen fordítások segítségével az idegen nyelvet nem 
jól tudó emberek eligazodhatnak az eredetiben. Kivétel nemigen akad. 
Puskin ismert, de prózája és prózában is élvezhető verses regénye miatt. 
Tyucsev épp olyan ismeretlen, mint Arany János. Külföldi költők csak 
akkor lesznek ismertek angol nyelven, ha eredetiben is sokan olvassák 
őket. 

Petőfinek tehát már csak azért sem volt sikere Angliában, mert költő 
volt és olyan nyelven, amit igen kevesen ismernek. 

A siker, ha magyar, olykor lefordítható, de esetleges. Miért? Miért nem 
volt Eötvös és Jókai sikere siker? A válasz valószínűleg az, hogy tartós 
külföldi közönségre csak kialakult áramlatok képviselői és rendkívüli 
tehetségek (zsenik) találhatnak. Ez a kétféle alkotó, illetve a kétféle alko-
tás, közelebbi kapcsolatban áll egymással, mint ahogy azt az önellátó 
egyén magasztalásához szokott emberek szeretnék. Holott a Werther zse-
nialitásából mit sem von le, hogy ez a mű az angol temetői szentimenta-
lizmustól a byroni világfájdalomig terjedő áramlathoz tartozik. „Az orosz 
regény”, „a skandináv dráma”, „az expresszionista dráma” áramlatok; 
valami nehezen körülhatárolható indulati integritás, egyedi dinamika jel-
lemzi őket, átsugárzik minden művön, ami körükbe tartozik. A magyar 
irodalomban efféle áramlat nem jött létre eddig, az extenzív univerzalitás 
szintjén szóló tehetség (zseni) szintén nem volt. Az utóbbi igen ritka, az 
olaszoknak nemigen jutott belőle a 14. század óta; Manzoniról és Piran-
dellóról esetleg vitatkozni lehet, bár valószínűleg ők sem különbek Gol-
doninál. 
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A rendkívüli tehetség és a jelentős áramlatok létrejötte egy nagyon ba-
jos kérdéscsoporthoz tartozik. Odaszámítandó az a kérdés is, miért sike-
rült a görögöknek vagy az angoloknak csak egyszer és kb. 75 éven át el-
sőrangú tragédiákat írniok. Társadalmi-kulturális előfeltételekről beszélni 
nem téves, de egy bizonyos szempontból érdektelen: adott variációjukban 
megismételhetetlenek, olyanok, mint maga a tehetség. Az an- góloknak is 
bele kell törődniük, nem tudnak olyan tragédiákat írni, mint az Erzsébet-
korban. Ez nem zavarja őket: úgy viselkednek, mint a távfutó, aki egyszer 
régen nyert és azóta sem; sőt olykor úgy, mint a másik, aki sohasem 
nyert, nincs is reménye rá, de benevez minden versenyre és lefutja, hiszen 
él és szeret futni. Nemcsak a győzteseket illeti meg az elismerés – győ-
zelmük, mint tehetségük, esetleges; a győzelem, az elért eredmény pedig 
nem az egyén – és nemcsak az elismerés teheti értelmessé az életet. 

Ezzel felmerült a másik és utolsó kérdés: Miért van szükségünk a si-
kerre, arra, hogy a nagyok elismerjenek? A válasz egyszerű: azért, mert 
nem nőttünk fel. 

Megvan annak az oka, hogy miért kiált a magyar a „népek családjá-
hoz” bátran, illetve az idők múltával egyre inkább bátortalanul. Trianon 
csak megerősítette ezt a népét egyénnek képzelő magyart abban, hogy 
mostoha szülőkhöz fusson igazságért. Ady még nem várta el, hogy fordí-
tók és fordításokon át őt ismerő franciák fogadják Párizsban. A külső el-
ismerésre éhező ingert, úgy tűnik, a nemzethalál látomása váltja ki: meg 
kell mutatnunk, hogy hasznos gyermekek vagyunk, hogy megérdemeljük 
az életet. 

Miért ne érdemelnénk meg? És mi köze van meglétünknek ahhoz, 
hogy hasznosak vagyunk-e vagy sem? Csak egy és viszálykodó tagokból 
álló család van, ahova fordulni érdemes: a magyaroké; elsősorban ma-
gunkra kell támaszkodnunk, a külső elismerés csak dekoráció. 

A felnőttek úgy felnőttek, ahogy lehetnek: életük végéig megmaradnak 
gyerekeknek is. De ez elsősorban magánügyük, saját magukon belül kell 
a gyermeket és a felnőttet egymáshoz igazítaniok, saját idejükön belül, 
ami mindig az adott pillanat. 

Az angol bizonyára büszke Shakespeare-re, de általában nagyon elcso-
dálkozik, ha meghallja, hogy állítólag kitűnő magyar fordításban is olvas-
ható. És nehéz olyan angollal találkozni, aki arról panaszkodott volna, 
hogy D. H. Lawrencet csak angol nyelvterületen méltányolják. Az ameri-
kaiakat sem rázza meg, hogy Fitzgeraldért vagy Henry James-ért nem 
lelkesedik a nem-angol világ. Megnövekedik Kosztolányi műveinek érté-
ké, ha a világ irodalmi közvéleménye ismeri őket? Vagy más szinten: 
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különb a magyar a dánnál, ha az olimpiai játékokon több aranyérmet sze-
rez? Magyarország éveken át többet szerzett, mint Anglia, de jelentett-e 
ez többet a ténynél? Miféle szülő előtt akarunk kitűnni? Isten előtt? Euró-
pa előtt? Aki magyar, tudja: „Isten csodája, hogy még áll hazánk.” De aki 
nem magyar, azt is tudja, isten csodája, hogy akármi is áll. 

Franciaország, Anglia, Amerika nem szülőnk. „Vigyázó szemetek Pá-
risra vessétek”, de mindig és örökös tanoncként? Mástól tanulni lehet es 
kell, de amit tanulni lehet, sohasem a meglét. Tanáromnak hálás lehetek, 
de nem azért tudok, mert tanított és többnyire nem is azt, amit. „Ázsia ez 
kérem!” Na és? „Be kell érni a művelt nyugatot!” Miféle versenypályán? 
És ki osztogatja a díjakat? A művelt nyugat különben sem tud arról, hogy 
versenyzik. „Nekünk még nincsen Nobel-díjas írónk!” Kínának sincs. 

Nem kell igazolni a meglétet. Herdernek bizonyítjuk, hogy nincs iga-
za? Herder rég halott, utódjai valami oknál fogva erre a kijelentésére nem 
emlékeznek. És ha tennék is, miért kellene komolyan venni nagyképűsé-
güket? Swift azt mondta volt a németekről, amit Herder a magyarokról, és 
neki nem volt vajon kisebbrendűségi érzése? Tölgyerdőket túrnak a teu-
ton disznók, vélte; de vajon csak őket tartotta barbároknak a Szerény Ja-
vaslat szerzője? A felsőbbrendűségi érzés csak egyik formája a pelenkás-
kor és az atyai pofonok traumájának: nincs nép kisebbrendűségi érzés 
nélkül. Egyes angolokat még mindig náspágolják a normanok; az ameri-
kaiakat még mindig zavarni tudja, hogy György király győzhet és Buda 
várában már csacsogott Bonfini, amikor Washingtonban csak a vadpulyák 
kotyogtak. 

Nem kell igazolni a meglétet; felettébb felesleges egy irodalmi apoteó-
zisról ábrándozni. Elpocsékolt pénz és vágy, ha a Corvina Kiadó élvezhe-
tetlen angol fordításban osztogatja az Ember tragédiáját, élvezhető, de 
hamisban a Vörös postakocsit. 

Ha a művelt nyugat minden könyvesboltjában Móricz Zsigmond, Ott-
lik Géza, Ady, Weöres és Eörsi István tölti be ékes fordításban a kiraka-
tokat; ha az egyetemek könyvtáraiban százhuszonöt nyelven Shakespeare 
mellett Katona Józsefet vagy Madáchot forgatják izzadó kezek; és ha a 
Nobel-bizottság meghökkentő paroxizmusában már tizenöt éve csak ma-
gyar szerzőknek osztogatja a dinamitgyáros hagyatékának svéd-biztos 
kamatait, vajon mi fog történni? Kibetonozódnak a földutak Budakalász 
és Szentendre között? Megváltoznak az országhatárok? Megnövekedik a 
dolgozók keresete? Életük három évtizeddel meghosszabbodik? Esetleg 
csökkenni fog a reménytelen szerelmesek száma és felszáradnak a gyo-
morfekélyek? Avagy megtörténnek az első lépések a föld országainak 
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magyarmatosítására és hamarosan az ég minden tája alatt jó-rossz kiejtés-
sel szavalják kicsinyek és nagyok pesti dialektusban az „Anyám tyúkját”? 
Ki akarunk tűnni? Ki előtt és hova? 

Ideje lenne felnőni. Nem külső elismerés kell, belső kritika: alapos ve-
szekedés családon belül és egyenlők között; nem mostoha apai dörgede-
lem. Ideje lenne megérteni, az irodalom nem élet. Ha érthető is, hogy a 
béna embernek jól esik, amikor dicsérik selymes haját, talán rá lehet ven-
ni, hogy megértse, hajának dicsérete csak azt jelzi, hogy a dicsérő észre-
vette bénaságát. Megkapó és leverő, hogy 1956 novemberében egyes osz-
tagok az írószövetség kertjében akarták letenni a fegyvert. „író úr, beteg a 
tehenem, jöjjön már, gyógyítsa meg”, panaszolta egyszer idézettel Illyés 
Gyula azt a tudatállapotot, amely azóta őt magát is gyakran csapdába ejti. 
Az irodalom lehet, hogy kompenzációként jön létre, de nem kompenzál. 

Heine írja, hogy amikor már szinte bénán utoljára elhagyta lakását 
1848 májusában, a Louvre-be ment a Milói Vénusz, a szépség istennőjé-
nek szobrához: „Lábánál feküdtem sokáig és olyan hevesen sírtam, hogy 
azon már egy kőnek is megesett volna a szíve. Részvéttel nézett is le rám 
az istennő, de egyúttal olyan reménytelenül, mintha mondani akarta vol-
na: Hát nem látod, hogy nincs kezem és nem segíthetek rajtad?” Rilke 
nem változtatott ezen a prognózison, amikor az Apolló szobor torzójával 
azt mondatta a szemlélőnek: „Meg kell változtatnod az életedet.” Minden 
irodalmi mű torzó, és ha a magyar művek java különösen az, akkor a ma-
gyar olvasóknak különleges gondot kell fordítaniok arra, hogy ne a mű-
veket egészítsék ki képzeletükben, hanem saját életükön változtassanak. 

„Kis népek nem engedhetik meg maguknak azt a fényűzést, hogy ha-
mis tudatuk legyen a rájuk vonatkozó külföldi véleményekről és ismere-
tekről”, mondja Czigány Lóránt, és még egyszer idézni kellett ezt, mert 
nagyon igaz. A legkisebb fiúból nem lesz király az álmélkodó világ udva-
rában, bármennyire is őrzi tarsolyában a hamubasült Petőfit vagy Adyt. 
De idézni kellett azért is, hogy hozzá lehessen fűzni a talán kétségesebb 
kiegészítést: azt sem engedhetik meg a népek, ha kicsik, ha nagyok, hogy 
hamis tudatuk legyen önmagukról. Minden hamis tudat maszk, megköny-
nyíti a tükörbe nézést. Czigány könyve azért is jelentős, mert maszkra 
figyelmeztet, olyanra, amelynek ma már a történelem múzeumában a he-
lye. 
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VÁSZOLYI ERIK 
Tájékozatlanság és rövidlátás35 

Nagy Péter a Kortárs 1980. júliusi számában, A borostyán szépsége cím-
mel ön-írást közölt Domahídy András regényeiről. 
 
Így kezdi: „Nem vagyok az emigráns irodalom különösebb ismerője – 
bevallom, különösebb kedvelője sem. Nemcsak s talán nem is elsősorban 
politikai indulatból; bár ez ügyben a szocializmus féltése deklarált ellen-
ségeivel szemben éppúgy bújkál bennem, mint az 'itt élned, halnod kell' 
patriotizmusa. Ám ennél erősebb az az elkedvetlenedés, amelyet néha 
kezembe kerülő kiadványaik – könyv vagy folyóirat – keltettek: kedvem-
nek-ízlésemnek sok volt mindig a nagypipájú, kevés dohányú írás. Ennek 
két fő típusával lehet a leggyakrabban találkozni...” (1117. 1.). 

Hogy nem különösebb kedvelője az emigráns irodalomnak Nagy Péter, 
megértem s nem csodálom. Már csak azért sem, mert ha nem vagyok egy 
irodalom különösebb ismerője, hogyan is kedvelhetném. Hogy viszont 
nem különösebb ismerője az emigráns irodalomnak, fájlalnom kell, még-
hozzá kétszeresen. Egyrészt mert a magyar irodalom 1919 óta máiglan 
nem csak magyarországi irodalmat jelent: az erdélyi, szlovákiai, jugo-
szláviai, kárpátaljai magyar írókon kívül újabban számolnunk kell nyugat-
európai, amerikai, sőt ausztráliai pályatársakkal is, ha tetszik, ha nem. 
Korunk magyar irodalma nem egységes, de oszthatatlan, s mindazok al-
kotói közé tartoznak, akik a magyar határokon innen avagy túl megszol-
gálják tehetségükkel a magyar író titulust. Nagy Péter a pesti bölcsészkar 
irodalomtanára, közismert irodalomtörténész és kritikus. Ezért elvárnám, 
hogy figyelemmel kísérje a mai magyar irodalmat – beleértve azt is, ame-
lyet emigráns irodalomnak nevez. Kedvelnie nem szükséges, de ismernie 
(jobban ismernie) illenék. 

Illenék annál inkább, mert bevallottan szűkös ismeretei nem tántorítják 
el néhány igen sommás ítélettől. Nemcsak s nem is elsősorban politikai 
indulatokról van szó, mondja, bár hazafiságára éppúgy hivatkozik (má-
sodsorban), mint a szocializmus féltésére „deklarált ellenségeivel szem-
ben” (elsősorban). 

A szocializmus féltése szép dolog, noha kissé szenvelgőnek érzem. 
Ámde sokkal lényegesebb kérdés, hogy kiket s miért minősít a szocializ-
mus deklarált ellenségeinek. Akárhányszor olvasom újra cikke idézett 

                                                           
35 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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bekezdését, csak arra lyukadok ki, hogy az emigráns irodalom művelőiről 
beszél nagy általánosságban – tehát (nagy általánosságban) ezek a dekla-
rált ellenségek. Maga az ellenség emlegetése komisz emlékeket idéz: Rá-
kosi paranoiás éveiben kellett otthon szakadatlan hajtogatni, hogy éber-
ség, elvtársak, mert „az ellenség keze betette a lábát”. 1956 óta ez az esze-
lősség engedett, aztán elsorvadt. Legalábbis ezt hiszi az ember, amíg nem 
emlékeztetik rá. Ámde lényegesebb azt tisztázni, hogy ki a szocializmus 
deklarált ellensége az emigráns irodalomban s ki nem az. Ha például 
Nagy Péter végigolvasná az Új Látóhatár utóbbi tíz évfolyamát vagy akár 
többet, kíváncsi vagyok, kiket s milyen alapon káderezne ellenségnek. 
Meglehet, hogy mi nem lihegünk a lelkesedéstől azért, amit ő szocializ-
musnak tart, de ez nem minősül ellenségességnek azzal szemben. Annál 
józanabbak is, elfoglaltabbak is vagyunk, akik legfeljebb nem hajlandók 
Osmint játszani egy pesti irodalmi szerájban. Ettől azonban nemcsak ma-
gyar és író marad valaki, de politikailag sem lesz feltétlenül persona non 
grata (ha nem annak bélyegzik), akinek véleménye némelyek szocializ-
musáról se jobb, se rosszabb, mint sok olyan pályatársé, akit otthon nyu-
godtan és rendszeresen publikálnak. Ne tessék gyártani ellenségeket. 
1981-et írunk, Rákosi Mátyás rég kimúlt. 

Dehát állítólag nem is ez a fő baj. A „néha kezembe kerülő kiadványa-
ik” alapján a cikkíró sommás irodalmi ítéletet is mond a politikai beveze-
tő után: „Kedvemnek-ízlésemnek sok volt mindig a nagypipájú, kevés 
dohányú írás”. Tájékozatlansága, vagy igen hiányos tájékozottsága sem 
menti ezt a modortalan és bántó általánosítást (amelynek alapján viszont 
nem röstell további részletekbe menni s két fő típusról elmélkedni). Ha 
ismerné az emigráns irodalmat, alkalmasint sokkal több maradandó érté-
ket lelne az utóbbi jó harminc év termésében, mint gondolná, s ebben 
úgylehet a szocializmus féltése sem gátolná meg. Ez a nagypipájú, kevés 
dohányú általánosítás azonban, hogy is mondjam: c'est plus qu'un crime; 
c'est une faute. Gondolhatna Fouchéra. Ha kezébe kerülnek nyugati ma-
gyar könyvek vagy folyóiratok, egy „átfutottam s félretettem” helyett ve-
hetné a fáradságot tüzetesebb tanulmányozásukra. Mert addig óhatatlanul 
azt véli, „hogy azért az emigrációról még eddig az igazán érvényeset a 
kisebb-nagyobb öregek mondották el: Márai: a Halotti beszédben s Zilahy 
verses levelében, melyet Illyéshez írt. A fiatalabbak versben is, prózában 
is mögöttük maradnak. Nyeretlenek versenye ez”. (uo.). 

Nem tudom, kiket tart kisebb-nagyobb öregeknek. Márait, Zilahyt, Cs. 
Szabó Lászlót s másokat én se kisebbnek, se nagyobbnak nem minősíte-
ném; nem restellném őket nagy öregeknek süvegelni. Ez a generáció pe-
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dig kissé többet mondott el az emigrációról, mint Márai Halotti beszéde 
és Zilahy megrázó szabadverse Illyés Gyulához. Úgyszintén a fiatalab-
bak, akik szerinte versben is, prózában is a „kisebb-nagyobb öregek” mö-
gött maradnak. Először is kiket értsünk fiatalabbakon? Gömöri Györgyöt, 
Kabdebó Tamást, Faludyt, Thinsz Gézát, Ferdinandyt, Határ Győzőt, 
Kemenes Géfin Lászlót, Zsigmond Endrét, Major-Zala Lajost, Hanák 
Tibort és még számos mást, aki többé-kevésbé ehhez a nemzedékhez tar-
tozik? Nos, ebben a korosztályban hovatovább fiatalabbnak számít, aki 
még csak ötven körül jár! Hogy ezek a „fiatalabbak" mennyire maradnak 
a nagy öregek mögött versben is, prózában is, az hosszasabb vitát igé-
nyelne. Én azt tartom sértőnek is, bántónak is, igaztalannak is, hogy egy 
egész magyar írónemzedék megítélésére Nagy Péternek a lóverseny szak-
szótárához kellett nyúlnia és nyeretlenek versenyének fitymálnia több 
tucat magyar író-költő több évtizedes alkotó munkásságát. Ha már a ló-
sporthoz fordult: ez sportszerűtlen volt. 

Miután az emigráns irodalmat emígyen elintézi, Domahídy András is-
mertetésébe fog, akiről meglepve olvasom, hogy „nem ragad meg az élet 
esetlegességei között: epikává tudja nemesíteni”. (Hát persze, különben 
mitől lenne író!) Nem tudom, Domahídy András helyében mennyire örül-
nék egy olyan méltatásnak, amelyben a fentebb említett poszt-rákosista 
éberség elegyedik a hajdani zsdanovi esztétika utóízével. Hiszen 
Domahídy művészetének nagypéteri értelmezésében alapvetően a politi-
kum a lényeges, először, másodszor, harmadszor. „Hiába dugja 
Domahídy a fejét a múlt arany ködébe vagy az ausztrál sivatag homokjá-
ba: a politikum átüt ezeken is” (1118. 1.) Szegény Domahídy, hova nem 
lehet dugatni a fejét! Pedig mindössze egy mondattal később éppen reali-
tásérzéket dicséri bírálója: „Természetesen nem rokonszenves neki a szo-
cializmus...” (hogy még a méltánylást is kellő pártos éberség előzze meg) 
„... de sors- és kortársainál, amennyire ismerem őket, jóval megértőbb 
mindaz iránt, ami történt...” (uo.). Mint mondotta, Domahídy sors- és kor-
társait igen kevéssé ismeri, ha pedig ez igaz, akkor valójában nincs össze-
hasonlítási alapja. Egyetértünk abban, hogy Domahídy András politikai 
higgadtsága, bölcs tárgyilagossága és írói bátorsága messzemenően pél-
dás. Ezt az erényt azonban Domahídy számos nyugati pályatársától nehéz 
elvitatni: példát e folyóirat lapjain is találhat eleget, aki nem rest. 

A baj viszont nemcsak az, hogy Domahídyt „jóval megértőbb”-nek 
tartja valaki, mint pályatársai zömét, hanem legalább annyira az, hogy az 
irodalmi ítész ezt a szerzőt is ráhúzza egy irodalmi Prokrusztész-ágyra s 
így óhatatlanul torzítva mutatja be annak az otthoni olvasóközönségnek, 
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amelyik pedig csak e kritikából értesülhet Domahídy írásairól, hiszen a 
könyvesboltba vagy könyvtárba hiába megyen értük. Domahídy jó író – 
így a kritikus –, de figyelmeztetjük a nyájas olvasót, hogy azért, elvtársak, 
„természetesen nem rokonszenves neki a szocializmus” meg hogy 
„Domahídy persze a hangsúlyt a régi pusztulására s a pusztuló értékére, 
szépségére teszi...” (uo.). Hogy az efféle ügybuzgó természetesen meg 
persze, hogyan s mint célzatos, döntse el az olvasó. Aztán: „Nem tudom, 
okos dolog-e felvetni vele s a hozzá hasonló írókkal kapcsolatosan, hogy 
progresszívak-e s mennyiben ...” (uo.). őszintén szólva, én se tudom, okos 
dolog-e ilyesmit felvetni, mert azt se tudom, valójában, mit ért Nagy Péter 
progresszión. Attól tartok, ez is olyan közhely, amelyet Révai József kö-
vetelt meg az írástudóktól (meg farizeusoktól) vagy harminc éve. Még 
akkor is, ha utána megdicsérik Domahídyt, amiért „feltétlenül hisz a fej-
lődésben s a fejlődés elkerülhetetlenségében” (uo.). Kedvem lenne meg-
kérdezni Domahídyt, hogy miben hisz, miben nem, azok után, hogy az 
imént még természetesen meg persze. Dehát végtére elhangzik a szenten-
cia s kijelölik Domahídy helyét a magyar irodalomban: „... egy réteg, a 
volt magyar 'történelmi uralkodóosztály' életformájának s az osztály és az 
életforma megszűnésének krónikása”. Milyen egyszerű is minden egy 
újabb szocreal közhely sztanioljába bugyolálva. Nem tudom, a budapesti 
bíráló mennyire értene egyet Ferdinandy György véleményével: „Így jut 
el Domahídy az egyeditől az általános emberihez, a nagy összefüggések 
magaslataira, ahol mindegy már, hogy milyen nyelven íródik a mű, ko-
runk emberéhez szól, vagyis világirodalommá lesznek ezek a Szamos-
parttól az Indiai-óceánig ívelő életek” (Új Látóhatár 1980/1. sz. 110. 1.) 
Ezért nem hiszem el Nagy Péter végső értékítéletét sem: „Így válik ez a 
két szerény regény valójában az Úri muri utóhangjává ... ez a jelentősége 
Domahídy regényeinek” (1121. 1.). Domahídy jelentőségét Ferdinandy is, 
mások is pedzették már, s merőben másként; Domahídyt azért szeretjük, 
mert azonos önmagával, Domahídy Andrással, s nem Móricz Zsigmond-
nak vagy másnak a szellemi appendixe. Akit nem vert meg valamiféle 
szocreal rövidlátással az ég, sokkal több szépséget képes Domahídy írása-
iban meglátni, mint a történelmi uralkodóosztály alkonyának agyonszaj-
kózott s ezért immár halálosan untató témáját. 

Tartozom még egy vallomással. A Kortársban megjelent cikk egyik-
másik mondatát többszöri elolvasás után sem értem. Így például, amikor a 
falubeli Erzsiről azt írja a kritikus, hogy „nem tud életre kelni, mert ennek 
a falusi lánynak a valóságbeli társadalmi élete már túllépett azon, ami az 
úri-patriarkális szemlélet látószögébe befogadható volt” (1119. 1.) Elné-
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zést, de ezt a látószög-dolgot fel nem foghatom. Azt se tudom, mi értendő 
„Krúdy irizáló lírizálásán” (1121. 1.). Hogyan kell irizálni? Én boldogult 
Pais Dezsőtől és Bárczi Gézától tanultam magyar nyelvészetet, de ők nem 
irizáltak. Hacsak nem titokban. 
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CZAKÓ TIBOR 
Látomások írója36 

Szirmai Károly: Az éjszakák motorosai, Tankönyvkiadó Intézet, Újvidék 
1979. 
 
Némi meghatottsággal veszem kézbe Szirmai Károly válogatott elbeszé-
léseinek szerény kötetét, amely kötelező olvasmány lett Vajdaság magyar 
iskoláiban. Az író nyolc esztendővel ezelőtt halt meg. Elbeszélései immár 
a gimnázium felsőbb osztályai növendékeinek olvasói élményanyaga. 
Gazdag munkássága révén a magyar irodalom klasszikus alkotóinak 
egyikévé vált, írásai előkelő helyet biztosítanak neki az egyetemes ma-
gyar irodalomban. „Az éjszakák motorosai” huszonhárom novellát tar-
talmaz. A kötet anyagát Tornán László, az ismert újvidéki kritikus válo-
gatta és Sárosi Károly gondozásában látott napvilágot. 

„Szirmai Károly meglátásai és látomásai” című értékes tanulmányában 
Tornán László összefoglalja azokat az esztétikai elveket és alkotói saját-
ságokat, amelyek számos ismertetője és bírálója nyomán, mint a Szirmai-
opus jellegzetességei domborodnak ki. Tornán kiemeli a Szirmai-művek 
sajátos hangszerelését. A szövegek zenei távlatokat nyitnak meg. A mu-
zsikáló messzeség nemcsak egyik novellájának címe, hanem utal szerzője 
lelki alkatára, elhivatottságának jellegére és írói munkájának természeté-
re. Bizonyíték és dokumentum arra, hogy „valahonnan elindult az öreg 
mesemondó, kezében a múltnak hegedűje, és játszani kezdett. Amerre 
haladt, a jeges mezőket zöld bársonyszőnyegek borították be, s piros virá-
gokat hajtottak ki a hókristályok. S odafönn, a csúcson, csodasugárzás 
támadt, szivárványos, végetnemérő” ... (A holló 16). 

Az bizonyos, hogy Szirmai Károly nem a könnyű zene híve. Súlyos 
melódiái a ravatalok gyertyalángjától reszketnek, halotti miséje örökéletű 
Missa solemnis. Az elmúlásnak és a halálnak nem szonettet szokás szen-
telni, hanem komor requiemet. Ilyen hangszerelésben zengenek Szirmai 
irodalmi szimfóniái. „Megszállottja volt a halál gondolatának – írjaTomán 
László –, mindenütt a múlandóság keze nyomát látta, az élet mögött a 
nem-létet fedezte fel; a halál végigkísérte életében, világának (és alkotá-
sainak) egyik központi, állandó témája, eleme, jelensége, mondhatnánk 
tengelye lett” ... „Látomásai egyedülállók irodalmunkban, az átlényegítés 
sajátos változatával gazdagítják, új dimenziót adnak neki. Habár alkotása-
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inak gyökerei ebbe a mi bácskai talajunkba fúródnak, belőle szívják élte-
tő, megelevenítő, de sokszor kábító nedveiket, mondanivalója mégis álta-
lánosan emberi, s az önmagunkkal és sorsunkkal való szembenézésre 
kényszerít bennünket, egykori, mai és eljövendő olvasókat.” 

Szirmai Károly a múlt esztendőben töltötte volna be kilencvenedik 
életévét. Az érzelmes emlékezés helyett könyvekkel történő köszöntése az 
illendőbb és hozzá méltóbb. És e könyvek megjelenése nem vágyálom, 
hanem valóság. Az imént ismertetett újvidéki elbeszélésgyűjtemény, a fia 
– Szirmai Endre – által azt megelőzően kiadott novelláskötet (Mindig 
elválni valakitől, 1976) és az ugyancsak az ő gondozásában megjelent 
életmű-feldolgozások mind ezt igazolják. Több mint öt évtizedes tevé-
kenységének termékei eljutottak öt világrész könyvtáraiba s emlékét hí-
ven őrzik a szaporodó számú Szirmai Archívumok, az apa örökségét és 
hagyatékát odaadással és áldozatvállalással gondozó hálás fiú fáradhatat-
lan munkájának eredményei. 
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CZIGÁNY MAGDA 
 „Szentivánéj, kora ősszel”37 

Thinsz Géza: Versek – Szerelem szunyognézetből. Képek: Lengyel Zsolt. 
Galerié Parabel [München], 1980. 58.1. kötve. 
 
Öröm, ha olyan szép könyvvel gazdagodik a nyugati magyar könyvki-
adás, mint Thinsz Géza új verseskötete, a Szerelem szunyognézetből, 
amely a müncheni Galerié Parabel gondozásában jelent meg bibliofil ki-
adásban. A kötet 27 szerelmes versét Lengyel Zsolt 27 egész oldalas, szí-
nes illusztrációja kíséri és a költő, illetve a festőművész életrajza és port-
réfestménye zárja le. 

Thinsz Géza, a szenvedélyben is szenzitív és az érzelemben is mindig 
intellektuális költő a versek tanúsága szerint nem feledheti, hogy amit 
papírra vet, az szavakkal nem mindig fejezhető ki, sokszor merő kísérlet 
csupán a leírhatatlannak rímekbe szedett eldadogására, a „nyomdafesték-
kel elhalványuló” öröm, az együttlét „szavakba dermedő élménye”. De a 
költő bűne csak a saját lelkét nyomja, mert csak ő tudja, hogy mit sejtet-
nek meg és mit palástolnak el a hátrahagyott hieroglifák. Az olvasót a 
talányok nem érdeklik, mert ha ráhall a szavakra, azokban nemcsak a 
költő, hanem saját maga élményeit, vágyait és szorongásait is felismerni 
véli; kisajátítja a verseket, azonosul velük. 

Ilyen különös szellemi kapcsolat, érzelmi szimbiózis hatványozott fo-
kon szükséges költő és festő között, ha az illusztrációk a tárgyak felületes 
katalogizálása helyett az érzelmi kisüléseket, a verseket átszövő hangula-
tot és a rejtett utalásokat akarják képi formában visszaadni. A kötet bekö-
szöntő versében, az Eroticonban Thinsz Géza maga hívja ki a festőt a 
lehetetlen megfestésére: „Ezt fesse meg, mester!” – de amolyan kettős 
művészi párbaj ez, vagy inkább vetélkedő, ahol a költőnek csupán annyi 
helyzeti előny adatott meg, hogy a verseket készen szállította a porondra. 
Lengyel Zsolt azonban alapvetően kompatibilis Thinsz Gézával. A Kor-
niss Dezső és Bernáth Aurél iskoláján felnőtt nemzedéknek – akik közül 
itt talán elég a korai Lakner Lászlóra utalni – Lengyel Zsolt az a képvise-
lője, akinél a szabad asszociációs képszerkesztést a szabadon folyó, hie-
roglifikus ecsetkezelés közvetlensége egészíti ki: a felvillanó figurális 
részletek, időnként megismétlődve, az őket kiegészítő színfoltokkal, a 
kapcsolatot kereső vonalakkal vagy a feszültséget teremtő üres felületek-
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kel ugyanazt a közvetlen, mégis míves szerkesztési elvet sejtetik, mint 
Thinsz versei. 

Ha időnként kevésbé sikerült Lengyel Zsoltnak a versek alaphangjára 
ráéreznie, vagy az éppen csak felvillantott intellektuális utalásokat kibo-
goznia, akkor a mondanivalót kifejező, de azt egyben el is takaró tárgyak 
az illusztrációkon a kelleténél kiemeltebb szerephez jutnak. Az Anyanyel-
vi szinten című vers óvárosi telefonkagylóján és vendéglői asztalának 
rajzán túl kell keresnünk azt, ami az idegen mindennapokban lassan behá-
lóz bennünket, mert a tárgyak csak esetlegesek. Ugyanígy a párnán ma-
radt három hosszú tekergő hajszál a vers összefüggéséből (Kirajzolódsz és 
változol) kiemelve majdnem prózai lesz, vagy enyhén zavarbaejtő, sem-
mint evokatív; három összekuszálódott hullámvonal csupán, az elmúlást 
idéző tárgyi bizonyíték helyett. Máskor áttételesen, absztrakt formába 
kényszerülve a versek és a képek közös vonásainak megfogalmazása job-
ban sikerül. (Például az Eufória ellentétes vágyainak a végtelenben talál-
kozó, két kemény egyenesében, ahol sem a költő, sem a festő nem hisz 
többé az euklideszi geometriában, vagy a Felhangzói, szétáradsz című 
vers összegubancolódott gyökereinek rajzában az űr felett, ami felé a 
mélyből új hajtások virágfejei intenek: organikus növekedés, beérés és 
kiteljesedés a szavakban, tekergő indák, gyűrűző gyökerek vonalai az 
illusztráción, élő televény, a megújuló élet reménye.) 

A figurális ábrázolások között is gyakori az ösztönös átérzés, különö-
sen a részletekben: a határsávok szakadozó, de mégis szétválasztó dróthá-
lójában, ami fölött éppen csak összeérhet a két egymást kereső kéz, vagy 
a kétsoros Talán nem illusztrációján, ahol a Thonet szék hajlított hátának 
ívébe szőtt pókháló és a fekete keretbe zárt, ülő alak ugyanazt a rezigná-
ciót fejezi ki, amivel Thinsz az öregedést szemléli. A kötetben azonban 
költő és festő a színek használatában találkoznak maradéktalanul. Az 
alaptónus a méz-szín: Zsuzsánna telt idoma, kamaszlányok teste, felmerü-
lő arcok, aktok, szeretkező párok. Meleg, óarany ragyogás ez, a nyárutó 
gazdag színei. Amint az ifjúkor heves, egycélú mohóságát felváltja a 
gyengédebb, körültekintőbb és egyben a világra is kitekintő, tapasztalt, 
időnként a kételynek is utat nyitó, az elmúlást is bölcsen elfogadó, többré-
tű gondolati töltés – és ez a kötet alaphangja –, ugyanúgy a képeken is a 
tavasz színpompája, vad, pezsgő zöldjei, égő pirosai helyett a meleg, 
meghitt, késő nyári, többé már nem perzselő napfény ömlik szét, amit 
vörhenyesre színez a „kora ősz szentivánéje”. A sárgák barnává szelídül-
nek, Zsuzsánna szépségében a vének látni vélik már a savanyú öregkort 
és lombtalan fák törzsébe dermedve a múlt asszonyairól ábrándoznak. A 
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kopasz fűzfák tűzijátékot ropó táncával a képeken is felbukkan a fekete, 
aminek vonalai itt is, ott is, mezőkre osztják a síkot, keretbe zárják a felü-
leteket, határt szabnak a lehetőségeknek. Mindössze kétszer törik meg ez 
a színskála: egyszer a magány gyötrő kételye von szürkéskék hátteret a 
költő alakja mögé (Malomkerék), máskor az egyetemi tüntetésekről visz-
szamaradt táblák emlékeztetnek egy másik tüntetésre az októberi hideg 
kék ég alatt (Október, telihold). 

Két, talán apróságnak tűnő szépséghibáról kellene még végül szólni, 
nem ünneprontásként, hanem mert a bosszúság amit okoznak, nem illik 
ehhez a szép könyvhöz. A kötet magyar nyelvű kiadvány, magyarul értő 
olvasónak készült. Miért kell tehát a selyemkötést díszítő aláírás 
fakszimilijén a költő és a festő nevének idegenesen, fordított sorrendben 
állnia? És miért kell zárójelben Lengyel Zsolt életrajzában a Fiatal Művé-
szek Klubjának német fordítását is megadni, illetve egyes kiállításai mellé 
magyarázatként odabiggyeszteni: Kreisausstellung? 

Magyarul is megértettük volna. 
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JUHÁSZ LÁSZLÓ 
Várvidék38 

Amikor négy évvel ezelőtt megírtam Burgenland első magyar nyelvű 
történelmi útikalauzát, gondot okozott, hogy ennek a területnek nincs ma-
gyar neve. Hogyan is lenne, hiszen ez a vidék Trianon előtt sem földrajzi-
lag, sem közigazgatásilag nem alkotott egységet, területén három magyar 
vármegye: Moson, Sopron és Vas osztozott. Amíg tehát Erdélyre, Felvi-
dékre, Kárpátaljára és a Vajdaságra magyar nevünk van, addig Burgen-
land vonatkozásában kénytelenek vagyunk az 1920 óta létező német kife-
jezést használni. 

Többen kifogásolták, hogy miért nem Nyugat-Magyarországiak hívom 
Burgenlandot. A válasz nagyon egyszerű: először is azért, mert Burgen-
land nem Magyarország nyugati, hanem Ausztria keleti részén fekszik, 
másodszor pedig azért, mert Nyugat-Magyarország alatt a mai Győr-
Sopron, illetve Vas megyét értjük. Voltak, akik az őrség elnevezés hasz-
nálatát tartották volna helyesnek, az ellenérv azonban itt is kézenfekvő es 
cáfolhatatlan. Az őrség ugyanis, amely a Kőszegi hegységtől délre, a Pin-
ka völgyében mintegy 20 km hosszú és 4 km széles medencét alkot, csak 
egy parányi sziget Burgenlandon belül. Burgenlandot tehát őrségnek hívni 
olyan tévedés lenne, mintha a Dunántúlt Szigetköznek keresztelnénk át. A 
hazai szóhasználat beérte a német kifejezés átvételével, nyelvészeink meg 
sem kíséreltek megfelelő magyar nevet találni a Nyugat-Magyarország 
külső peremvidékén létesített új területnek. így hívjuk immár 60 éve – 
jobb kifejezés híján – Burgenlandot Burgenlandnak ...Valahol egyszer 
már olvastam azt a kifejezést, hogy Várvidék, de magamban elvetettem 
azzal, hogy téves fordítás. Burgenland ugyanis nem a várairól kapta a 
nevét, mint ahogy azt sokan hiszik, hanem azt a körülményt vették figye-
lembe névadói, hogy mindhárom nyugat-magyarországi vármegye német 
nevében ott volt a burg szó: Wieselburg, Ödenburg és Eisenburg. 

Amikor azonban az „Élet és Irodalom” egy legutóbbi számában elol-
vastam Kerényi Grácia „Boldogságtér” című hangulatos írását Rusztról és 
az őrségről, úgy éreztem, hogy új színt kapott a Várvidék kifejezés. Talán 
azért, mert Wenczel Laci bácsi kuruc süvege és tárogatója ugyanúgy 
szerves része a bennem kialakult Burgenland-képnek, mint a lékai kas-
tély-park évszázados gesztenyeóriásai, a ruszti gólyák, a Fertő-menti sző-
lők, az őrségi tornácos házak, vagy Gottfried Kump naiv burgenlandi táj-
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képei. De az is lehet, hogy az a tiszteletreméltóan makacs következetes-
ség vett le a lábamról, amellyel a szerző minden esetben oda tette Burgen-
land mellé, hogy „Várvidék”. 

A kifejezés szép, jól hangzik és ami ennél is fontosabb: igaz. Mert ez a 
szó feleleveníti bennünk a fraknói vár 600 éves öreg tornyát, a kaboldi 
vízivár reneszánsz ablakait, a lékai lovagterem gótikus íveit, a szalonaki 
vár impozáns falait, Borostyánkő bástyáit és a Batthyányak németújvári 
ősi sasfészkét. Ezt jelenti a Várvidék, sőt még ennél is többet: a lándzséri 
romokat ugyanúgy felöleli, mint a Árpád-kori óvári sáncokat, a 
lajtapordányi földvárat, a falakkal megerősített kastélyokat és a dombte-
tőn álló büszke templomerődöket. 

Mindez annyira meggyőző a számomra, hogy a korábbi aggályaim 
mind eloszlottak. Legyen tehát Burgenland Várvidék! – Használjuk együtt 
a két nevet mindaddig, amíg az új kifejezést meg nem szokta, át nem vette 
nyelvünk. Aztán a német nevet el is hagyhatjuk, megtartva önálló kifeje-
zésként a Várvidéket! 

Mindezért hálás vagyok a névadó keresztanyának. Egy kifogásomat 
azonban nem hallgathatom el. Talán nem leszek ünneprontó, ha az emlí-
tett „Boldogságtér” című írás egy tévedését helyreigazítom. Felsőőr la-
kossága nem azért kapott nemességet, mert hű labancként harcolt a kuru-
cok ellen. Már Károly Róbert biztosította számukra régi szabadságjogai-
kat és ha személyükben nem is kaptak nemességet, amíg a nemesi köz-
ségben laktak, maguk is nemesi kiváltságokat élveztek. Az országgyűlés 
1547-ben mondta ki Felsőőr lakóinak nemességét, majd 1582-ben név 
szerint is felsorolták a nemesi családokat. Ami pedig a labanc vádat illeti, 
arra a felsőőri református temetőben nyugvó Benkők, Farkasok, Balikók, 
Imrék és Zámbók mind kikelnének sírjukból, ha gyorsan nem mosnám 
tisztára kuruc becsületüket. Mert ők mindig a kuruc oldalon harcoltak. 
1605-ben ugyanúgy csatlakoztak Bocskay hajdúihoz, mint 15 évvel ké-
sőbb Bethlen Gábor hadaihoz. A Thököly-fclkelést lelkesen támogatták, 
és a Rákóczi-szabadságharcot is a kuruc zászló alatt küzdötték végig az 
őrségiek. A felsőőriek kuruc érzelme annyira felháborította a labanc had-
vezetést, hogy Heister császári tábornok 1706. február 15-en megtorlásul 
szabadrablást engedélyezett csapatainak Felsőőrön. Mert igaz ugyan, 
hogy az Esterházyakkal az élen a Várvidék nagy része labanc volt, de az 
őrség mindig is kudarc maradt. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Hegyi Béla interjúi39 

Hegyi Béla: A dialógus sodrában, Magvető, Budapest 1978, 477 l. 
 
Az interjúgyűjtemény ritka madár a nyugati könyvkirakatokban s külön 
műfajnak nem mondható. A magyar könyvkiadás tanúsága szerint azon-
ban az – külön műfaj ott, ahol nagyobb a betűéhség, és az interjúkötetek 
egymást követik. Karinthy Ferenc kétkötetes Dialógusaiban hol ő kérdez, 
hol őt kérdezik; Bertha Bulcsú: Délutáni beszélgetéseinek harmadik köte-
ténél tart, 50 interjút bocsátott közre eddig. Ezek után biztosra vehetjük, 
hogy Domokos Mátyás folyóiratközlésben megjelent Beszélgetései sem 
kerülhetik el sorsukat – kiadódik sorra-rendre minden, ami a méltóságtel-
jes lassúsággal mozgó, de széles futószalagra rákerül. Ám a múltban ki-
adott és a jövőben kiadásra kerülő interjúgyűjtemények közt is bizonyára 
kivételes helyet foglal el Hegyi Béla A dialógus sodrában c., közel félezer 
oldalas gyűjteménye, amely a Magvető kiadásában jelent meg és izga-
lomba hozta még azokat is, akik már némileg eltompultak a világnézeti 
elmetornák iránt. 

Az izgalom is, a könyv nyomában járó feltűnés is indokolt, éspedig 
több okból. Először is ez a könyv: „sztárparádé". Olyat a kérdező nem 
környékez meg, akinek a mai magyar szellemi, irodalmi, művészeti avagy 
politikai életben ne volna sztárkvalitása; így hát szavának kettőzött súlya 
van. A bevezető Ajánlás Rónay György tollából való; és a Vigília volt 
főszerkesztőjének ilyen kvalitásához kétség sem fér. A többi név Veres 
Pétertől Németh Lászlóig – Déry Tibor, Király István, Vas István, Jancsó-
Hernádi, Sőtér, Pilinszky, Thurzó Gábor, Ortutay, hogy csak néhányat 
ragadjunk ki a húszból – mind csupa „sztár”; de ne higgyük, hogy azért, 
mert „sztárparádé”, a beszélgetéseket lerángatná a karzat színvonalára. 
Sőt inkább azt kell mondanunk, jól fel kell vérteznie magát humaniórák-
kal, általános ismeretekkel, ha valaki az eszmék e tűzijátékában fülbesú-
gott felokosítás nélkül el akar igazodni. Másodszor, e beszélgetések külö-
nös minőségi többletét éppen az adja, hogy ezek valóban beszélgetések; 
nem olyan interjú egy sem, amelyben a megkérdezett korifeus, ismeretes 
tehetségbeli fölénye földhözteremti-tönkresilányítja a kérdező újságírót. 
Hanem – és ez éppen Hegyi Bélának, a Vigilia szerkesztőjének sajátos 
tehetsége, tehetségének fő ereje – egyenrangú félként beszélget bárkivel. 

                                                           
39 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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Ő nem is mintha az alkotás, az életmű akkora szellemi poggyászával tele-
pednék a beszélgető asztal mellé, amelynek a másik felén Lukács Györ-
gyöt avagy Déry Tibort találja; hanem mert azokat is meghökkenti széles 
körű tudásával, a kérdezett életpályájának és életművének beható ismere-
tével, a szellemi határtartományokban való széles körű tájékozottságával 
– s nem is mintha emerre-amarra akkor készült volna, hanem mint akinek 
mindez a kisujjában van – s végül, de nem utolsósorban: kérdésfeltevés-
ének eleganciájával, amellyel érzékelteti – a támadókedv nem zárja ki a 
békülékenységet, az engedékenység nem jelenti a támadás feladását. Mert 
A dialógus sodrában c. vaskos kötetben erről van szó, lovagi tornáról. A 
világnézetek harca ez s ha a metaforikus lendület sodrának engednék, azt 
is mondhatnám, e világnézetek úgy harcolnak, mint a szauruszok az ős-
korban: életre-halálra; de nem mondanék igazat. Itt minden vérre is megy 
meg nem is. Catalaunum ez, de csak azért nem megsemmisítő a győze-
lem, mert az a fél, amelyre Niké rámosolygott, jobbnak – még csak nem 
is jobbnak: politikusabbnak látja, hogy megkegyelmezzen és ország-világ 
hadd lássa felkiáltással lovagiaskodjék vele, mindennap újrakezdve, meg-
meghosszabbítva a kegyelmezést. Az ajánlásában Rónay György ugyan 
elutasítja a Vigiliától még a látszatát is annak, hogy fel akarná idézni a 
világnézeti párbajok szellemét; majd hangot ad abbeli szilárd meggyőző-
désének, hogy „a szekularizálódott világban az egyház, a vallás, a hit ér-
dekeinek ... az a legjobb szolgálata, ha tetszik, védelme, ha egyszer s 
mindenkorra leteszünk mind a katolikus 'fölsőbbrendűség', mind a katoli-
kus 'gettó' mentalitásáról”. Ám hogy a világnézeti beszélgetés ne harc, 
vagy legalábbis, ne bajnoki torna legyen – az kegyes óhaj. A két világné-
zet, katolicizmus és marxizmus szélsőségeiben érintkezik azon a ponton, 
ahol Kierkegaard szerint az ellentétek érintkeznek s ezen a ponton az el-
lentét mindig újra felforrósodik. Katolicizmus és marxizmus három do-
logban osztozik s ez a három: a fideizmus, a triumfalizmus és ez olyan, 
axiomatikus alapdogmákhoz való ragaszkodás, amelyek feladása az esz-
merendszert létében fenyegetné. A fideizmus: az eszünk arra való, hogy 
megerősítsen hitelveinkben; a triumfalizmus: az eszme győzött, ill. a pró-
féták által a győzelem megígértetvén, attól el nem üthető. A dogmák – a 
dogmák. Krisztus és a krisztusi tanok ugyanúgy nem kihajítható ballaszt, 
mint Marx és a marxi tanok. A kettő között a kompromisszum nem lehet-
séges, mert az olyan volna, mint Mohamed koporsója ég és föld között s 
afölött a szakadék fölött lebegve, amely a két világnézetet elválasztja. 
Évszázadokon át a világi szabadgondolkozó volt a megszeppent vendég, 
valahányszor a katolicizmus főpapi képviselője székébe ültette, egy kis 
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beszélgetésre; most a katolicizmus a vendég, a szekuláris világlátás a 
vendéglátó, s képviselője persze úgy érzi, hogy a hatalmi harc eldőlt: ez 
minden beszélgetés premisszája. Persze sok függ attól is, hogy ki mennyi-
re képviseli a hatalmat, ki mennyire előzékeny természettől. Aki nem 
annyira a szellem embere, mint inkább a hatalom exponense – prototípusa 
Király István – annak a szíveslátása egyenesen megvesztegető, a kérde-
zőnek is többet enged, de nem mulasztja el az alkalmat és le-leszögezi, 
hogy a világnézeti harc félreérthetetlenül eldőlt s hogy merre dőlt el. Ve-
res Pétert a magas kor bölccsé teszi és szelíddé hangolja; Vas István a 
hívő költői fenntartásaival szól arról, amivel a kérdezővel különben 
egyetért; Sőtér István kulturáltan és tájékozottan szól ahhoz, ami nem 
kenyere ugyan, de arról kialakult meggyőződését éppoly lezártnak érzi, 
mint azt, hogy a világnézeti harcban a marxizmus győzelme irreverzibilis. 
A bőség zavarában – mert húsz szellemi viaskodás közül csak találomra 
tudnék választani – a legjelentősebbnek valahogyan ezt a hármat érzem, 
Lukács György, Déry Tibor és Németh László kontribúcióját: visszagon-
dolva, nekem e három kitűzési pont köré rendeződik a könyv teljes anya-
ga. Németh László a legszínesebb-legszórakoztatóbb; Déry Tibor a leg-
higgadtabb-legkövetkezetesebb; Lukács György a legbrilliánsabb és a 
leggorombább. Gyanította-e valaki is a két háború között, hogy Németh 
László agnosztikus? Nem kötötte senki orrára hitbeli meggyőződését, de a 
Minőség Forradalmának ismerői tudhatták, az Ortega-csodáló Németh 
László hányadán áll a hittel. Az „Utazás” megírása után Németh László 
magabiztosan fogalmazza meg agnoszticizmusát s bizony több ez a val-
lással szembeni fenntartásnál; de utóbb enyhíteni próbál az esetleges 
„rossz benyomáson” és szépelgő fogalmazásokkal kísérletez: „az én hi-
tem transzcendens hit isten nélkül”, ami; fából nem is vas-, hanem vékony 
bádogkarika – minden filozófus tudja ezt. Műveltsége mindent felölelt, 
életműve hatalmas szellemi erőről tanúskodik; mégis, olykor e vallomás 
alapján az a benyomása az embernek, hogy amit kivált nem szeretett, ha 
rásütötték: impresszionista mindenben: ahhoz, hogy filozófusnak fogad-
jam el, tele van az irodalmár velleitásaival; ahhoz, hogy szépírónak fo-
gadjam el, teleaggatja művét a bölcselgés vágyolgásaival; s vonakodva 
bár, de igazat kell adnom Rónay Györgynek, aki bírálatában nem rejtette 
véka alá kifogásait az írófejedelem alap-attitűdjével szemben – ezt Né-
meth László idézi is, mint ami kivált bántotta: (Rónay) „szememre vetet-
te, hogy túlságosan is önmagammal vagyok elfoglalva, az olvasót egyálta-
lán nem érdekli a hipertóniám, az agykéregbetegségem, hanem kizárólag 
a mű, amit eléje teszek”. E támadást ő Rónay súlyos tévedésének tartotta 
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és „közismert szangvinikusságával” magyarázza. Nem tudom, mennyire 
volt közismert Rónay György szangvinikussága, mindenesetre könyvet 
róla nem írt s így kevésbé tudtak róla, mint a némethlászlói hipertónia 
többénekes eposzáról. Már Déry Tibor egyöntetűbb képet ad magáról is, 
meggyőződéseiről is. Pedig ugyancsak megszorongatja Hegyi Béla az 
ítélet nincs kedvezőtlen visszhangjával, avagy az ellene felhozott erkölcsi 
kifogások felemlegetésével. Nem akar Szabó Lőrincz mögé bújni, aki 
haláláig materialista maradt; de amilyen szerényen fogalmaz, olyan szi-
lárdan kitart individualizmusa és sztoicizmusa mellett, mi több, a csúcson 
és az elmúlással kibékülő aggastyán magabiztosságával sommásan elfe-
lejti Marxot és a marxizmust. Az őskereszténység tanainak modern felújí-
tása, a közösen vállalt hit remediumaival szemben szkeptikus: „félek a 
közös hitektől, mert mindig csak újabb vérfürdőket eredményeznek”. Fél 
a „közös hittől”, attól, hogy mint annyiszor „a történelem folyamán, a hit 
erőszakszervezetévé alakul át” és fél a manipulációtól, amelynek a lehe-
tőségét a modern tömegkommunikációs eszközök megsokszorozzák. Nem 
helyesli a párbeszédet, de nem zárkózik el előle; s hogy annak „más 
eredménye is lehet, mint esetleges ad hoc politikai szövetkezés?” Ki tud-
ná megmondani? Lukács György persze mindenben határozottabb, nyi-
latkozatát Hegyi Bélának 85 éves korában tette, de oly tűzrőlpattant per-
gőnyelvű módra, hogy egy 85 éves primadonna se tenné különbül. Filozó-
fiai vezérürü, akinek tudatában a bölcselet maradéktalanul azonosult az 
akcióprogrammal – a marxizmus mindenkori értelmezése és árfolyama 
szerint – így a hit eszkatológiája sem nem érinti, sem nem érdekli. 

A dialógus sodrában Hegyi Béla sajátos faggató-vizsgáztató tehetségét 
es roppant munkabírását dicséri. Elgondolkoztató hatalmas mű, felemelő 
s ugyanakkor lehangoló is. Felemelő azért, mert jólesik együtt látni az 
ellenfeleket, egy-dobogón és nem a szorítóban öklözve, hanem a huma-
nizmus lovagiassági szabályai szerint méltányolva az ellenfél érveit, 
ügyességet a szópárbajban és jártasságát bölcselet, irodaiam és művészet 
dolgaiban. Ám ugyanakkor lehangoló is annak, aki felismerni véli a dia-
lógus határait és lehetőségeit. Azt, hogy ilyen – erkölcsi normák és hitel-
vek, hatalmi bázis és meghatározó axiómák szempontjából olyannyira 
ellentétes világnézetek közt, mint a katolicizmus és a marxizmus – a kon-
kordátum, az igen, az lehetséges, célirányos, sőt kívánatos. De a diametrá-
lis ellentétek feloldása aligha lehetséges. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Szabadkáról életjelek40 

Dér Zoltán és Lévay Endre (rendezte): Életjel – Irodalmi Élőújság 3. 
1972–1978, Szabadka, Jugoszlávia, 1978. 432 lap. 
 
Több mint tíz évvel ezelőtt barátaim – Balla Bálint, Szente Imre, 
Szépfalusi István – társaságában beutaztam a Vajdaság tájait, s elvezettek 
a Palicsi tóhoz. Ifjúságom emlékei vonzottak ide, bár sohasem jártam 
valójában errefelé, a legkedvesebb költőm, Kosztolányi idézte elém ré-
gen- régen a tavat: 

A tó, a tó! a messzeség! hahó, 
a messzeségbe elvisz egy hajó, 
ó álom, áldás, szívdobogtató  
tündéri titkok tükre,  
tiszta tó, tündéri tó!... 

Megmártottam magam a tóban, még zavaros vize sem csökkentette ra-
jongásomat a táj iránt, mely oly sok versre ihlette Kosztolányit és követőit 
ezen a vidéken – így Ács Károlyt is: 

Hogyha már-már elepeszt a kórság, 
úgy szomjazod az igaz lét kortyát,  
tó vár rád, elmerült, partja nincs  
gyerekkorod őstava: Palics. 

A királyhalmi szőlők között Palics a város üdülőhelye, itt zajlik Sza-
badka vízisport élete. Ha Kosztolányi és Csáth Géza írásai oltották belém 
a város szeretetét, akkor a mai Szabadka írói csak megnövelték e vonzal-
mat bennem, ahogy közöttük akkor elidőztünk. Felsétáltam a már hírből 
ismert Dér Zoltán lakására, hosszú beszélgetésünk végén könyvet adott 
kezembe ajánlásával: „Endrének, hálával a szép ismertetésért, Szabadka, 
1970. VIII. 19. Dér Zoltán.” 

A recenzióm, amelyre céloz, Csáth Gézáról írott tanulmányáról szólott. 
Régóta figyelemmel kísértem már a távolból Vajdaság magyar irodalmi 
életét, amikor kezembe került egy vékony könyv, amely annak előző tíz 
esztendejére nézett vissza összefoglalásként. „Életjel 1958—1967” volt a 
címe. Most pedig előttem fekszik további két kötete. Az utolsó kötet már 
testessé nőtt évkönyv, felöleli az 1972-től 1978-ig eltelt esztendőket. 

                                                           
40 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 1. számában. 
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Mennyi minden van ebben a kötetben egybegyűjtve! Illően kezdjük pár 
sorral a nyitányul szolgáló Kopeczky László verséből: 

Az idő helyben topog, 
S mi elszállunk belőle  
Szép szavakat vésve  
Papírra, fára, kőre. 
Senki sem emlékszik majd ránk,  
Csak arra a bizonyos időre, 
Amikor még szép szavakat véstünk  
Papírra, fára, kőre. 
Ez lesz majd emlékünk őre, 
És te, Életjel, 
Amint végtelen táncod ropod  
Az időben, mely helyben topog. 

„Életjel” címmel indult útjára 1958 októberben ez az irodalmi mozga-
lom, élőújságként a Szabadkai Városi Könyvtár olvasótermében. Irodal-
mon kívül színházról, zenéről és képzőművészetről óhajtottak szólni a 
deszkákról, eleven kapocsként a szerző és a közönség között. Az igazi 
ihletőjük a helyi hagyományoknak a város életében játszott kimagasló 
szerepe volt. Kosztolányi Dezső emlékműsoruk születésének kilencvene-
dik évfordulóján áldozott a költő emlékének – ugyancsak hasonló évfor-
dulón Csáth Géza emlékműsorral járultak hozzá az író ébresztéséhez. 
Számtalan műsor mutatta be a mai jugoszláviai magyar írókat és művei-
ket, többek között Gion Nándort és Németh Istvánt. Talán a legfényesebb 
emlékű irodalmi műsoruk az erdélyi magyar írók szabadkai bemutatkozó 
estje volt, melyen Sütő Andrással az élen, Farkas Árpád, Gálfalvi Zsolt, 
Kányádi Sándor, Páskándi Géza és Szemlér Ferenc léptek föl. Nem ha-
nyagolták el a jugoszláv irodalom bemutatását sem, Ivó Andric, Miroslav 
Krleza, Iván Gorán Kovacic és mások művei kerültek műsoraikra. 

Az évek múltával kiterebélyesedett a Kosztolányi Dezső Irodalmi 
Színpad munkássága is. Megalakult a Csáth Géza Művészbaráti Kör, 
amely most már az ifjúságnak, iskolás diákoknak nyújtotta az irodalmi és 
művészeti élmények sorozatát. Zenei és művészeti estjeiken olyan rangos 
művészek is felléptek, mint Tallós Zsuzsa, Sziráczky Katalin és Póka 
Éva. Színjátékok, szavalóversenyek, miniműsorok késztetik az ifjabb 
nemzedéket a cselekvő részvételre, az irodalom szeretetére. Horváth 
Emma tanárnő, az amatőr szint fölé emelte az irodalmi estek hosszú sorát. 
A zenei műsorok, hangversenyek mellett említenünk kell a képzőművé-
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szet pártolását, kiállítások rendezésével mutatták be a Vajdaság magyar 
alkotóit. 

Az „Életjel” mozgalom munkásságának mintegy legnagyobb erőfeszí-
tése volt az „üzenet” irodalmi, művészeti és társadalomtudományi folyó-
irat megindítása és fönntartása a hetvenes évek eleje óta. Itt csapódik le 
munkásságuk legjava, de talán még ennél is érdekesebb könyvkiadó kí-
sérletük. Az „Életjel Miniatűrök” zsebkönyvei és az „Életjel Könyvek” 
vaskos kötetei jelzik a vállalkozás útját. Különösen kiemelkedő Csáth 
Géza kiadatlan írásainak kötete – Csáth Géza: „Írások az élet jó és rossz 
dolgairól”, 1975, és Kolozsi Tibor monográfiája a Szabadkai Sajtó törté-
netéről— „Szabadkai Sajtó (1848—1919), 1973” —, valamint „Dér Zol-
tán: Szembesülések, 1979”. Mindez a sok munka ott sorakozik a három 
„Életjel Évkönyv” több mint ezer oldalán. Tengernyi fényképfölvétel, 
műsor fotókópia és rajzos illusztráció díszíti a köteteket. A kötet végén 
időrendben fel van sorolva minden rendezvényük műsorának szövege, 
mely aztán teljes képet mutat elevenen és szívet lelkesítőén kulturális éle-
tükről. 

A könyv egyik befejező képe Szabadka főterén készült: Csáth Géza 
mellszobrát – Almási Gábor alkotását – állják körül mosolygó fiatal lá-
nyok, a Csáth-Kör tagjainak egy csoportja. Kedvük éppúgy ragyog, mint 
szép arcuk a kamerába, Rövid Eleonóra, Erős Borbála, Gyenes Márta és 
így tovább. Jelkép itt ez a felvétel, a múltba gyökerezett erős fiatal életet 
példázza nekünk. 

Tíz év előtt elbúcsúztam Dér Zoltántól, szobájában őt is Csáth Géza 
mellszobrai vették körül, ö marad ma is hajtó motorja, szellemi apja en-
nek a mozgalomnak, amely elénk tárul a könyvek lapjairól. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Reformok útján41 

Konrád György: Az autonómia kísértése. (Kelet-nyugati útigondolatok, 
1977-79), Magyar Füzetek Könyvei 2, Párizs 1980, 192 lap 
 
A tizenegy fejezetre osztott könyvben a szerző témakörök alapján rendez-
te el politikai, történelembölcseleti avagy vallomásszerű jegyzeteit; ezek 
egy-egy fejezeten belül is látszólag csak lazán kapcsolódnak egymáshoz. 
Sok az ismétlés, egyazon lényeg kifejtésével találkozunk különféle meg-
közelítésben. A kötetlen forma ellenére a könyv mégsem széteső, mert 
könnyű benne felfedezni a szilárd és jól átgondolt eszmerendszert. Az 
ismétlődések pedig nem egyhangúak, mert eleven, a szituációnak megfe-
lelő újragondolások. 

Gyorsabban igazodik el az olvasó, ha módjában volt megismernie a 
szerző előző – Szelényi Ivánnal közösen írt – „Az értelmiség útja az osz-
tályhatalomhoz” c. tanulmányát. Ez inkább csak segítség és nem feltétele 
az új mű megértésének, mert épp az „Autonómia kísértése” Konrád esz-
méinek a könnyedébb, populárisabb, egyszerűbb kifejtése a régebbi 
könyv nehézkes filozófiai stílusához viszonyítva. De nem csupán ennyi; 
továbblépés is; a szerző jelentősen finomította a nyugat-európai társadal-
mat felvázoló képletét. A valóság kontrollja, a nyugat-európai hétköznap-
okban való benneélés realista megfigyelésekkel gazdagította, és 
szemmelláthatólag végleg elterelte az újbaloldali romantikától, amelyre 
különben sohasem volt igazi hajlama. 

A szerző szerint az ipari országokban az állam és a társadalom kapcso-
latának három modellje létezik: a liberális, a szociáldemokrata és a kom-
munista (21. 1.). „Az elsőben a tőke szabadsága nagy, az állam beavatko-
zása viszonylag csekély”; példája erre leginkább az Amerikai Egyesült 
Államok. A szociáldemokrata modellben a tőke szabadsága és az állami 
beavatkozás egyensúlyban vannak; ez az állami-magán vegyes gazdaság. 
Mintaállamai e típusra az északnyugat-európai országok, idesorolva 
Ausztriát és a sorok között kiolvashatóan a Német Szövetségi Köztársa-
ságot is. A harmadikban, tehát a kommunista modellben az állami be-
avatkozás a túlnyomó; ez az államgazdaság. Ezért is nevezi a kelet-
európai társadalmakat államszocializmusnak. 

                                                           
41 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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A kötetlenebb, általa amerikai jellegűnek tartott liberális gazdaság- po-
litikát részletesebb indoklás nélkül elveti, vizsgálódásainak ez nem is tár-
gya. Európáról ezeket írja: „Nyugat-Európa embereit is kísérti a szocia-
lizmus, ami ebből alkalmazható Nyugaton, az a szociáldemokrata kapita-
lizmus. Kelet-Európa embereit is kísérti a liberalizmus, ami ebből alkal-
mazható Kelet-Európában, az a liberális államszocializmus. A szociálde-
mokrata kapitalizmus és a liberális államszocializmus szerkezetileg kü-
lönböző, de nem zárt rendszerek. Képesek az alkotó interakcióra, és nem 
indokolják a vasfüggönyt.” (16.1.) 

Szemlélete Európa-centrikus, sőt bizonyos mértékig Európa-álomban 
ringatózik, túlbecsüli e földrész népeinek egymáshoz való jóindulatát. 
Véleménye szerint a hibásak Moszkva és Washington, a két szuperhata-
lom; ha a Varsói Szerződés és a NATO, vagyis a szovjet csapatok és az 
amerikai egységek elhagynák Európát, népeik megtalálnák az egymáshoz 
vezető utat (16.1.). 

A szerző újfajta szocializmust keres. Körülnézve az „ideológiai pia-
con”, az eurokommunizmus áruját is szemügyre veszi. Illúziói nincsenek. 
Nyugat-Európában „a szociáldemokráciánál szavakban radikálisabb bal-
oldali pártok és mozgalmak nyelvezete homályos retorika”. (16/17. 1.). 
„Azok a nyugati baloldaliak, akik egyszerre ígérnek államosított tervgaz-
daságot és plurális demokráciát, vagy az egyiket vagy a másikat nem 
gondolják komolyan”. Az eurokommunisták számára a kiút, Konrád sze-
rint: „Ha az állami tervgazdaságot nem gondolják komolyan, akkor ami a 
retorikából valós tartalékként megmarad, az a technokrata típusú piacsza-
bályozás és jövedelemújraelosztás úgy, ahogy az Északnyugat- Európá-
ban kialakult.” (17.1.) 

A nyugat-európai szociáldemokrata társadalmakat a szerző hárompólu-
súnak látja; a tőketulajdonosok, a technokrata értelmiség és a munkások 
nagyrészben ellentétes érdekeinek ügyes egyeztetése folytán előállt ha-
talmi egyensúlyból vezeti le ezen társadalmak demokráciáját és jólétét. A 
kelet-európai társadalmat viszont kétpólusúnak rajzolja meg: az egyik 
oldalon a pártbürokrata értelmiség, amely egypártrendszerű kormányzás-
sal és kiterjedt rendőrapparátussal tartja fenn a hatalmát, a másik oldalon 
viszont a munkások, a munkaerő-tulajdonosok (23. L). (A technokrata 
értelmiség a pártbürokrata értelmiség kegyeit keresi, avagy azt kell keres-
nie.) 

A munkaerő-tulajdonosok helyzetét így látja: „A munkásoknak nincs 
egyebe, csak többé vagy kevésbé képzett munkaereje, s ezért nem tudnak 
hatalmat gyakorolni azok felett, akiknek tőketulajdonuk vagy állami ha-
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talmuk van. A munkásosztálynak közvetlen hatalma eddig még nem volt 
– csak ellenhatalma. Eddig a legtöbb, amit elért: a szak- szervezeti hata-
lom, aminek legfőbb szimbóluma a sztrájkjog.” (22. 1.) 

Ebből a megállapításból kiderül, hogy Nyugat-Európában a munkás-
osztálynak már sikerült kiépíteni ellenhatalmát, Kelet-Európában viszont 
még ki kell fejlesztenie ezt. „Az államszocializmus révén a munkásosz-
tály megszabadul ugyan tőkés kizsákmányolóitól, de helyettük az 
államibürokratikus értelmiség egyesített gazdasági-politikai hatalmával 
találja szemben magát, amely az ő nevében irányít, és felszámolja a mun-
kások érdekvédelmi ellenhatalmát; a szakszervezeteket az uralkodó 
államszocialista párt alá rendeli, és államellenes bűncselekményként ke-
zeli a sztrájkot. Az a munkás, aki a maga külön érdekeit védi a bürokrati-
kus értelmiségi hatalommal szemben, kihívja maga ellen a munkáshatal-
mat. Néhány törekvő munkás államtisztviselővé emelkedhet, a többi ma-
rad, ahol volt.” (22/23.1.) 

A történelmi előzmények folytán véglegesen érvényesnek tartja azt a 
helyzetet, hogy Kelet-Európában megszűnt a tőkésosztály. Ezért nincs 
jogosultsága szerinte annak a kommunisták által hangoztatott alternatívá-
nak: vagy ők (Konrád megfogalmazásában: a pártfunkcionáriusok), vagy 
a tőkések. A szerző szerint az előbbi kérdés helyett: „Sokkal érdekesebb, 
tudja-e a többségi dolgozó osztály korlátozni az állam és a vállalatvezetés 
konzervatív túlhatalmát a maga érdekvédelmi-önigazgatási ellenhatalmá-
nak kiépítésével?” (24.1.) 

A szocializmus nem elvont fogalom, hanem történelmi folyamat. Ezért 
szabadon alakítható. „A szocializmusnak csak akkor vannak általános 
törvényei, ha a rendőrség gondoskodik róla, hogy mindazok, akiknek a 
dologról más véleményük van, befogják a szájukat." 

Élesen bírálja a magyarországi büntetőjogot; ez bizonytalanul, ködösen 
fogalmazza meg az államellenes izgatás vádját; a vádlottak az ügyészség 
és a bíróság jó- vagy rosszindulatától függően felmenthetők, illetve elítél-
hetők. E téren intézményesebb jogi védelmet kér. Rámutat arra, hogy az 
egypártrendszerű államszocializmusban eldöntő hatással van az egész 
ország sorsára a párt főtitkárának emberi egyénisége. Higgadtan ítélkezik 
a jelenről: „Az elmúlt tizenöt év magyar politikája azzal, hogy a reform-
mozgalmat, ha felemásan is, de támogatta, továbbá életszínvonal-emelő 
pragmatizmusával, a terrormódszerek kerülésével, a paraszti és munkás-
érdekek iránti figyelmével, a szakértelmiség liberális kezelésével, józan 
és mérsékelt személyes stílusával viszonylagos konszenzust tudott terem-
teni. Ennyiben nemzeti politikának tekinthető.” (163. 1.) Néhány sorral 
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később hozzáteszi: „Néhány évtized alatt gondolatok érlelődtek, illúziók 
oszlottak el, s megértek a feltételek egy új nyitás elgondolásához. (Kieme-
lés tőlem.) 

Nyomatékosan beszél arról, hogy nem akar sem forradalmat, sem fel-
fordulást. „Kockázataink Kelet-Európában ésszerűsödnek. Több múlik 
rajtunk, mint gondolnánk. Előttünk lassú szellemi forradalom áll, a társa-
dalmi autonómiák kiépülése”... 162.1.) 

Nemcsak az emberben élő szabadságvágy igényéből vezeti le a társa-
dalmi mozgás kiszélesítésének a szükségszerűségét. A munkás-
ellenhatalom, az erős szakszervezetek hiánya egyik oka az alacsony ter-
melékenységnek: „A munkásharc feszültségétől megvédett gazdaság egy-
szerűen csak lomha, pangó, kevésbé teljesítőképes gazdaság. A rétegér-
dekek küzdelmétől megvédett közérdek mindig póruljár. A vállalatirányí-
tás, amelyet nem sarkall a bérharc, műszakilag elmarad.” (142. 1.) 

A kelet-európai kis népek „külpolitikai végzetét” nem tartja sorsszerű-
nek; a kelet-európai kis államok helyzetét nem a szovjet nagyhatalom és a 
függő helyzetben levő kicsinyek viszonylatában vizsgálja. A jövőt illető-
en annyira bizakodó, el tudja képzelni, hogy egy szép napon a Szovjet-
unió-beli állapotok is a liberálisabb szocializmus irányába fejlődnek. 
Egyik fejezetének címe: „Van időnk”. Némely közép-kelet-európai álla-
mot már most érettnek tart a türelmes reformokra, sőt épp e reformok 
lévén stabilizálhatja magát a szocializmus. (152/153. 1.) 

Lehetetlen észre nem venni bizonyos egyezéseket a lengyelországi 
független szakszervezeti mozgalom elvei és a szerző gondolatai között. 
Bizonyos, hogy Konrád írásait a lengyel munkások nem olvasták, és 
ugyancsak tény, hogy az író még Budapestre való visszatérése és a len-
gyel független szakszervezeti mozgalom megszületése előtt vetette papír-
ra gondolatait, Nyugat-Európában. A hasonlóság oka nem átvétel. Létez-
nek koreszmék, amelyekre azt szokás mondani: „a levegőben vannak”. 
Nem azért, mert ezek a gondolatok fertőző miazmák, bacillusok módján 
terjednek. Hasonló történelmi helyzet hasonló eszméket teremt a kiutat 
kereső emberekben, egymástól függetlenül. 

A szerző és a lengyel munkások optimizmusukban is közösek. Remé-
lik, hogy a népből jövő ugyan erőteljes, de erőszakmentes intésekre felül-
ről megindulnak a reformok. „Vannak mérsékelt, felvilágosult, szilárdnak 
tetsző egypártrendszerű kormányzatok, amelyeknek a nép bizalmat előle-
gez: nem másra, csak arra, hogy önmagukat megreformálják” (153. 1.). 
Ezt a derűlátást az elmúlt évtizedek eseményei alapján nem mindenki 
osztja. 
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A jelen igazolta Konrádot: a lengyel társadalom megindult a reformok 
útján és a magyar társadalom megindulni látszik korlátozott reformok 
felé. Kérdés: meddig juthatnak el? 
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CZIGÁNY MAGDA 
A Sükösd-jelenség42 

Sükösd Mihály „Cseréppostájára”, amit szorgalmasan küldözött szét az 
Élet és Irodalom hasábjain, úgy tűnik, rengeteg válasz érkezett. Tálán 
ezért szűnt meg. Az Élet és Irodalom „Visszhang” rovatában szinte min-
den héten megkérdőjelezte valaki Sükösd kijelentéseit. Követte ezt Sü-
kösd mentegetődzése vagy visszavágása és más olvasók hozzászólása az 
egyre szélesebben gyűrűző vitához. Mulatságos, időnként szinte szóra-
koztató olvasmány. 

Az egyik leghosszabb kérdés-felelet-számonkérés-hozzászolás burján-
zását Sükösd teljesen ártalmatlannak tűnő kérdése, illetve csak kérésé 
indította el még februárban. Sükösd ugyanis szeret olvasni, és elolvasta 
John Berger regényét, A Painter of Our Time, azaz Korunk festőjét, ango-
lul természetesen, mert magyar fordításban nem jelent meg. A regény 
hőse egy Londonba szakadt magyar festő, hazánkfia, Lavin János, aki 
szocialista és forradalmi. Fő problémája az, hogy művészetét hogyan tud-
ná politikai elveivel és a propagandatevékenységgel összeegyeztetni. A 
művészet elkötelezettségének lehetségességéről például így filozofál: 
„Azt mondják, hogy a művészet leple alatt a szocializmus ellenségeit 
szolgáltad. Hogy saját elvtársaid ellen dolgoztál. Sokan közülünk mindig 
is így beszéltek, de ez a beszéd értelmetlen. A művészet leple alatt senkit 
és semmit sem lehet szolgálni. Én még a szocializmust sem tudom szol-
gálni művészetem leple alatt. Csak a nem-művészet leple alatt lehet vala-
mi mást szolgálni. Mert a művészet nem leplez, hanem leleplez." 

Nos, Sükösd is megérezte, hogy Lavin János alakja mögött kell hogy 
legyen egy élő, hitelesen magyar származású művész, akiről Berger a 
regényhőst mintázta. így a Cseréppostában tudásvágytól fűtve felkérte 
olvasóit, hogy ha valaki Lavin János modelljéről felvilágosítaná, nagy 
örömmel venné. 

A magyar vagy az angol posta jóvoltából a február 21-én megjelent 
ÉS-t már két napra rá Londonban olvashattam. Sükösd kérdésén meg-
akadt a szemem, ugyanis még 1968-ban láttam Peri Peter posztumusz 
kiállítását kis műtermében, amit fiatal özvegye (tehetséges angol grafikus) 
rendezett, és erről írtam az Új Látóhatárban. (Szocialista realizmus a 
száműzetésben, 12. évf., 1969, 271-74. 1.). A tanulmányt felvettem köte-
tembe is (Néző a képben, London 1973). Megemlítettem, hogy John Ber-

                                                           
42 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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ger Korunk festőjének, ihletője Antal Frigyes mellett Péri Péter volt, sőt, 
cikkem teljesen a Lavin János – Péri Péter párhuzam köré épült fel. Írtam 
tehát az Élet és Irodalomnak, mivel úgy gondoltam, nyilvános kérdésre 
nyilvános választ illenék adni. Álljon itt a levél felvilágosító része: 

„Az 1968-as Péri-emlékkiállítás katalógusának előszavában John Ber-
ger elmeséli, mint keltették fel érdeklődését Péri hampstead-i házának kis 
előkertjében elhelyezett szobrai. Később összeismerkedett a művésszel, 
sokat beszélgetett, vitatkozott vele. Hadd idézzem itt Berger jellemzését 
Periről: Péri Péter menekült volt. Büszkén, konokul, néha fortéllyal tartot-
ta magát ehhez a szerephez. Talán ha elismerték volna mint művészt, mint 
egyéniséget vagy mint harcos antifasisztát, megváltozott volna. De nem 
ismerték el... Mire megismertem... már az „örök menekült” volt – mert 
csak így tudott hű maradni mindahhoz, amit tanult és azokhoz, akik taní-
tották. Regényemben, a Korunk festőjében megkíséreltem ábrázolni, hogy 
mit jelent ilyen menekültnek lenni. A regény hőse magyar, Péri nemzedé-
kéből. Bizonyos vonásai szorosan hasonlítanak Périre. A regényt együtt 
vitattuk meg hosszasan, és lelkesedett megírásáért. A kész műről nem 
tudom, mi volt a véleménye. Valószínű, hogy elégtelennek tartotta... Hoz-
zá kell tennem, hogy a regény hőse nem tekinthető Péri portréjának. 
Lavin néhány jellemvonását egy másik magyar menekültről, a művészet-
történész Antal Frigyesről mintáztam, aki talán mindenkinél jobban meg-
tanított arra, hogy a művészetről miként írjak. Lavin más jellemvonásait 
viszont teljesen a képzeletemből merítettem. Ami Lavinban és Périben 
közös, az a menekült lét tapasztalatainak mély átérzése. Péri Péter azonos 
Péri Lászlóval, aki mint konstruktivista szobrász indult 1919 után Berlin-
ben. Nevét Angliában változtatta meg, ahová 1933-ban, második menekü-
lése után érkezett.” 

Peri Peter alakja és művészete, úgy véltem, a szocialista Magyarorszá-
gon sem lehet problematikus – sőt – egyrészt szocialista múltja, kapcsola-
ta a MÁ-val, másrészt a tavalyi hivatalos magyar avantgarde kiállításon 
szerepeltetése bizonyítja ezt. Ha angliai működését jobban ismernék, rea-
lista szobraiban a szocialista és munkástémák szép feldolgozását lehetne 
kellő módon értékelni, ha ez most divatos lenne. Lavin János figurája 
persze, hogy úgy mondjam, kissé már „problematikusabb", bar a művész-
étről ma már lehet Lavin János-i módon is vitatkozni, de a regényhőst 
1956 nagyon megrázta, hazament Budapestre és ott nyomtalanul eltűnt. 

A levélre természetesen semmiféle válasz nem érkezett, maradt így 
Sükösd szava pusztába kiáltó szó és John Berger regényhősének titka 
továbbra is titok. Mire volt jó ez a nem éppen szónokinak hangzó kérdés 
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felröppentése, ha a válasz sem Sükösdöt, sem az ÉS-t nem érdekli? – tű-
nődtem. Válasz pedig tudomásom szerint legalább még egy érkezett Pest-
re, személyesen a Cserépposta szerzőjének. Ezt Párizsból írta Sípos Gyu-
la, az Albert Pál néven ismert kritikus. 

Májusban lapozom a Magyar Híreket, mert én is szeretek olvasgatni, 
és nézegetem a tallózó rovatot – ez amolyan fordított „Hírünk a világ-
ban": a külföldön élő magyarokról az otthoni sajtóban megjelent hírekből 
szemelget. Itt látom, hogy Sükösd Cseréppostájának Berger regényére 
vonatkozó részét a Magyar Hírek újraközölte, méghozzá változtatás nél-
kül, és most már széles-e világ magyarjainak teszik fel a kérdést az igazi 
Lavin János kilétéről. Bevallom, most már kezdett szórakoztatni az ügy és 
elküldtem az ÉS-nek írt levelem fénymásolatai erre a felszólításra is. 

Kaptam is a főszerkesztő-helyettestől, Apostol honfitárstól egy kedve-
sen korholó levelet, amiben egyrészt felhívja a figyelmem, hogy milyen 
jó dolgunk van nekünk, kint élő magyaroknak, hogy odahaza ilyen vissz-
hangja van életünknek és munkásságunknak, másrészt megnyugtat Apos-
tol honfitárs, hogy a következő számban leközlik a válasz egy részét – no 
nem az egészet természetesen, mert követve a nagy nyugati lapok példá-
ját, mint a Newsweek vagy a Spiegel – a Magyar Hírek is fenntartja ma-
gának az „értelmes kurtítás lehetőségét”. A levél keltezése június 10; az-
óta hat száma is megjelent a magyar Spiegelnek, illetve Newsweeknek, de 
levelemből se kurtítva se kurtítás nélkül semmi se volt benne. Levelem 
másolatát Apostol András, mint írta, elküldte volt az ÉS-nek. Kifogásta-
lan ügyintézés ez, megirigyelhetné a Time Magazin  is. 

Lavin János alias Péri Péter élete titkos összefüggését bogozó történet 
új fejezetét Ungvári Tamás Cambridge-i levele nyitotta meg. (ÉS, június 
27.), John Berger titka címen. Ungvári, aki éppen Cambridge-ben olvasta 
Sükösd felhívását, lefordította a passzust angolra és elküldte Bergernek, 
megtoldva azzal az íróembernek mindig hízelgő ajánlattal, hogy a Korunk 
festőjét ideje lenne magyarra fordítani. Berger felvilágosítása nagyjából 
ugyanaz volt, amit az ÉS-nek én is megírtam, hiszen a forrás azonos: 
Berger előszava a Péri-kiállítás katalógusához, illetve ennek az a változa-
ta, amit tanulmánykötetébe is felvett (Selected Essays and Articles, Lon-
don, 1972.). Ungvári azonkívül, hogy felelősségre vonja Sükösdöt, miért 
nem fordult kérdésével egyenesen a legilletékesebbhez, az íróhoz, rápirít 
a magyar művészettörténészekre és a magyar munkásmozgalom kutatóira 
is, miért nem derítették ki Berger titkát, miért nem fedezték fel és doku-
mentálták Péri Péter munkásságát, mert úgymond, kijár-e a magyaroknak 
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a világ figyelme, amíg a Péri Péterek ismeretlenek maradnak saját hazá-
jukban? 

Most már Sükösdnek is meg kellett szólalnia. Meg is tette, jókora indu-
lattal a megszűnőiéiben levő rovat utolsó „cserépdarabján”, július 4-én, 
idézve Sipos Gyula már említett levelét és kritikai véleményét Périről, 
amit már jó hónapok óta fiókjában dugdoshatott. Természetesen teljes 
egészében elhárítja magáról a felelősséget, mert a Lavin–Péri probléma 
feltárása nem az ő dolga. „Az én dolgom – írja Sükösd – annyi, hogy jel-
zést adtam Berger nálunk ismeretlen regényéről, s annak a magyar hősé-
ről. Továbbá felvilágosítást kértem azoktól, akiknek ez a dolguk. Gyen-
gébbek kedvéért: a magyar művészettörténészektől.” 

Ügy tűnik, nem a magyar, csak a magyarországi művészettörténészek-
től, akiknek megvédését azután gálánsán Patkó Imre vállalta magára (ÉS, 
július 11.). Hivatkozik Passuth Krisztina és Szabó Júlia könyveire, vala-
mint a Nyolcak és az Aktivisták tárlatra, amely külföldi útja után, végre 
Budapesten is bemutatásra került. Passuth és Szabó Júlia valóban feltér-
képezték már azt a „fehér foltot”, amely Péri munkásságát jelezte a ma-
gyar művészettörténet atlaszán, bár Péri korai, aktivista múltjával foglal-
koznak csupán. Azt persze nem lehet számon kérni rajtuk, hogy miért 
nem azonosították Périt Berger regényhősével. Ha nem is fehér, de egy 
szürke folt azonban mégis éktelenkedik a szóban forgó atlaszon, mert a 
Nyolcak és az Aktivisták katalógusának életrajzi jegyzetében Péri angliai 
korszakában mint festő, grafikus és építész van csupán feltüntetve, holott 
főleg szobrászként működött és Berger is szobrai révén ismerte meg. 

Sükösd visszakozót fúvott (ÉS, július 18.), mondván, hogy ő a regény-
hőshöz kereste a kulcsot és azt Ungvári Tamás cikkében kapta meg. 
Egyébként műveltségét gyarapítandó, saját állítása szerint, szorgalmasan 
forgatja a Művészeti Lexikont és Szabó Júlia könyvét és becsületszóra, 
látogatja a pesti tárlatokat is. Akik ismerik Ungvári Tamást, tudják, hogy 
ő is tárlatlátogató, de művészettörténész azért még nem, és így továbbra is 
érvényes a vád – mondja ki a végső szentenciát Sükösd —, hogy a legille-
tékesebbek, a magyar művészettörténészek, mind a mai napig adósak ma-
radtak a válasszal. 

Én sem apellálhatok most már sehová. Hiszen, mint kiderült, nem va-
gyok magyar művészettörténész. De az izgalmas cserépcsata olvasása 
közben mégis felmerült bennem egy-két gondolat, aminek elmondása az 
idei anyanyelvi „szentév” alatt talán nem lesz felesleges. Az Anyanyelvi 
Konferencián szerettem volna ezt elmondani, de mivel sajnos, Pécsre nem 
sikerült „elzarándokolnom”, így most ezen a fórumon mondom el meg-
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jegyzéseimet. Hozzászólásom témáját közben a megújult vita is módosí-
totta és szétágaztatta. 

A külföldön megjelent magyar újságok, folyóiratok és könyvek, ha 
foghíjasán is, ott sorakoznak az Országos Széchenyi Könyvtár polcain – a 
„zárt osztályon” mint az elmebetegek. Tudjuk ezt, mert mi küldtük el 
őket, kiadók, szerkesztők, írók, önként, kéretlenül, saját költségünkre. 
Helyes is ez így: a minden magyar nyelvű, vagy magyar vonatkozású 
nyomtatvány gyűjtését elsőrendű céljának tekintő nemzeti könyvtárban a 
helye a nyugaton kiadott magyar műveknek is. Tudjuk azt is, hogy az 
elküldött könyvek meg is érkeznek, mert a hetvenes évektől a Széchenyi 
Könyvtár kurrens bibliográfiáiban regisztrálja őket. Mindez azonban, az 
örvendetes kezdeményezések ellenére is, belterjes marad, nem törhet így 
ki a könyvtárszakma vagy egyfajta sajátos kutatómunka intim berkeiből, 
ott marad mint kuriózum, a nagyközönség vagy a kevésbé bennfentes 
szakember által alig forgatott irodalmi alkotás; vélemények, adatok, in-
formációk kiaknázatlan tárháza. Mivel a nyilvános katalógusban nem 
szerepelnek, megtekintésükhöz, olvasásukhoz külön pecsétes engedély 
kell; és ki vállalja szívesen az utánajárást és a megbélyegzettséget? 

Így nem meglepő, hogy a legkülönbözőbb szakmákban sem ismerik a 
kutatóterületükbe vágó külföldi magyar nyelvű irodalmat, kritikát, publi-
kált kutatói eredményt; hogy például hiába jelent meg már 1969-ben Péri 
angliai működését ismertető cikk bőséges utalással Berger Korunk festő-
jére, a szakirodalom, amely a hetvenes években fedezte fel magának Pé-
rit, erről a kapcsolatról nem vehetett tudomást és még az említett 1980-
81-es kiállítás katalógusának életrajzi adataiban is félrevezető információ 
szerepel. 

Ungvári Tamás azon kesereg, hogy a magyar írókat, kutatókat külföld-
ön alig ismerik, a világ közönyével kell küzdeniük; a kölcsönösség elve 
alapján mi is kesereghetnénk, hogy életünket, munkásságunkat, még ha 
itt-ott tallózgatják is, de nem ismerik otthon, és nekünk is a közönnyel 
kellene küzdenünk, ha küzdeni akarnánk. 

Vagy talán valami mással? A nyugaton kiadott magyar könyveknek is 
(és itt természetesen nem a politikai mondanivalóval töltött vitairatokra 
gondolok) helyet kellene szorítani a könyvtárak nyitott polcain, árulni 
lehetne könyvkereskedésekben, könyvnapon az utcán – sátorban vagy 
esetleg ponyván. Meg lehetne talán engedni, hogy az évtizede vajúdó és 
most már megszületett antológia mellett, a nyugaton elő magyar költő 
nyugaton megjelent verseskötetéhez hivatalosan is hozzájusson az otthoni 
olvasó, így jobban megismerhetné, megszerethetné, mint a helyenként 
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talán máris elavult válogatásból és nem tanakodhatna azon, hogy mire 
alapozzák ítéletüket a külföldi magyar irodalmat otthon oly szorgalmasan 
ismertető irodalmárok. (A Vándorének megjelenése persze örvendetes 
esemény; sőt reméljük, prózai antológia is követi – talán Vándorszövegek 
címen – és végül az se lenne baj, ha elnáspágolnák a szerzőket valamilyen 
kritikai Vándorbottal.) Mintahogy az sem lenne haszontalan, ha a biblio-
gráfiai feldolgozás után, a külföldön írt szakmunka is bekerülne az otthoni 
szakmai vérkeringésbe, mar csak azért sem, mert így a kíváncsi Sükösd 
Miháyoknak nem kellene panaszkodniuk, ha cseréppostájukra csupán 
külföldön élő magyar esszéistáktól kapnának választ. 

Vagy talán az lenne a probléma, hogy ezek az írások magyarul jelentek 
meg? És nem idegen nyelvű szakfolyóiratokban? Akkor talán már mint 
„hírünket a világban” kicédulázták volna szorgos filoszkezek? Elő kellene 
lépnünk „magyar származásúnak” ahelyett, hogy csökönyösen ragaszko-
dunk a magyar szóhoz? Mondjunk le az anyanyelvűnkről, mint szakmai 
nyelvről és csak szabad időnkben ápoljuk, mint valami hobby-t, és mun-
kakörünkben, foglalkozásunkkal, hivatásunkkal helyette az otthonról jó-
váhagyott magyar kultúrát terjesszük idegen nyelven? Felemelő gondolat 
ez az Anyanyelvi Konferencia idején. 

A magyar kultúra terjesztésére ugyanis nem kell bennünket biztatni. 
Még élénken emlékszem, amint az első Anyanyelvi Konferencián ezt a 
feladatot osztotta ki ránk, külföldön élő magyarokra, Boldizsár Iván. Mert 
ugyebár ezt kívánja tőlünk a haza. De az ő parancskiosztása nélkül is ezt 
tettük 1956 óta; a magyar kultúrát terjesztettük külföldön: fordítottuk, 
ismertettük, kutattuk és feldolgoztuk. Akkor is, ha tudtuk, hogy az igye-
kezet belefullad nyugaton a közönybe, örültünk és örülünk most is a leg-
kisebb magyar sikernek vagy elismerésnek. És fáradozunk továbbra is 
valami belülről jövő, ösztönös és leküzdhetetlen megszállottságból, és 
nem mert ezt bárki, bárhol előírta nekünk, feladatul rótta ki ránk. Tehát 
senki ne írja elő nekünk azt se, hogy ápoljuk az anyanyelvet. Különösen 
akkor ne, ha ez csak gyermekeink magyar szóra oktatásáig terjedhet, óvo-
dai ispilángig vagy kultúrkörök rajkózenekaros műsorfüzetének megszö-
vegezéséig. Magyar anyának, tánccsoportvezetőnek, hétvégi tanítóknak 
lenni az otthoni előírás szerint a mi dolgunk, de verset, novellát, kritikát 
írni vagy Berger regényhősének magyar forrása után kutatni már nem – ez 
a magyarországi magyar írók, a magyarországi magyar művészettörténé-
szek dolga. 

Írni, sajnos, belső kényszerből ír az ember. Magyarul is. Ennek semmi 
köze a megjelenéshez, az országba való bekerüléshez, a könyvtári nyitott 
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polchoz vagy az anyanyelvi mozgalomhoz. Tűnődéseimet is végső fokon 
talán csak azért írtam meg, hogy ha valaha valaki kiássa a Cserépposta 
törmelékeit és rábukkan a jövő századi komputerek alapossága miatt az 
Új Látóhatárban Périre is, nehogy úgy lábjegyzeteljen tévedésből, mint 
Lavin János titkos londoni aráját. 
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HANÁK TIBOR 
Ausztriai magyarok43 

Szépfalusi István: Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriá-
ban, Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem kiadása, Bern 1980, 
407 lap 
 
Számba venni a magyarságot, megmutatni, hol és hogyan él, hányán van-
nak, honnét jöttek, mit tanultak, min dolgoznak, megismertetni a magyar-
ság kisebb-nagyobb csoportjaival annyit jelent, mint ténynek elfogadni 
létét, kimondani és bizonyítani, hogy van. Benn a hazában, ahol a ma-
gyarság jelenléte magától értetődő és vitathatatlan, ott az ilyen számbavé-
telnek elsődlegesen nem az egzisztenciára, hanem az esszenciára vonat-
kozó jelentősége van, csak az élet minőségéről és hogyanjáról beszél, de 
ahol a magyarság más szemében szálka, kisebbségben és szórványban él, 
ott maga a léte is kétségessé válhat, egzisztenciájára vonatkozhat a taga-
dás, vagyis ott bizonyítani kell, hogy él: lajstromozással, regisztrálással, 
életmegnyilvánulásainak minél kiterjedtebb, minél figyelmesebb számba-
vételével. 

Ezt teszi Szépfalusi István „Lássátok, halljátok egymást!” című könyve 
az Ausztriában élő magyarokra vonatkozóan. A cím zsoltáros felszólítása 
félszegen hat a borítólap színes térképén, rányomva Linz és Bécs közé; 
imádságos vagy prédikációs gyűjteményt sejtünk a nem címszerű cím 
mögött, bár rejtett jelentése, kiegészített értelme nagyon is találó, a szerző 
műveletének lényegét fejezi ki. Csoóri Sándor írta egy bécsi emlék-
könyvbe (bizonyára Szépfalusi vagy az általa vezetett Bornemisza Péter 
Társaság emlékkönyvébe): „Látnunk kell egymást, hogy láthatók le-
gyünk, hallanunk kell egymást, hogy hallhatók...” Ezt választotta a szerző 
mottónak és ez a cím megfejtése, értelme is: Ha látjuk egymást, ha tudo-
másul vesszük és dokumentáljuk – mint Szépfalusi teszi – magunk létezé-
sét, ha külföldön élve nem rejtjük el (vagy tagadjuk le) magyarságunkat, 
akkor remélhetjük, hogy a külföld, a befogadó ország is meglát bennün-
ket, hogy számára is láthatóvá és létezővé, letagadhatatlanná vagy épp 
önálló értékké, megbecsülésre érdemes tényezővé válunk. A történelem 
az írással kezdődik. Ha nincs feljegyzés, elsikkadnak a századok, az évez-
redek, az arcok és a tettek; ha a kisebbség vagy a szórvány magyarság 
maga sem tartja szükségesnek kimondani a szerény tényt, hogy van, hogy 

                                                           
43 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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magyarként él, gondolkodik, működik, akkor hamarosan nem lesz, nyoma 
vész, kihull az időből, emlékezetből, a maradó tények világából, főképp 
ha ezt a többség, a befogadó ország érdeke még sietteti is. 

Ausztriában azonban nem érdek, hanem inkább az érdektelenség gyor-
sítja meg a magyarság eltűnését, beolvadását. Az osztrákok megadják a 
jogokat a nemzetiségi élet folytatásához, de a legutóbbi időkig nem sokat 
törődtek vele, hogy igényt tartanak-e rá a burgenlandi, a bécsi vagy a 
szerte Ausztriában élő magyarok. Jól kivehető Szépfalusi István könyvé-
ből, hogy az itt élő magyarság egy része szintén nem tulajdonít különö-
sebb jelentőséget annak, hogy honnét jött, hogy magyarul beszél, sőt so-
kan nyűgnek érzik magyarságukat, de legalábbis fölöslegesnek, melyet 
semmire nem lehet használni: inkább szeretnének angolul tudni, azzal 
jobban lehet boldogulni. Az őrségi magyarok egy része nem tartja szük-
ségesnek a gyerekek magyar nyelvű oktatását, hiszen – mondják – úgyis 
osztrák környezetben fognak dolgozni, ahhoz kell alkalmazkodni, néme-
tül kell jól tudni. Az emigráns magyarok között is sokaknak terhes, hogy 
az osztrákok azt mondják rájuk: „itt jön a magyar”, hogy az első „Guten 
Tag” kiejtése elárulja származásukat; egyszóval rühellik a megkülönböz-
tetéseket okozó magyarságukat, szeretnének azonossá válni az osztrák 
világgal, de legalábbis gyerekeiket megóvni a kettősség érzésétől, a szét-
szakítottságtól. Vagyis nemcsak az osztrák közöny, de a magyarok beállí-
tottsága miatt is igen törékeny és veszélyeztetett a magyarság ausztriai 
léte; kellő dokumentálás nélkül életének jelen fejezetei könnyen aláhull-
nak a semmibe. Ezért van nagy és a máshol élő magyarság számára is 
példaadó jelentősége Szépfalusi István bécsi evangélikus lelkész könyvé-
nek. 

Már csaknem 15 éve működött Ausztriában, mikor szükségesnek érez-
te a magyarokra vonatkozó adatok gyűjtését. Ez volt „ősoka” könyve 
megírásának: 

„1969 őszén vetődött fel bennem a gondolat, hogy az eddigi, inkább 
alkalomszerű családlátogatások helyett országos felmérést kellene végez-
nem ausztriai magyar híveim sorában. Egyrészt szerettem volna jobban 
megismerni az embereket, másrészt számos kérdésemre kerestem választ: 
hol állok, mit végeztem 15 esztendő alatt, milyen irányban lehet, vagy 
kellene haladni?” (7. o.) A látogatások, ismerkedések, az emberek kitá-
rulkozása és a még gyakoribb elzárkózása, szóval a felgyülemlő tapaszta-
latok adták az ötletet, hogy áttekintést kellene készíteni a begyűjtött ada-
tokról, rendezni kell a kérdéseket és válaszokat, hogy minél sokrétűbb és 
használhatóbb legyen a kialakuló kép az ausztriai magyarokról. így szüle-
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tett meg előbb a több mint félszáz kérdésből álló kérdőív, majd pedig az 
eredmény: a 400 oldalas könyv. 

A voltaképpeni munka a kettő között volt. A hetvenes évek első felé-
ben, öt éven át járta a szerző Ausztriát, a szó legszorosabb értelmében: 
magyartól magyarig. Végiglátogatott több mint 700 családot a Fertő és a 
Bodeni tó, a Lajta és a Rajna között, majd további 200 személy között 
végzett ellenőrző vizsgálatot. Több mint 100 ezer km-t utazott, 122 oszt-
rák helység magyar lakosaihoz kopogtatott be, ami bizony nem mindig 
lehetett kellemes. Voltak, akik kiadták az útját, tolakodásnak, papi szima-
tolásnak fogták fel érdeklődését; ahol meg sikerült a látogatás, esetleg 
órákat töltött el a beszélgetéssel, az utólagos jegyzeteléssel, hogy minél 
teljesebb képet kapjon az itt élő, itt letelepedett burgenlandi, bécsi, grazi, 
klagenfurti, salzburgi, innsbrucki, bregenzi és sok-sok kis ausztriai hely-
ségbe került, a különböző menekülési hullámokkal vagy csak pár hónapja 
érkezett magyarokkal. 

Évekig tartó város- és falujárás volt ez hasonló szociográfiai érdeklő-
déssel, mint ahogyan a harmincas években készítették a felméréseket a 
magyar falukutatók. Csakhogy míg Magyarországon a falu életét, egy 
közösség anyagi és műveltségi helyzetét örökítették meg, Szépfalusi nem 
kereshette fel a közösségeket, hanem csak az egyes embereket, jobbára 
elszigetelt (magyarságuk révén elszigetelt!) magyarokat. Útja nem vezet-
hetett az Ausztriában nem létező magyar társadalomhoz, vagyis nem a 
közösségi viszonyok feltárásával válik nála érthetőbbé az egyedek maga-
tartása, hanem az egyes embereket vizsgálta, térképezte fel, és az atomi-
zált magyarokból csak felmérése létesített közösséget vagy inkább lát-
szatközösséget, csak papíron kerültek egymás mellé az azonos válaszok, 
szokások, helyzetek. Ez is jelzi, mily gyenge és átmeneti léte van annak a 
magyar életformának, melyet szórványnak, diaszpórának nevezünk. 

A bevezető részek a látogatások és a látogatások meghiúsulásának tör-
ténetével foglalkoznak. Számos indoklást kapunk arra vonatkozóan, hogy 
miért fogadták és miért nem fogadták a szerzőt. Ez bevilágít vállalkozá-
sának nehézségeibe, nyűgösségébe, abba is, hogy nem mindenkinek való 
munka az ilyen felmérés; a szociológiához nyakasság és kérdező, olykor 
„veséző” hajlam keli, s ráébreszt arra is, hogy a szórvány magyarság ese-
tében nem a szociológus vagy a közvéleménykutató válogatja meg közön-
ségét, hogy felmérése reprezentatív legyen, hanem fordítva: a közönség 
válogatja meg szociológusát, azaz a felmérést végzőnek meg kell eléged-
nie azzal, aki hagyja magát meg- és felmérni, aki fogadja a kérdezőt. 
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A következő fejezetekben arra a kérdésre kapunk kimerítő választ, ki 
honnét és mikor érkezett, hol született, milyen idős, amiből óvatosan és 
fenntartásokkal arra is következtethet az olvasó, hogy mikor lehet számí-
tani a mai ausztriai magyarok eltűnésére. Egyharmadukat még ma is az 
1956-ban menekültek alkotják, és csaknem ugyanennyit tesznek ki a 40 és 
60 év közöttiek, kik az adatgyűjtés befejezése óta máris öt esztendővel 
idősebbek lettek. Arra a sokakat foglalkoztató kérdésre, hogy hány ma-
gyar él Ausztriában, a könyv végén találjuk meg a választ (361.). De ez 
csak becslés eredménye, ami nem is nagyon lehet más, mert a népszámlá-
lások és összeírások csaknem állandóan változó szempontokkal dolgoztak 
és nem a számunkra mérvadó kritériumok szerint állapították meg, ki 
számítható magyarnak. Szépfalusi István saját felmérései alapján úgy 
gondolja, hogy a hetvenes évek második felében a magyarul értők száma 
80-100 ezer, a magyarul beszélők száma 60-75 ezer lehetett Ausztriában. 
1976-ban a Die Presse című bécsi napilap is 70 ezerre becsülte az ausztri-
ai magyarok számát. A kimutatások és jelenlegi politikai helyzetben gyűj-
tött tapasztalatok szerint csaknem biztosak lehetünk abban is, hogy bár a 
halálozások révén csökken a magyarok száma, az utánpótlás nem szűnik 
meg, a menekültek szivárgása nem szakad meg, s köztük legtöbb a ma-
gyar. Csak egyetlen idevonatkozó adat a könyvből: „1956-1978 között 
279 327 személy kért menedékjogot. Közülük 69,28 °/o volt magyar ál-
lampolgár. Jugoszláv volt 19,59 %, csehszlovák 6,24 %, lengyel 1,65 %, 
román 1,47 % és egyéb 1,77 %.” (58.) Ami pedig a visszatérések és visz-
szatelepedések számát illeti, melynek jelentőségét előszeretettel emelik ki 
a magyar hatóságok, ez meglehetősen elenyésző; még a legmozgalmasabb 
években, 1956 és 1959 között is csak a menedékjogot kért állampolgárok 
4 és fél százaléka – köztük több kiskorú – tért vissza Magyar- országra.) 

Különösen érdekesek azok a fejezetek, amelyek az ausztriai magyarok 
életmódjával, szokásaikkal és helyzetükkel ismertetnek meg. Szóba kerül 
egyebek között a foglalkozás, a műveltség, a családi állapot, az egymással 
való érintkezés, barátkozás, az egyesületek látogatásának kérdése, az is-
kolázás, a könyvolvasás, szórakozás, az utazások, nevezetesen a Magyar-
országra látogatások témája és az egyházak helyzete, az ausztriai. magya-
rok és a vallás viszonya. A felsorolt kérdések közül több is összefügg az 
anyanyelv megtartásának ügyével, s ezért nem is csodálható, hogy a 
könyv több fejezetben is tárgyalja ezt a hazai magyarság számára sem 
közömbös problémát. A realitás alapján nem lehetnek merész reménye-
ink, nem táplálhatunk illúziókat. Harminc év (1948-1978) tapasztalata 
szerint az ausztriai magyarok több mint a fele, 55 %-a osztrák partnerrel 
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kötött házasságot, s egy másik kimutatásból megtudhatjuk, hogy az ilyen 
házasságból születő gyerekek fele egyáltalán nem tud magyarul, 15 % 
csak ért, 7 % gyengén beszéli nyelvünket. Ahol csak az egyik szülő ma-
gyar, a gyerekeknek csupán 10-10 és fél százaléka beszél jól magyarul, s 
ez persze még semmit nem mond a gyerekek magyar műveltségéről, ma-
gyarságuk tartalmáról, történelmi és irodalmi ismereteikről, a magyarság-
hoz kötő élményeikről. Nyilvánvaló ui., hogy még a magyarul jól beszélő 
gyerekek sem magyar vonatkozású ismeretekkel töltekeznek az osztrák 
iskolákban. Nem magyar földrajzot, nem magyar irodalmat, történelmet 
tanulnak és nem is a magyar ifjúsági regényeket olvassák; kirándulásaik 
osztrák tájakra vezetnek, barátaik osztrákok és esténként a bécsi televízió 
adásait nézik. Érdemes lenne azonban elgondolkozni főképp azoknak, 
akik a külföldön élő magyartól számon kérik gyerekei hiányos magyar 
nyelvtudását, hogy vajon jó lenne-e, jó lenne-e a külföldön nevelkedő 
magyar gyerek szellemi és lelki alakulása szempontjából, ha nem így len-
ne, ha az idegen környezetben nem azt tudná a magyar gyerek, amit egy-
korú társai, ha itt is túlnyomó részt magyar meséket, magyar regényeket, 
magyar újságokat olvasna, magyar klubokba járna? Ez nemcsak a ver-
senyben vetné hátra, nemcsak elmaradást, tudás- és értesüléshiányt okoz-
na benne, hanem különccé és meghasonlottá válna, lelki egyensúlya, fej-
lődése kerülne veszélybe. Nem mindig, nem mindenkinél merül fel ez a 
probléma, de ahol felmerül, ott nemegyszer abban a súlyos alternatívában 
jelentkezik a külföldön élő szülő számára, melyet kisarkítva, élesen fo-
galmazva így mondhatnánk: Vajon gyerekem magyar legyen vagy em-
ber? Azaz: Tartsa-e meg magyarságát, vagy tartsa meg lelki egyensúlyát, 
mentesüljön sérelmektől, traumáktól, hátrányoktól? 

Mint Szépfalusi István könyvéből is láthatjuk, a legtöbb szülő ösztön-
szerűen a környezettel való azonosulást igyekszik elősegíteni gyermeke 
számára, s persze akkor is ez az eredmény, ha a kérdésből nem csinálnak 
maguknak lelkiismereti problémát, ha nem is törődnek vele, ha hagyják 
gyerekeiket úgy nevelődni, művelődni, ahogy az idegen környezet for-
málja. Sajnos, ez utóbbi magatartás látszik gyakoribbnak. Az Ausztriában 
élő magyar szülők, magyar családok sokszor még hobbyból, kedvtelésből 
sem ápolják magyarságukat, tehát még akkor sem, ha nem érzik magukat 
a magyarság és emberség említett alternatívája előtt. Főképp a magyarok 
könyvhöz, az olvasáshoz való viszonyát bemutató részekből látjuk, hogy 
mily meghatározó ereje van az idegen környezetnek és mily szerény hatá-
sa az anyanyelvi propagandának, meg az egyéb, kívülről jövő fáradozá-
soknak. A felmérések szerint „az ausztriai magyar családok 70-80 %-a 
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sohasem olvas magyar könyveket” és teljesen elenyésző azoknak a száma 
(csupán 0,1-0,3 %), akik figyelemmel kísérik a magyar irodalmi életet. 
Valamivel jobb a helyzet az újságolvasás terén. A felkeresett ausztriai 
magyar családok 39 %-a olvas magyar hírlapokat vagy folyóiratokat 

A „Lássátok, halljátok egymást! Mai magyarok Ausztriában” című 
könyv sokrétű, többféle módszerrel dolgozó, interjúkat táblázatokkal, 
irodalmias részleteket, idézeteket statisztikákkal vegyítő munka. Találunk 
benne történelmi visszapillantást, néprajzi jellegű leírásokat, egyesületi 
alapszabályokat, de kritikát is az ausztriai magyar kiadványokról, az oszt-
rák iskolapolitikával, a magyar kultúrpropagandával kapcsolatban és utol-
só fejezetként egy önéletrajzszerű vallomást, mely megismertet a szerző 
származásával, formálódásával és könyve megírásának indítékaival. 
Anyaga igen gazdag és vegyes. Kincsesbányája az ausztriai magyar élet 
kutatójának. Aki csak szórakozni, szemet gyönyörködtetni kíván, érdekes 
olvasmányt akar, könnyen megtalálja benne számítását. A tudományos 
válaszokat váró nehezebben. Ez természetes is. Kutatni kell ebben a kin-
csesbányában, míg eligazodik valaki, míg megtalálja a kívánt választ. 
Nem azért, mintha kevés lenne az adat és anyag, hanem mert el lehet 
veszni eme bánya labirintusaiban. Minden rendezett, mértani benyomást 
kelt; csupa kocka, éles kontúr, szögletes beugró, pontosság mindenütt. A 
táblázatok, oszlopok, statisztikák és az interjúk során elhangzott válaszok 
sokaságában azonban igen kell ügyelni arra, hogy mi a jellemző, mi a 
tipikus, mert ennek fellelését, kiemelését ránk hagyja a szerző, ö csak a 
csillogó bányát, a gazdag anyagot mutatja meg, a köveket nekünk kell 
kiválasztanunk, megkülönböztetnünk. Nála rendszerint csak a pozitív és 
negatív válaszok súlyban is egyenlő vagy szabályosan váltakozó sorát 
látjuk – igen-nem, igen-nem, fehér-fekete, fehér-fekete –, de azt ránk bíz-
za, hogy melyik feleletet tartjuk jellemzőnek, tipikusnak. Sokszor azt is 
csak rekonstrukciós módszerrel lehet – vagy egyáltalán nem lehet – meg-
állapítani, ki az, aki beszél: öreg vagy fiatal? okos vagy fajankó? Az idé-
zetek előtt nincs se monogram, se helységnév, dátum, életkor és foglalko-
zás jelzése. Az állítások és tagadások, az ellentétes nézetek egymást váltó 
perdüléseiben nem rajzolódnak ki az arcok, nem lépnek elő alakok, élő 
individuumok. Csak hangokat hallunk, embert nem látunk. A számszerű 
rendet többre becsüli a szerző, mint az irodalmi lekerekítést, a szociográ-
fiai általánosítást, csakhogy a menekültek (politikai és egyéb körülményei 
által táplált) érzékenysége meg nem teszi lehetővé az adatok tudományos 
verifikálását. így aztán az olvasó hoppon marad irodalmi és tudományos 
igényeivel: hiába szomjazik egy kis általánosításra és felsül szigorú tu-
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dományos kritériumaival is. Nem tudhatja azt sem (és ez is tipikusság 
kérdése!), hogy az a sok-sok utánajárással, fáradsággal meglátogatott 
mintegy 2000 ausztriai magyar az összes ausztriai magyarra jellemző mó-
don nyilatkozik-e, mennyiben képviseli a kétezer a 70-80 ezret (amennyi-
re a szerző becsüli az ausztriai magyarok számát)? Persze valamilyen 
módon képviseli, mert közülük valók, de azt is tudnunk kell, hogy a kivá-
lasztás elsődlegesen lelkészi, nem pedig szociológiai szempontokat köve-
tett. Az igehirdetés összefüggésében természetesen annak is kiértékelhető 
jelentősége van, ha valaki nem akarta fogadni a kérdőívet lobogtató vagy 
utólag kitöltő egyházi embert, de persze nyitva marad a kérdés, hogy a 
hálóban fennmaradók meg – ha nem szociológiai kritériumok alapján 
kerültek oda – vajon mennyiben reprezentatívak? Tudományos bizonyos-
sággal kimondható-e, hogy a megszólaló rész véleménye, összetétele, 
helyzete jellemzi a hallgató többséget? Maga a szerző is szükségesnek 
találta, hogy tapasztalatgyűjtésének statisztikáit kiegészítse más publiká-
ciók adataival, a hivatalos osztrák jelentésekben szereplő arányszámok-
kal, és épp ezért viszont az olvasónak gondosan kell ügyelnie arra, hogy a 
százalékos kimutatások honnét erednek, mire vonatkoznak, vagyis tudnia 
kell, hogy a táblázatok alanyai nem mindig azonosak, nem mindig ugyan-
azokra vonatkoznak. Kár, hogy a könyv ezt a szükséges utánanézést azzal 
nehezíti meg, hogy a lehető legelőnytelenebb, legkörülményesebben meg-
található helyre, a fejezetek mögé, nem pedig a lap aljára vagy a könyv 
végére teszi az utalásokat, a források megadását és az egyéb kiegészítő 
megjegyzéseket. 

Szépfalusi István könyve hatalmas adatot és anyagot gyűjtött össze, ezt 
akarta rögzíteni; az eligazodást és véleményalkotást az olvasóra bízza. 
Tudományos és irodalmi feladatát úgy fogta fel, mint egy pozitivista, aki 
csak a tények leírásával foglalkozik, a kommentálást, az összegezést, a 
tipikus kiemelését eleve önkényesnek és irányzatosnak tartja. Könyvének 
fő értéke is ez: a regisztrálás, a begyűjtés, a megörökítés, gazdag adattár 
felállítása. Ez teszi ezt a művet nemcsak az ausztriai magyarság életének 
egyedülálló forrásmunkájává, hanem egyúttal az itt élő magyarok életé-
nek impozáns bizonyítékává. Ezért mondtam a bevezetőben, hogy 
Szépfalusi István könyvének lényege a számbavétel. Számba venni a ma-
gyarságot – legyen bárhol a világon – annyi, mint létét elismerni, kimon-
dani, hogy él. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Galgóczi-ország44 

Galgóczi Erzsébet: Törvényen kívül és belül, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1980, 274 lap 
 
Illetéktelennek érzem magam, hogy Galgóczi Erzsébet legújabb könyvé-
ről valamit is írjak; de ha mégis megtenném, félő, hogy minden szó eleve 
érvénytelen. A kötet két regényt tartalmaz, az első Szent Kristóf kápolná-
ja, a második Törvényen belül. Felkavaró írás mind a kettő, de jómagam, 
mint kívülálló, éspedig mint hosszú ideje kívülálló, csak kívülről szemlé-
lem ezt a kavargást s jóllehet jól értem az infernális szélben-jégben-
tűzárban kavargók jajkiáltását és minden szavát, hozzájuk verődni velük 
tartani nemigen tudok. A két regény olyan, mint az elektromágnes két 
pólusa: amilyen erővel vonz magához az első, olyan elemi erővel taszít a 
második. Az elsőnek – a Szent Kristóf kápolnájának – a cselekményveze-
tése valahogyan egységesebb, kerekded és jól elkötött. Az angol külön 
műfajnak tekinti ezt a fajta népszerű regényt és úgy hívja, hogy tearjerker 
– könnyfacsaró történet; és az is, a szó legnemesebb értelmében, hiszen 
szem nem marad szárazon, hogy ebben a széphistóriában mindenki mi-
lyen szép és milyen jó: a pesti festőnő, aki vidéken oltárkép-restaurálást 
vállal; az öreg pap, aki még a Mindszenty-per idején felbecsülhetetlen 
értékű egyházi kincseket mentett meg – és dugott el kriptájában –, akko-
riban ezért, ha kitudódik, életfogytiglani, de ma már kitüntetés jár, amit a 
kiszálló miniszter nem is késik az esperes mellére tűzni; maga a minisz-
ter, aki összetörte a szívét ugyan a szép festőnőnek, de a kötelesség meg-
szállottja s napi 18 órát dolgozó kiemelt robotos. A történet olyan idilli-
kus és a végkifejlet oly édesbús, hogy bagarialelkű búsbarom kell legyen, 
aki ennyi megértésen, jóságon, együttérzésen meg nem indul. Ám az író-
nő mesteri kézzel még a giccset is elkerüli, mert a csókolódzó szerelmes-
párt iszonyú rémülettel tölti el a tettenérő állami erkölcsrendészet, és az 
országos botrány rémképétől olyan pánikba esnek, hogy az anyakönyve-
zető előtt tervezett happy endről is lemondanak: már régen hallottam re-
gényt ilyen tisztán, konszonánsan hangzó melankolikus akkorddal ki-
csendülni. Amilyen közelcsábító a Szent Kristóf kápolnája, olyan 
messzeűző és fogvacogtató a Törvényen belül c. regényes történet. Bűn-
ügyi regénynek is mondhatnám, de nem egészen az, mert már az elején 

                                                           
44 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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befejezett tényékhez érkezünk, tudjuk, hogy Szalánczy Éva népi szárma-
zású, ragyogóan tehetséges riporternőnek kisiklott az élete és szökés köz-
ben, Mohácsnál a határőrök golyója terítette le. Így hát, ha folyik is nyo-
mozás, nem a gyilkos kiderítésére, hanem az életrajzi háttér és a lélektani 
motívumok feltárására. A nyomozást Marosi főhadnagy, határőrtiszt foly-
tatja le, mert nemcsak hogy valaha jól ismerte, de életre-halálra szerelmes 
volt a lányba még népi kollégista korában, ám nem javallatos olyan lány-
ba belehabarodni, aki – „csíra”, vagyis homokos és más lányokért eszi a 
penész, nem a férfiakért, csakhogy akkor ezt még akár Marosi, akár Éva 
honnan is tudhatta volna. A Törvényen belül majd minden alakja 56-ban 
megingott, vagy legalábbis elbizonytalanodott; de vagy a helyes oldalra 
ingott vissza, vagy állhatatlanságáért súlyos árat fizetett és vörös fonál-
ként húzódnak végig élete káderlapján akkori viselt dolgai. Ha innen az-
zal folytatnám, hogy vannak a regénynek hibái és vannak erényei, a köny-
nyebbik végén fognám meg a dolgom; mert ugyan honnan tudhassam, 
hogy hibául róják-e fel abban a társadalomban, amelyről Galgóczi Erzsé-
bet helyzetjelentése szól, hogy a regény voltaképpen kiselbeszélések, no-
vellák éjszakába nyúló fűzére s annak is túlnyomórészt amolyan emlékek- 
felidézésének felsorakoztatása. Én behozhatatlan hátrányban vagyok a 
jeles írónővel szemben: én nem mérhetem fel az országot, én csak azt az 
irodalmi tartományt mérhetem fel, amit az írónő nevével fémjelez- csak 
Galgóczi Erzsébet országát mérhetem fel, ahogyan leírja. Amilyen tehet-
séges és törtető – olyan ingerült. Mert az: ingerült ország. Mindenki az 
önigazolását tárja oda a társadalom egyeteme elé. Mindenki az élethez 
való jogát bizonygatja, mintha az a születéssel nem volna adva. Mindenki 
a talpalatnyi földet védelmezi a lába alatt és a lakás, a másfélszobás avagy 
a cselédszoba kiharcolása-megöröklése körül véres hercehurcákban vala-
hol mindenki bele van gubancolódva. Mindenki személy szerint egy-egy 
tanúvallomás s nem is annyira külön novella, mint inkább fellebbezési 
felirat; mindenki az égre kiáltja élete tragikumát és a szidalmazni való 
jóisten lábát rángatja, hogy tegyen valamit, ne játssza, hogy nem ő a „ha-
tóság”. Mindenki rászól, hogy „perelj uram perlőimmel”, de nincs meg-
elégedve vele; mindenki tele panaszszütyővel járkál s elég gombostűvel 
megbökni, hogy szütyője felszakadjon. Alig nyitja ki valaki a száját, men-
ten az életrajzát „igazítja” – lakkozza, kozmetikázza, káderesíti; mindenki 
elárulja magát mentegetőzésével, hogy eleve bűnösnek érzi magát. Ezt 
látjuk, ha elővesszük a Galgóczi-tartományt és ezt érezzük még akkor is, 
ha minden purifikátori dühünket otthon felejtve, magnó nélkül érkezünk 
és csak azt játsszuk, hogy nem hiszünk a két olvasó szemünknek. Ilyen az 
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ország? Kik ezek a fél kvadrátmétereken szorongó, görcsbe rándult lel-
kek, ezek a minden arra lődörgő egyenruhától összerezzenők, az elrontott 
életek, lekozmált szerelmek foglyai, ezek az egész világ ellen haragvók, a 
háborgás szélütöttjei? Ezek laknák meg azt a példaként emlegetett kira-
kat-országot? Nyilván ez a kivétel és nem a szabály ... Ha Galgóczi Er-
zsébet írói alkatát e két regény alapján ítélném meg, komponensei – az 
írásművészet, nyelvismeret, regényszerkesztés, stiláris készség és erkölcsi 
felhábordás – közül nyilván az utóbbit kell dominánsnak tekintenem: az 
országos méretű katharzis vágyát és az írónő erkölcsi maximalizmusát, 
most, hogy ennek szellőztetésére is alkalom nyílik. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Hírünk a világban45 

Thomas Kabdebó: Hungary, The World Bibliographical Series, No. 15, 
Clio Press, Oxford 1980, 280 lap 
 
A középkorban a filozófiát vállveregetően a teológia szolgálójának, 
ancilla theologiae-nek nevezték. Volt is ebben valami igazság, hiszen a 
filozófiai gondolkodás, mint „a végső kérdések” kutatásának eszköze, 
igencsak gyenge lábakon állt, hiszen a kereszténység eszmerendszere a 
gondolkodás irányát megszabta, illetve lehetőségeit korlátozta még olyan 
kiváló elmék esetében is, mint Szent Ágoston vagy Abelard. A filozófia 
csak akkor lett ismét öntörvényű diszciplína, amilyen a görögöknél volt, 
amikor a teológia gyámsága alól felszabadult. Ahogy a 19. század folya-
mán a humán tudományok véglegesen elkülönültek, egyre inkább relatív 
hasznosságuk szerint ítélték meg válfajait és rangjukat, s kialakult a „se-
gédtudományok” koncepciója, nevezetesen az, hogy a tudományágak 
egymással alárendeltségi viszonyban vannak, s ez fontosságukat is meg-
határozza. Ennek az értékrendszernek majdnem a legalján helyezkedett el 
a bibliográfia, alatta talán már csak a paleográfia és az oklevéltan foglalta 
el szerény helyét. Kiemelkedő tudósok mindig is látták a segédtudomány-
ok alapvető jelentőségét; Szekfű Gyula például szép esszében védte meg 
a levéltárosság szakmai becsületét. 

A bibliográfia tehát imigyen mint ancilla philologiae, a filológia szol-
gálólánya igen lebecsült helyet foglalt el a tudományok hierarchiájában. 
Hangsúlyozni kell, hogy „foglalt el”, múlt időben, mivel ma már megvál-
tozott a helyzet. Századunk második felére ugyanis egy-egy diszciplínán 
belül annyira felduzzadtak az ismeretek, hogy a szakember is csupán ügy-
gyel-bajjal igazodhat el saját tárgykörének részletkérdéseiben. Ez a „tájé-
kozódási tehertétel” a hatvanas évekre a legtöbb tudományágban válságot 
okozott. Az „információrobbanás” kitermelte saját ellenszerét: az infor-
mációk, a részismeretek gépesített tárolását, a komputertechnológiát, ami 
a minitranzisztorok feltalálása után tett szert gyakorlati jelentőségre. Bi-
zonyos tudományágakban ma már könnyen és gyorsan lehet tájékozódni, 
hiszen központi adatbankokból a technológia segítségével villámgyorsan 
visszahívható bármilyen adat. 
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Joggal kérdezhetné tehát valaki, hogy akkor mi szükség van még ha-
gyományos eszközökkel készített bibliográfiákra. Erre két válasz is adha-
tó. A marginális jelentőségű tárgykörökben a retrospektív jellegű anyag 
feldolgozásához ma még inkább szükség van bibliográfiai segédeszköz-
ökre mint valaha, mivel azok egyben előkészítő munkálatok is az új, 
eléggé költséges technológiára való áttérésre. Az új technológia ugyanis 
egyelőre csak a természettudományokban kifizetődő, s kérdéses, hogy „a 
fölösleges tudományok” esetében, hogy Hatvány Lajos ironikus kifejezé-
sével éljek, valaha is kifizetődővé válhat olyan országokban, ahol a ráfor-
dítási költséget a gazdasági élet teherbírása eleve minimalizálja. Ugyan-
akkor a komputertechnológia egyelőre még csak adatakkumulációra szo-
rítkozik, szelektálni és annotálni képtelen, tehát a hagyományos bibliográ-
fiák szerepkörét csak részben képes ellátni. A technológiaváltás következ-
tében tehát a retrospektív bibliográfiák jelentősége nagyobb, mint valaha, 
hiszen az adatbankok állagát a bibliográfiákból is állandóan töltik fel. 

A humántudományok között a hungarológia meglehetősen szerény sze-
repet játszik mennyiségileg és minőségileg egyaránt. Óriási a felelőssége 
tehát annak, aki ma magyar vonatkozású bibliográfiát állít össze, különö-
sen itt Nyugaton, hiszen annak adatai az információtárolás és -
újrarendezés áttételeivel hosszú időre befolyásolják a Magyarországra 
vonatkozó ismeretek megbízhatóságát. 

Azért tartottam fontosnak rámutatni a bibliográfia megújult jelentősé-
gére a forradalmasodó komputertechnológia következtében, mert nemré-
giben jelent meg Kabdebó Tamás bibliográfiai kézikönyve Magyaror-
szágról Oxfordban a World Bibliographical Series 15. köteteként. E soro-
zatnak célja az, hogy a világ országairól sokszempontú bibliográfiai le-
írást adjon, aminek segítségével a tájékozódni vágyó, lehetőleg angolul a 
legtöbb témakörben felvehesse azt a fonalat, amely elvezeti az őt érdeklő 
szakmunkáig. A bibliográfiai sorozat technikai kiállítása elegáns, a betű-
típusok és tördelési lehetőségek szakszerű alkalmazása megkönnyíti az 
eligazodást, sajnos, az igénytelenebb eszközökkel előállított bibliográfi-
ákkal szemben, az árát is. A kiadó, a Clio Press pedig eléggé rangos ah-
hoz, hogy sorozatát a nagy nemzeti és egyetemi, illetve kutatókönyvtárak 
mind beszerezzék. A száznál több kötetre tervezett sorozatból eddig 20 
kötet jelent meg, s a sorozat sok szempontból talán szerencsésen egészíti 
ki majd Bestermann alapvető munkáját, a világ bibliográfiáinak bibliográ-
fiáját. 

Mivel a sorozat elsősorban angol nyelvű anyagra támaszkodik, a szer-
kesztőség helyesen döntött, amikor angol nyelvterületen élő kompilátort 
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keresett szerzőnek a Hungary kötethez. Nem mintha Budapesten nem 
akadna szakképzett bibliográfus, hanem azért, mivel a magyarországi 
könyvtári viszonyok sajátosságai a legfrissebb anyag ismeretét korlátoz-
zák, egyrészt a beszerzés buktatói miatt, másrészt bizonyos témakörök 
anyagának különleges eljárású tárolása folytán. Így esett tehát a választás 
Kabdebó Tamásra, a manchesteri egyetem társadalomtudományi könyvtá-
rának igazgatójára. Kabdebó a magyar irodalom angliai terjesztésének 
buzgó apostola: és a megfelelő szakképzettséggel is rendelkezik. 

A bibliográfia több mint negyven oldalas bevezetőjében olvasmányo-
san összefoglalja mindazokat az ismereteket, melyek az alapvető tájéko-
zódásához szükségesek. Ismerteti röviden Magyarország földrajzát, gaz-
dasági életét, történelmét, irodalmát és jelenlegi politikai-társadalmi vi-
szonyait. Természetesen ne valami száraz, tudományos értekezésre gon-
doljunk, nevekkel, adatokkal zsúfolva, hiszen ezeket túlbuzgó igyekezet-
ből fölösleges lenne tömény formában a külföldi nyakába zúdítani, hanem 
azok között a véletlenül és váratlanul felbukkanó magyar vonatkozású 
adatok között kísérel meg rendet teremteni, amik az újságolvasó, a televí-
zió képernyője szerint tájékozódó, vagy túristaként hazánkba látogató 
átlagember tudatában már mint passzív ismeretek ott hevernek. Ellentéte 
ez annak, amit a „hivatalos” tájékoztatás óhajt elérni, éspedig annak, hogy 
egységes szempontú, túlságosan jól elrendezett, tudományosnak elfoga-
dott igazságokat, vagy féligazságokat nyújtson ellentmondást nem tűrő 
magabiztossággal. Kabdebó könnyed hangvételének azonban akadhatnak 
kritikusai is, a dicséretes szándék talán nem a kiszemelt közönséget veszi 
célba, hiszen bibliográfiákat átlagos műveltségű olvasó nem vesz kézbe, 
mivel nehézkesen forgatja, ugyanakkor a tudományos kutató elvárásait az 
ilyen szórakoztatva oktató bevezetés nem elégíti ki. 

Maga a bibliográfia 1094 tételt tartalmaz, s az alfejezetek címszavai 
kellőképpen igazolják, hogy Magyarország minden vonatkozásban fel-
dolgozásra került, s a magyar sakkéletben éppúgy tájékoztat, mintha köl-
tők fordítását, vagy a Balatonról szóló képeskönyvet keresne benne vala-
ki. A felsorolt művek majdnem kizárólag angol nyelvűek, magyarul vagy 
más európai nyelveken csak olyan tételeket vett fel Kabdebó, amit pótol-
hatatlan jelentőségűnek tart. Jócskán szerepel folyóiratokban található 
anyag is; a magyarországi angol nyelvű folyóiratokat, főként a New Hun-
gárián Quarterly aknázza ki. Időnként egy-egy újságcikk is belekerül a 
válogatásba. Kabdebó a tételeket röviden annotálja – használhatóságukra 
és értékükre utalva. 
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Tudomásom szerint eddig még nem készült olyan bibliográfia, amely-
ben az olvasó, vagy kolléga ne talált volna kihagyásokat, illetve ne tartot-
ta volna a kompilátor rendezőelvét vitathatónak. Kabdebó bibliográfiája 
sem kivétel. Egy ilyen terjedelmű bibliográfiába talán nem kellett volna 
nem angol nyelvű anyagot felvenni, mivel a néhány magyar szakmunka 
alapján a nyelvet egyébként sem beszélő kutató úgy vélheti, hogy bizo-
nyos szálakat nem érdemes követnie, mivel arról magyarul sincs megfele-
lő anyag, vagy pedig megnyugszik, hogy a legfontosabb magyar nyelvű 
anyag ismeretének a birtokába jutott. Főként akkor, ha azt látja, hogy té-
májáról angolul cikkeket, sőt újságcikkeket is tartalmaz a bibliográfia. A 
kötetet név- és tárgymutató egészíti ki. Ez minden bizonnyal a kiadó ösz-
szeállítása és Kabdebó nem is látta, őróla ugyanis nem tételezem fel, hogy 
olyan írókat, akiket személyesen ismer, a névmutatóban összecserélne. 

Ismétlem, tökéletes bibliográfiát talán még sohasem készítettek, s így 
Kabdebó bibliográfiája sem az. De talán így is haszonnal fogják forgatni 
mindazok, akik Magyarországról és-vagy a kompilátor értékítéleteiről 
óhajtanak tájékozódni. 
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L. KOVÁCS KLÁRA 
A vers mint valóság46 

Gondolatok a vajdasági magyar költészetről –  
 
1. A nemzetiségi irodalom kritériumai 
Abból a – Európában a maga nemében egyedülálló – helyzetből kell kiin-
dulnunk, miszerint a magyarság mintegy egyharmada – tehát kb. négymil-
lió magyar – már több mint fél évszázada a magyarországitól többé-
kevésbé eltérő társadalmi, állami, politikai, kulturális és nyelvi hatóerő-
nek kitéve él. Mai irodalmi tudatvilágunkat s a magyar művelődés egé-
széhez tartozásunk tudatát mindmáig a két világháború közötti korszak 
viszonyai alakítják, befolyásolják: az 1918-ban keletkezett államok ki-
sebbségi-nemzetiségi állapotai. Szerb Antal 1934-ben az utódállamok 
irodalmáról beszél (ezen belül a Jugoszláviához csatolt területek irodal-
máról, a szlovenszkói magyar irodalomról, az erdélyiről). Marék Antal 
1942-ben a Felvidék, Erdély és a Délvidék irodalmáról értekezik. 1945 
után már jóval óvatosabb megfogalmazásban romániai, csehszlovákiai és 
jugoszláviai magyar irodalomról esik szó; legtöbbször azonban a „kisebb-
ségi” jelző eleve értékfosztó, a nemzeti jelleget és az esztétikai minőséget 
kérdőjelezi meg. Az újvidéki Szeli István Nemzeti irodalom, nemzetiségi 
irodalom című könyvének címadó tanulmányában veti fel és fejti ki a 
„kisebbségi-nemzetiségi” megkülönböztetésének problémáját a vajdasági 
magyar irodalomra vonatkozóan: „Az első világháborút követő évtize-
dekben a vajdasági magyarság a szó legkedvezőtlenebb jelentéstartalma 
szerint is kisebbségivé lett, nemcsak számaránya alapján, hanem kisebb-
rendű, jogú és értékű állampolgár... szellemi tájékozódását művészetét, 
irodalmát gyökeréig áthatotta az ebből az állapotból eredő magatartás is: 
az elbizonytalanodás, az irányvesztés, a hitevesztettség, a befelé fordulás, 
s mint kísérő tünet, a szellemi és nyelvi elszegényedés, az igény- és érték-
szint aggasztó apadása.” (Fórum, Újvidék 1974, 77 1.) Ez a megállapítás 
a hasonló történelmi körülmények között eszmélkedő csehszlovákiai ma-
gyar irodalom kezdeti korszakaira is érvényes. A „kulturális öntudatza-
vart” az is előidézte, hogy az egykori policentrikus magyar kultúra átadta 
a helyét a fővárosba összpontosított műveltségnek, s így a peremmagyar-
ságban, de a vidékinek nevezettben is, halványodik a helyi történelmi 
kultúra képe. Helyi energiájánál fogva a pesti lett a nemzeti, s ez a műve-
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lődéskoncepció lehetetlenné tette a vidéki kulturális gócok megerősödé-
sét, s így kialakult a vidéki magyar műveltség másodlagosságának, járu-
lékosságának a tudata. 

Szeli István ugyanott kifejti a kisebbségi jelző nemzetiségivel való át-
értékelődésének okait és körülményeit. A második világháború után a 
jugoszláviai magyar irodalom nemzetiségi irodalommá változott, s mint 
ilyen, Szeli megfogalmazásában, külön akcentussal nemzeti. Szerinte ál-
lam és irodalom nincsenek kauzális viszonyban: „a nemzetiségi állapot-
ban élők számára már nem csupán az az alternatíva kívánkozik, hogy 
vagy az „anyanemzet” csonka tagjaként vegetáljanak, vagy pedig a „több-
ségi” nemzet részévé váljanak, hanem az, hogy maguk is nemzeti élet-
formák között élhessenek, jóllehet az államiság attribútuma nélkül, amely 
azonban a nemzeti létforma nem okvetlenül szükséges feltétele, hisz Eu-
rópának igen sok népe vált nemzetté önálló államiság híján is.” (ib. 90 1.) 

Befejezésül tegyük hozzá: mint ahogyan a nemzeti magyarságot is a 
magyarok összessége teszi, a magyar irodalom fogalma sem csupán a 
magyarországival azonos, még akkor sem, ha tartalmi-gondolati, ízlés- és 
stílusbeli vagy formai eltérései kézzelfoghatók is. A vajdasági magyar 
irodalom „külön akcentusa” viszont az egyetemes magyar irodalom vi-
szonylatában jut kifejezésre.  

 
2. A táj „külön akcentusa” 
Az említett eltérések kézzelfogható példája a második világháborút köve-
tő harminc év vajdasági magyar költészetének termését bemutató antoló-
gia, a Gyökér és Szárny. (Jugoszláviai magyar költők antológiája, Fórum, 
Újvidék 1976.) 

Több nemzedék tagjai, különböző irányzatok hívei kaptak benne he-
lyet, hogy minél átfogóbb, hitelesebb legyen a kép. Az antológia 17 jugo-
szláviai magyar költőt mutat be kronológiai sorrendben. Hagyomány és 
újítás tükröződik az eltérő történeti szakaszok költői anyagában, melyet a 
művészi alkotás mindenkori feltételei, a sajátos emberi és társadalmi szi-
tuációk termeltek ki, s amely a „különös” kategóriájába emelve nyer kife-
jezést. 

Az antológia első harmadát a jugoszláviai magyar költészet legidősebb 
nemzedékének munkássága alkotja. Ide soroljuk Gál László, Debreczeni 
József, Thurzó Lajos és Zákány Antal verseit. A nevezettek pályája fel-
öleli a 20-ik századot, magas igényű költészetük ma már hagyomány, 
mely felkínálja a talajt az ifjú költészet lázadásának. E nemzedék költői 
attitűdje a szubjektív önvizsgálódás, mely önkéntelenül is az egzisztenciá-
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lis fontosságú problémákra irányul. A létbizonytalanság, a tájba való ka-
paszkodás, lebegő jelenlétük verseiknek határozatlan hátteret kölcsönöz. 
Gál Lászlónál a sötét alaptónust a „rozsdás esték” adják meg, az ő versei-
ben örökös ősz van, mely a költőt fázós összébbhúzódásra készteti. 

S fejemen az ősz, lombhullás . . . (Hét muskátli) 
Nehéz napok, a világ is megőszül 
rettenetesen megőszült ez az ősz (Ösz) 

Egy bizonytalan létérzés, beteljesületlen vágyódás formai megfelelői 
az igenevek és a feltételes mód: 

szerettem volna messzire menni  
messzire jutni valamit tenni  
valaki lenni (Ez minden) 
most elmesélem, hogy télen is nevettünk (Ösz) 
s amikor élni lehetne, meghalunk (Hegy és költő) 
gyufával könnyebb lett volna (Költő) 

Gál verseinek statikusságával ellentétben Debreczeni József drámai 
ihletettségű versei dinamikus vetületei egy belső küzdelemnek, állapot-
nak. A deportációban a rövid egyszavas mondatok drámai feszültséget 
teremtenek, amelyet mintegy felfokoz a vers hirtelen befejezése: És be-
csapódott kapunk megettem. Az ember örökös kiszolgáltatottságát nyers 
kegyetlenséggel leplezi le a Mementó kísér verse, melyben a költő az idő-
vel (zsandár) való percenkénti egyenlőtlen küzdelmét az önirónia fölé-
nyével szemléli: 

Meghalsz. Hisz mindegy: ifjan, öregen, 
Karod rövid, fogyó lélegzeted kihagy; 
Hiába csüggsz retortán, göreben, 
Kövületen hiába kémleled, mi vagy? 

Verbális stílusa e belső harc adekvát kifejezése, ereje a rövid tömör 
mondatok drámai szaggatottságában, a hangutánzó és hangulatfestő sza-
vak funkcionáltságában van. Képei meglepően konkrétak; 

Lélegzem. Zörgő, vak sóhajom: rozzant szekér  
Huppanva rést kutat. Kátyúba omló légutak  
Álcás vermei közt a közel is messze tér. 
Egyetlen jajba beleférek. Inda ölel. Bevon a kéreg. 
(Egykedvű, vagy egy se) 

Mind Gálnál, mind Debreczeninél egyfajta bezártságot figyelhetünk 
meg, melyből kitörni képtelenek, vagy nem is akarnak: 

Csak ez a föld a világom  
ellenségem és barátom  
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ez a vérem a testvérem  
szülőanyám  
amíg élek az életem  
ha meghalok a halálom  
ez a föld a nincsen tovább  
nem is bánom 
(Gál: Dal a földemről) 
Kapumat hát beszegelem. 
Ajtómat és ablakomat  
Cifra ládámat: lelkemet; 
Tetőmről hull a vakolat, 
Nagy omlás rázta lakomat  
A törmelék majd betemet. 
(Debreczeni: Vacsoracsillag) 

Az elmúlás gondolata mindkettejük költészetét meghatározza: 
Halál, te rút, rekedt ripacs, 
Rongy kortinádon a likacs: 
Ez minden távlatom. 
(Debreczeni: Bolondul okos voltam) 
Rokkára hajlok.  
Enyészetem fonom  
S a végnyi kelme  
nemsokára kész. 
(Debreczeni: Rokkára hajlok) 
ha átkozódva ha elégedetlen  
tudom most már hogy elérhetetlen 
ha tudom hogy nem halok nyugodtan  
belenyugodtam 
(Gál: Számadás) 

E drámaian sarkított költészettel szemben Thurzó Lajos „derűs” égű 
tájleíró lírája egy megbontott harmóniát igyekszik visszaállítani. Nála a 
táj önmagát jelenti, költészetének áradása van, az apró megfigyeléseken 
alapuló részletek érzékletes képsorozatokban „állnak” össze verssé. 

Ragyog a nap, nevet az ég, 
a szellő leng, nyári hő 
a tengeri arany gyümölcsét bontogatja. 
Oly meleg van, hogy majd elég  
két fal közt a pók csodás fonatja .. . 
(Nyári ég alatt) 
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Ez a természetes derű a költőre is ráragad, aki része a tájnak, jelenléte 
kitágítja a vers horizontját: 

Ó, megölelek itt mindent:  
a nádast, a füvet, árok karikás vizet,  
libbenő lusta gólyát, méheket,  
trillázó kis zenészeket. 
s kibomlik felettem  
még jobban a nyári ég 
ahogy ülök a parton 
vagy a pántlikás kis utakat járom ... 

Költő és táj szimbiózisban él, mely megbonthatatlan. Thurzó költésze-
te problémamentes, kizárja a világ ellentmondásait, egy „szelet” valósá-
got ragad ki belőle, amely kijelöli költészetének korlátait is. Kétségtelen 
azonban, hogy eredeti képekkel gazdagította a vajdasági magyar irodal-
mat: 

Csavargó, apró, vad szelek  
görbe ágain a fáknak  
tollas kis mohát ciháinak. . . 
s legdrágább remény  
a fény, mely a vajas  
földek hátán villan ... 
(Országúton) 

E képek meghittséget sugároznak, a vers egészének alárendelve vi-
szont idill-mozzanatokra esnek szét. Thurzó verseiben a legerősebb a „he-
lyi színezet”, hagyományos tájleíró versei (A Tiszánál, Dubrovniki vár) 
retrospektíve elevenítik fel a táj időbeni jellegzetességeit. A sablonos be-
fejezés azonban némely verse egészének esztétikai hatóerejét tompítja. 

Zákány Antalnál a táj már eszmélés, Várakozás c. versében a folyto-
nosság vállalásáról így vall: 

Úgy érzem, 
ami eddig történt velünk  
minden-minden csak kezdet. . . 
 

 
3. A vers mint valóság 
Ez a lényege Pap József, Ács Károly és Fehér Ferenc költészetének. Ná-
luk a hagyományos értelemben vett tartalom formává lényegül; a külső, 
objektív valóság a tudat megjelenési formájává. S mint ilyen, maga is 
valóság. A hagyomány az ő verseikben átértékelődik, csak azt ragadják ki 
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belőle, ami számukra életképes. A ma vállalása – önvállalás. A táj, ami 
eddig tartalomként volt jelen, az ő verseikben formává változik át, belső 
állapotok, hangulatok és helyzetek megjelenési formájává. A szubjektív 
attitűd objektivizálóvá lesz, a dolgokat objektív távolságból szemlélő és 
szemléltető költő a legkülönfélébb aspektusokat fedi fel. E szimultántech-
nika a részletekben való elmerülés veszélyét rejti, a költő arányérzéke 
azonban helyrebillenti az egyensúlyt. Erről tanúskodnak Pap József kép-
versei, Ács Károly merész formanyelve, Fehér Ferenc történelmi szemlé-
letű szintézisteremtő versei. 

Pap József meditatív költői alkata stílusának áttételességében jut kife-
jezésre. A vers születése az élet körforgását a versen keresztül szemlélteti, 
ami alaptételünket bizonyítja: a vers maga is valóság. Mely: Egy sikoltás-
ból / Vagy gerlebúgásból / Kipottyan és / szárnyra kap / Egy sikoltásban 
(Gerlebúgásban). A vers tengelyét az a három sor alkotja, amelynek két 
gondolatpárhuzamon alapuló kérdőmondata a költő katalitikus szerepére 
utal: Ki teszi tisztába / Ki veszi pártfogásba. 

Mitől lesz verssé a valóság, azaz válik megismételhetetlenül egyszeri 
valósággá? A költő érzelmi-gondolati közege avatja azzá. ö általa a vers 
valósággá lényegül. Az említettekkel gondolati rokonságban áll Ács Ká-
roly Glosszá-ja, melyben a költő arra utal, hogy a valóság ugyanaz, bár-
melyik nézőpontból szemléljük is. Ács verseire jellemző a nagyfokú el-
lenpontozás: 

Kezemet nézem:  
az oldalamnál fekszik, 
s a halálnál is messzibb. 
Enyém és mégsem: 
Ez a sarkítottság képein belül is fellelhető: 
Szaporodik a felhők fehér gyapja. 
Kék hátú bogarak finom lába csoszog. 
(Valaki verset olvasott) 
Kádból kilépd gyermek.  
Kissé reszket  
Mintha éppen most mondanád:  
Szeretlek  
(Félsz-e?) 

Az előző képsor metaforái lírai fogantatásúak, míg az utóbbi képsor 
egy érzés objektív korrelátumán, gesztuson keresztül fejez ki érzelmet. 
Ácsnál gyakori az áthajlás (enjambement), mint a folytonosság formai 
megfelelője. Míg a folytonosság Ácsnál a formán keresztül jut érvényre, 
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addig Fehér Ferenc költészetében a tartalmon. Nála a jelen vállalása tör-
ténelmi felelősség. Az Esővárok-ban mintegy kitapinthatóvá válik az 
igazság: 

s a homlokukról alácsigázó rácsok  
föltérképezik a gazdátlan világot: 
– Csak innen közelíthetsz, innen, hazádhoz! 

A táj a „vén szülék” arcával rokon vonásokat rejt. Az ő létük által lett 
konkréttá, „végleges hazává”. Tájleíró verseiben ragadja meg leginkább a 
tipikust; A Bácskai tájkép impresszionista festményt idéző színfoltjaival a 
távlatba helyezve időtlenséget sugall, a szépség időtlenségét: 

Ütőn kisfiú mendegél,  
mezítelen a lába, 
Föntről, az égből épp olyan,  
mintha egy helyben állna. 

A Lakodalmi fénykép statikus stílusa adekvát módon fejezi ki a téma 
mozdulatlanságát. Jellemző e versre a részletek alapos kidolgozottsága és 
a merész egymás mellé állítás: a hétköznapi fennkölttel párosítva haté-
kony költői képet eredményez: 

Násznagy. Hordó has.  
Jól működő belek. 
Az örök emlék  
lencséjébe mered. 

A vers a téma ünnepélyességének paródiája. A dolgok alkalmisága ob-
jektív nézőpontból közömbös. Tárgyilagosan nézve, a szubjektivizálás 
torzító hatást kelt, mely elhanyagolható. (Árokszélen sír a kendős dél-
után.) Fehér Ferenc a szavakkal való virtuozitás költője is: 

léleknek eleven álca,  
emlékek cincogó nyársa  
liliom-gyökerű csönd . . . 
Csillagok földi kis társa,  
s mire lehetne fáklya –  
lehelet-elfújta csonk. 
(Gyertyaláng) 

 
4. A valóság atomizációja 
A legfiatalabb költőnemzedék verseiben a valóság elemeire bontva jele-
nik meg. Ez az atomizáció a nyelven belül is kimutatható; a szavak önál-
lósodnak, töltést kapnak, s az ellentétek ritmikus ismétlődése az egész 
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illúzióját kelti. A részleteire hullt világot az egész illúzióján keresztül 
látjuk: 

sok síkú fehér tér  
(pompázó vázlat-nevetés), 
szeme millió kis kristályban mosolyog. 
(Konc István: Tél, kristály és az Etelka) 

Jellemző verseikre a szavak potenciájának maximális kihasználása. A 
szó „túlmutat” önmagán; maga az átértékelt valóság: 

A jelek stratégiája elszakadt képmásom 
itt elvész az irány ...  
a táj öröme tovább rezgi 
a visszhang emlékét, túláradó indulata ellenében. 
(Konc: Átértékelés) 

A „szóban halmozódik a vég” – mondja Konc István a Létezés hirdeté-
se c. versében; a szó összegezés, a külső valóság kiteljesedése az egyén-
ben. Ez az analitikus vonás verseikben az érzelmi-gondolati 
fragmentációkon, a verszeneiség staccátóján keresztül nyilvánul meg. 

Ez az elemző hajlam mutatkozik meg Gulyás Józsefnél is, aki nagy 
súlyt fektet a részletek kidolgozására (a vers) 

a semmi ügyes rendezgetése  
a drága fehér hártyákon,  
a vers a hiány összege,  
nulla fok alatti létezés, 
a vers mindig valami más  
ott ér véget ahol kezdődik 
(Gondolatok a versről) 

Az Idill-ben a valószínűtlen konkrét formát ölt, reális és irreális átfedik 
egymást, egymástól elválaszthatatlanok. A valóság kiismerhetetlensége a 
„lehetetlen kiolvasni” sorban jut erős kifejezésre, majd a vers a kezdő 
sorokban kifejtett gondolatnak imaginális parafrázisával zárul. Gulyás 
képes a valóság fölé emelkedni; ezt tárgyilagosságával teszi, ami formai-
lag az epikus részletezésen keresztül jut érvényre (jellemzés, gesztusok, 
epizódok láncolata). 

Ugyanezt a higgadt tárgyilagosságot látjuk Tolnai Ottónál, akinek köl-
tészetét a Lassan húzzák fedél alá a szárnyukat c. verse jellemzi a legjob-
ban. 

A versben látszólag elhanyagolható részletekről van szó. Ugyanakkor 
ezek a részletek e tételt támasztják alá: nem lehet verset és valóságot kü-
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lönválasztva értelmezni; vers és valóság átfedik egymást. Ezt érzékelteti 
Manet festményét idéző (Az utca bemegy a szobába) verse: 

Esténként fekete rovarok repülnek be 
Az ablakon papírjaimra 
Lassan nehezen húzzák fekete fedél alá  
Sárga hártyás szárnyukat  
És ugyanolyan nehezen bontják  
Ha ceruzám feléjük közeledik 

Tolnainál a szavak pozitív és negatív töltésük folytán hatnak, vetítenek 
ki belső állapotot: 

mint a nádiveréb  
két kard közé  
kötözzük fészkeink 
(Ilyenkor senkit sem zavarunk) 

A bizonytalanság, a létbe való kapaszkodás mítosza ez a vers, s ez a 
magatartás tipikusan közép-európai (lásd Tőzsér Árpád: Az irodalom va-
lósága c. könyvét). Az egymásnak feszülő ellenképek drámai feszültséget 
keltenek: 

A Csík valahol itt bújik elő  
a zsíros földből  
itt valahol búj vissza  
megrettenve a folytonosságtól  
elmocsarasítva vidékünk 

A mocsár képzete a bizonytalanságot (s az ezzel járó veszélyt) asszoci-
álja bennünk. A mi interpretálásunkban: a műalkotás jelentése többsíkú 
korunkban, a közöny és az elidegenedés korában a veszély vállalása feles-
leges hősiesség. A „senkit sem zavarunk” burkolt módon utal erre. 

Korunk káoszában nehéz kibogozni a fontost a kevésbé fontosból, a fe-
lesleges elemek tömegéből. A fogalmak átértékelődtek, a mérce nem 
ugyanaz, a dolgok fontossági rendje is felcserélődött. Tóth Ferenc költé-
szetében a hagyományos formák új valóság befogadására váltak alkalma-
sakká, érdekes, szintézisre törekvő költői alkata folytán. Az indirekt kife-
jezésmód elhallgatásokkal többet mond a valóságról, mint a lapos kitéte-
lek. Tóth sajátos atmoszférát teremt, mely lényegesen hozzájárul a vers 
jelentésmagvához. Brasnyó István, hasonlóan a kubista festőkhöz, a való-
ságot többféle nézőpontból közelíti meg. A verseiben fellelhető objektív 
távolság verseinek személytelenséget kölcsönöz. Jung Károly érdekes 
kísérletezése: a vers az időtlenség megragadása, örök és változatlan „le-
begés” a lét fölött: 
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A szó a szavak romhalmazán. 
Kövön a szó. Leng. 
(Leng) 

Személytelenség nyomja rá a bélyegét Böndör Pál verseire. A „kom-
mentár” nélküli valóság „szavakba tördelése” ez, akárcsak Podolszki Jó-
zsefnél, bár ez utóbbi jelenlétével néhol feloldani képes. 

Századunk kiemelkedő modern költője, T. S. Eliot a személytelenséget 
a költészet legmagasabb formájának ismeri el. Szerinte a vers nem csupán 
önkifejezés, de a tapasztalás egyik formája, amely a költőtől függetlenül 
létezik. S mint ilyen, a költő jelenlétét kizárja. (A dolgoktól való objektív 
távolságot teszi meg T. S. Eliot a költészet egyetemességének ismérvévé. 
Lásd T. S. Eliot: Tradition and the Individual Talent.) A vajdasági magyar 
irodalom legújabb tendenciái ebbe az irányba mutatnak. A versekben ki-
mutatható a valósághoz való elemző hozzáállás, a sokaspektusú objektív 
nézőpont, az epikus részletezés, az ellenpontozás. A vajdasági költők 
munkái ilyen értelemben modernek, az ő verseik nem a létezés formáit, 
hanem ebből a létezésből következő tudat formáit fogják új minőségbe. S 
ezt magas fokú esztétikai igényességgel teszik. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Hallgatásból reménység47 

Baránszky László: Két világ között. Magyar Műhely, Párizs 1979, 79 lap 
 
Baránszky László kötetében kristálytiszta, egyetlen pontatlanságot, egyet-
len fölösleges szót nem tartalmazó, már-már szenvtelenül szűkszavú ver-
seket találunk. A borítólap fülszövege szerint a New Yorkban élő szerző a 
lágymányosi Feneketlen tó partján végezte el a gimnáziumot, akárcsak 
budapesti nemzedéktársa, Abody Béla, vagy – néhány évvel később – 
jómagam, öreg latintanárunk, Vili bácsi járt mindvégig eszemben, miköz-
ben forgattam ezeket a klasszikus idézetekben bővelkedő lapokat. 

Baránszky kedveli a latin autorokat, tömörségüket gyakran még túl is 
szárnyalja: patikamérlegen méri – nem a jelzőket, azt mondanám; a betű-
ket, ha nem hatna túlzásnak e kijelentés. Ez magyarázza, és nem is valami 
hosszú holtidény, hogy alig hetven foghíjjas oldalra rúg harminc év ter-
mése, ez az egyébként aprólékos, minden részletre figyelő leltározó igye-
kezet. 

A kötet félszáz verse három nagy témakörbe sorolható. 1949 és 1956 
között született a „Tihany” és az „Óbuda” ciklusa. Ez még az otthoni, az 
ötvenes évek hangtompítós-költészete, még akkor is, ha feltűnően modern 
benne a hang. 1957 és 1972 között, a „New York” és a „Kalifornia” cik-
lusok „telefonfekete éjszakája” – az idegenséget tükrözi. Az ellentétet a 
harmadik nagy témakör, a „Két világ között” 1972 és 1978 között írott 
versei lennének hivatva feloldani – ha lehet. 

1949 és 1956 közötti verseiben Baránszky László a háborút gyerekfej-
jel, de nyitott szemmel megélt nemzedék lantosa. „Ifjúságod repeszei ke-
ringenek bennem” – mondja szerelmének, „elsüllyedt aknaként” őrzi ma-
gában a reményt, de nem öleli fel csak „a föld iszonyatát". A vers címe: 
remény, és utolsó sora: „nem segíthetek”. 

Az ötvenes évekről már a férfi szól. Az alapszín itt a fekete. „A délután 
törött sugarait” – „hideggel teljes homály” követi. Mintha nem lett volna 
se nyár, se tavasz az ötvenes évek alatt. Csak az ősz, a hosszú, hideg ősz. 
Csak 

Tél, kő, fagy, fagyott erezet, 
por, hideg, lombtalan utcai lámpa,  
föld, lúgozott, kirepedezett. . . 

                                                           
47 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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„Unott ez a téma – mondja Baránszky –, de én módfelett szeretem.” 
Ki ne szeretné, aki ott volt fiatal, az ötvenes évek alacsony égboltja 

alatt! Aki még emlékezik a szemlélődés, az álmodozás hosszú éjszakáira, 
amelyeken „bejárod a gyerekkori kertet”, aki tudja még, milyen érzés volt 
az együvétartozás, és hogy a halálraítélt számára („ez is szemeddé lett!”) 
milyen részegítő lehet a tudatosan átélt legapróbb öröm! 

1956-ra emlékeznek, és ars poeticának is beillenek az otthon írott utol-
só sorok: 

láttad meghalni őket hogy beszélhetsz 
láttam őket meghalni láttam őket  
rámnéznek és szavaik feldadognak torkomon 

Mit adhat ehhez a látványhoz New York és Kalifornia, a kutya-sekérte 
kényszer-idegen? „Tíz emeletnyi csöndet”, „telefonfekete éjszakát", re-
ménytelenség mélybugyrait, amelyekben „egy habverő kerepel” – „a fel-
támadás csöbreiben”. Hamis hangokat adhat, mert aki csak önmaga akar 
maradni Amerikában, az nap nap után, minden erejével ezért az egyetlen 
kétes eredményért küszködik – és hogyne adna néha hamisat egy ilyen 
görcsös, már-már emberfeletti igyekezet! Baránszky Lászlónál csak két 
ilyen hamisan csengő sorra találtam: „new york 98 fahrenheit egészen 
más – írja —, mint mondjuk budapest 35 Celsius”. Az állítást a könnyed, 
fölényes hangvétel sem hiteti el velünk. Mert nem más. S ha más lenne, 
miért? Az ember erre kíváncsi. A válasszal azonban a költő adós marad. 

Az Óbuda-ciklus öregemberének itt található a párja: egy New York-i 
öregasszonyért szóló requiem. A „Párbeszéd” halott barátai is feltűnnek, 
tetovált rajzok egy-egy „fura fickó” „ősz szőrrengetegében". Az irgalom-
hoz, a hűséghez, a költő a bölcsességet tanulja hozzá Amerikában. 
„Mindössze ennyi kell” – mondja – Rezsó, teáskanna, csupor, matrac a 
földön, „az ablakon át talán egy fa” – ha lehet. 

New York után pengeélesekké válnak a körvonalak, „Nap Néger Sze-
me éget” – ez már Kalifornia. Gördül tovább a futószalag, hiába tudjuk, 
hogy „rajtunk a nagy városok nem segítenek”, és hogy a tenger hullavíz, 
„négy autóroncs és egy olajlepte szikla között”. 

Az embert tűnő emlékei, és a maradék remény után elhagyja utolsó 
menedéke is, a szerelem. „Szemed tőlem mind messzebbre szakad” és 
„nő a hallgatásod” – panaszolja a három kaliforniai szonett, és az áhított 
„terra firma” – a gyönyör – nem több, mint egyetlen múló pillanat. 

Mindez átvezet a harmadik témakörbe, amelynek a költő ezt a látlelet-
nek szánt, de programnak is beillő címet adta: Két világ között. Ezek itt 
hosszabb lélegzetű versek, és szabályos formabontás, olyan akadémikus, 
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amilyen – úgy hittük – csak Párizsban lehet. „Csontjaimat apránként le-
bontom” – mondja az egyik szöveg, és ez az önrombolás már-már a teme-
tők néma csendjébe vezet, „hisz a lényegről beszélni felesleges”, – „hagy-
juk / hát / a süket dumát és az elegáns páros rímeket öregem megreked az 
emberben néha a szó és talán ez a legjobb / a hallgatás . . ." 

Ez így igaz. Néha el kell vágnunk „mindennapjaink guzsbakötött szó-
fonadékát”. Néha ez a legjobb: a hallgatás. Még akkor is, ha a hallgatás-
ban feloldódni – költőnek – nem lehet. 

De Baránszky László költészetét ízlelgetve, ki ne remélné, hogy ismét 
előtör a búvópatak, hogy új, tiszta szó bölcsője lesz ez a csend. Reméljük 
hát mi is, hogy a borítólap drámai fényképén nem búcsúzásra emelkedik a 
levegőbe a kar, és hogy egy újabb, termékeny – ha lehet, építő, és nem 
bontogató – korszak indítója lesz ez a szép, igaz, és nagy reményekre jo-
gosító első kötet. 
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DÉNES TIBOR 
Arcában az emberarcú álom48 

Major-Zala Lajos: Támadj föl, Édes! Aurora könyvek, München 
1980.195 lap 
 
Egyetlen kötetben két megnyilatkozást kell vizsgálat tárgyává tennie a 
kritikusnak: a költőét és a politikusét. Kezdjük a vastagján! Mielőtt elké-
szülne a Kishúgom II című ciklus francia változata, Major-Zala közre adja 
e könyvében annak eredeti szövegét, mi több viszonylag terjedelmes be-
vezetőjét is, melyet nyilvánvalóan francia ajkúak számára írt. Elgondolá-
sa: a francia értelmiség hasson a románra, hivatkozván ez utóbbi józansá-
gára, érettségére, becsületességére, hogy ne nézze szótlanul az erdélyi 
magyar etnikum megsemmisítését. Megható elgondolás, meghatóan naiv! 
Szeretném látni azt a francia írót, aki – amennyiben önös érdekei nem 
kívánnák – pálcát törne a románok felett a magyarság megsegítésére. Az 
állítólagos közös latin eredet címén kiváló propagandát műveltek, művel-
nek ma is Párizsban a Havasalföldről Erdélybe szivárgó pásztorok fiai. S 
milyen képtelen hazugságok árán! Tanúságul egyetlen újkeletű példára 
hivatkozom; A Philippe Van Tieghem szerkesztette Dictionnaire des 
littératures (I—III. Paris, 1968) második kötetében Virgil Ierunca azt írja 
Octavian Gogáról, hogy „a román költő kemény profétikus szavát az 
ezeréves(!) elnyomás ellen emelte fel, amelynek az erdélyi románok alá 
voltak vetve”. (Vajon látta-e a korrektúrát akárcsak egy is a kiadvány öt 
magyar munkatársa közül?) Ezt írni éppen Gogáról, ki egész iskoláztatá-
sát – Erdélyben, mint Budapesten – magyaroknak köszönhette, aki kora 
legjelesebb magyar költőit, íróit barátainak mondhatta. Elsősorban Adyt, 
akit éppen Goga szólaltatott meg legelőször idegen nyelven (1909). S 
Valáchia lányai tán nem fejtettek ki magyarellenes propagandát, legfel-
jebb több okossággal diplomáciai érzékkel? Brancovan Anna például, ki 
Noailles grófné néven századunk elején a francia nemzet költőnője lett: la 
grande dame de la poésie frangaise. Ki merte volna életében, merné halá-
lában Anna de Noailles-t dagályos szónokiasságáért, művészietlen nyel-
vezetéért bírálni? Eredendő sznobságában remegett a boldogságtól az a 
francia kritikus, kin szép szemét a vajdák unokája egy pillanatra legeltetni 
kegyeskedett. 

                                                           
48 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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Különöst, hogy a grófnét Maurice Barrés, a nacionalista politikus-író 
barátnőjének tudta minden illetékes. A francia nacionalizmusról álmodo-
zott volna tán az a Brancovan Anna, kinél - a tanúságok szerint - a triano-
ni béketárgyalások idején – mindennapos volt a román királyné. Hélene 
Vacaresco, a francia-román barátság költő-apostola kísérte Máriát a 
Noailles-palotába. No és e dámák rokona, a hospodárivadék Bibesco her-
cegnő, vajon ő nem bűvészkedett volna írásban-szóban-szalonéletben a 
francia-román „testvériség” megerősítésén? Ismertem, nemegyszer mél-
tóztatott kitüntetni szavával. Úgyszólván mindenről beszélhettem vele, 
kivéve Erdélyről. Melyet ha jól tudom, soha nem érintett lába. S a francia, 
a „forradalom népe” nem felejt. Csökönyösebben ragaszkodik elévült 
tételekhez, mint a „hagyománytisztelő” angol. Ha egyszer a fejébe kala-
pálták (s azóta ismételgették): a gall s a géta-dák egy törzs két ága, hiszi 
ezt haláláig, örökül hagyva utódainak. Ami végül a román értelmiség „jó-
zanságának stb.” hiedelmét illeti, idézem ellenébe azt a bukaresti profesz-
szort, ki szakmájának, a históriának nemzetközileg elismert mestere. Tőle 
tudtam meg, hogy Nicolae Jorgának volt veje. Nem szerette elhunyt apó-
sát, a „tudóst” felületesnek, a „politikust” túlzón szenvedélyesnek tartotta. 
Ezt mondta Jorgáról: Három erdélyit falt volna fel három étkezéséhez. 
Ám próbáltam csak Erdélyre terelni a szót, emberem, jóllehet regátbeli 
volt, máris Tiberiusról, Traianusról, a Tomiba száműzött Ovidiusról érte-
kezett. 

Mi történhet a politika veszedelmes vadászterületére tévedt költő pró-
bálkozásával? A legjobb eset (mely egyben a legvalószínűbb): még azok 
sem olvassák el, akiknek szánta. Mivel ha mégis elolvasnák, nevetnének 
csúnyán a költő tiszta szívének gyermeki üdeségén, mondván: Ne sutor 
ultra crepitam. 

Viszont páholyban ül a kritikus, midőn a költőről kell szólnia, ki ha 
tematikában, stiláris és verstechnikai kifejezésmódjában nagyban-
egészben folytatja is eddig ismert gyakorlatát, érezhetően alakul-tisztul 
embersége, költői mivolta. Miként maga mondja: Arcában az emberarcú 
álom. A kettő, vagyis az emberség s a költői természet – e kötet a meg-
mondhatója – lényegében egy és ugyanaz Major-Zala szemléletében. 
Harc a szóval a szóért, ami ezt jelenti: harc az emberrel az emberért. A 
Szavak című ciklusban kérdi tőle egyszer fia: mi az ars poeticája? Mire a 
válasz: apádból ami megmarad / nem a költő / az ember (Ars poetica IV). 
Ezt a gondolatot fejti ki az Ars poetica V-ben: Szeretni / akkor is ha gyű-
lölni kell / ... de soha kézfogással / nem hitelesíteni embertelenséget / ... 
meleg-lüktetőn / unott arcukba vágni kérdőjelnek / ember vagy / ne félj! A 
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jóra való szándék ez optikájából néz eltávozott költőbarátaira, Nagy Lász-
lóra, Rónay Györgyre s így búcsúzik tőlük: nem ment el / csak átlépett / a 
Csenden / átlépett önmagán (A lázadó tövisben). 

A második ciklus – Árva Dzodzet – első látszatra úgy tetszik, kikíván-
kozik a költő témaköréből. Ez azonban csak látszat. Nem ír-e Major- Zala 
utcákról, össze-vissza átlókban futó útkereszteződésekről, lakásokról, 
azokban szőnyegek arabeszkjeiről? S Göcsejről, Dunán innen – Dunán 
túlról, temetőről, sírról, melynek lakója Major Gábor öregapja? S nem 
lep-é be mindent autók-szelepek-szirénák duhaj dáridója, meg göcsejiek – 
más tájbeliek jámborul furfangos zsolozsmája? – Nem mindennek válto-
zatát kapjuk-e a huszonöt, jobbára terjedelmes versből álló ciklusban? 
Különbség: nem innen-onnan Hunniából – Helvetiából bólintanak felénk 
a képek, hanem kizárólag Fribourgból, mely – harminc s valahány esz-
tendő múltával – a költő ikerhazájává, második otthonává vált. Szereti e 
települést népeivel együtt, melyek így győztek nemcsak az ellenségen / de 
a legnagyobb ellenfélen, / önmagunkon / az első szabad európaiak / a 
svájciak (X). Rokonszenve oly őszinte s annyira mély, hogy azonosul 
szinte a Dzodzet-ekkel (= Józsefekkel, fribourgi tájszólásban), a Jóskák-
kal, mint tréfálkoznak a fribourgiakkal a más kantonbeliek. Ilyen „csúf-
név” (?) volt a németeknél a múlt század első felében der deutsche Mi-
chel, most Fritz, az angoloknál a katona Tommy, a rendőr Bobby stb. Gö-
csejből való Árva Dzodzet fribourgi költő – ekként titulálja magát Major-
Zala, s ha ezt teszi, nemegyszer egészen nagy – új – versek szakadnak ki 
belőle. Mint a XV., melyet Valsainte, a karthauzi barátok kolostora és 
temetője ihletett: s ha megállok a névtelen sírkeresztek/ előtt a temetőben 
hogy kik emitt nyugszanak / előttük meghajtsam hallgatag fejem / mert ők 
fényes koporsó helyett csupasz / deszkáról csúsztak az örök Rendbe / 
ilyenkor szégyenlem hogy verseim alá / írom a nevem. Odajut végre Ma-
jor-Zala, ahol kezdettől kívántuk látni: az alázatosokhoz, de nem alázko-
dókhoz, a szerényekhez, de nem álszerényekhez, a széphangúakhoz, de 
nem hangoskodókhoz. 

S hogy a tisztulás és megtisztultság – az emberarcú álom – felé halad 
egyre biztosabban, annak a Kishúgom ikerciklusa a bizonyítója. Eszközei 
itt egyre egyszerűbbek, tehát melodikusabbak, sorai-szakaszai mind poé-
tikusabbak lesznek. Ami előző köteteiben bántotta szemünket-fülünket – 
a sok végtelenbe nyúló és játszva elkerülhető szó (például: meg-ma-gya-
ráz-ha-tat-la-nul, pl. 10) a kezdő ciklusokban már alig-alig vonaglik fe-
lénk, hogy a Kishúgom I—II-ben nyomát is hiába keressük. Ádáz harcban 
örökké a szóval, vagyis az önkifejezés tökéletesítésével, ez az egyetlen 
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lehetőség megízlelni és megízleltetni a magyar költői nyelv édességes 
ízeit. Major-Zala nincs már messze a céltól: a stílus kibomlásának örömé-
től. 

Az utolsó ciklus – játsszunk szerelmet – a Csonton virág és a Katarzis 
című kötetek pornográfiától mentes, nemes erotikájának egyenes folytatá-
sa. A kiindulópont ezúttal az orgazmus egyik francia szófordulata. Bár a 
petite mort (= kis halál) eufemisztikus eredete kétségtelen, a kifejezésben 
rejlő kép mégis megragadó. A francia így mondja a párzást: fairé 'amour, 
az olasz hasonlóan: faré 'lamore, az angol sem másképp: make love. S a 
magyar hogyan mondja, hogy durván ne hangozzék? kérdi a költő. – Mi 
nem csináljuk! Ellenben játsszuk a szerelmet. Mint játsszuk az életet és 
játsszuk a halált. De ne még; Támadj föl / még egyszer ide hozzám / tá-
madj föl, Édes. Arcában az emberarcú álom: íme az életigenlés! S íme a 
szerelmi vallomás újabb változata. 

A játék megrendítő zárószava ez. Aki tanúja, kérdi ösztönösen önma-
gától s a költőtől: Mi következik ezután? Fokozható-e a mámor e maxi-
muma? 
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BORBÁNDI GYULA 
Harcok, frontok, katonák49 
Peter Gosztony: Deutschlands Waffengefahrten an der Ostfront 1941-
1945, Motorbuch Verlag, Stuttgart 1981, 266 l Die Rote Armee, 
Geschichte und Aufbau der sowjetischen Streitkrafte seit 1917, Molden 
Verlag, Wien 1980, 447 lap 
 
Gosztonyi Pétert – idegen nyelvű kiadványokban használt nevén: Peter 
Gosztonyt – az elmúlt években élénken foglalkoztatta a Hitler oldalán 
harcolt nem-német katonák szerepe és sorsa. „Hitlers fremde Heere” című 
könyvében 1976-ban egyszer már feldolgozta e témát (Új Látóhatár 
1975/3-4. sz.), de úgy látszik, nem merítette ki teljesen, mert legújabb 
munkájában ismét kitért rá. Előző műve a történelemben járatosabb olva-
sóknak készült, a gazdag képanyaggal ellátott új könyve meg elsősorban a 
széles nagyközönségnek íródott, az előbbinél népszerűbb formában és 
könnyedebb stílusban. Szakmailag azonban ez a feldolgozása is kifogásta-
lan, adatai megbízhatóak és elemzései meggyőzőek. A szerző érdeklődése 
a Hitlerrel szövetséges vagy az ő szolgálatában álló idegen alakulatoknak 
a Szovjetunió elleni háborúban való részvételére korlátozódik. Terjedel-
mében a legrészletesebb a románokat és a magyarokat tárgyaló rész, 
ezeknél rövidebbek a finnekkel, olaszokkal, szlovákokkal, horvátokkal, 
spanyolokkal és franciákkal foglalkozó fejezetek. A szöveget mindenütt 
képek teszik érthetőbbé és érzékletesebbé. A szerző csak nyugati forrá-
sokra támaszkodhatott, mert kelet-európai levéltárak megtagadták a segít-
séget a képanyag összeállításához, amely enélkül is impozáns. 

Az 1942-es nyári offenzívában a németek oldalán mintegy 650 000 
idegen katona harcolt a keleti fronton. Gosztonyi részletesen leírja, ho-
gyan történt a csapatok kiküldése, milyen szerepet játszottak a hadműve-
letekben, milyen eredményeket értek el és mi volt a végük. Érdekes ösz-
szehasonlításokra nyújt lehetőséget a háborúból való kiválás, a fegyver-
szüneti feltételek, majd megállapodások szövegének részletei, nemkülön-
ben a különböző formában elszenvedett veszteségek. A finn, a román és a 
magyar kiválás leírása nemcsak Hitlernek az adott esetben tanúsított ma-
gatartását és a német katonai jelenlétnek a természetét érzékelteti, hanem 
az érdekelt kormányok viselkedésének eltéréseit is. Kiderül, hogy mind 
Finnországban, mind Romániában a magyarországihoz viszonyítva erő-

                                                           
49 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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sebb volt a nemzeti érdek felismerése, szilárdabb a népi összetartozás 
tudata és ügyesebb az a vezető garnitúra, amely a háborúból való kiválást 
elhatározta. 

A Barbarossa-tervbe, vagyis a keleti akcióba a németek eredetileg nem 
akarták Magyarországot bevonni (még felvonulási terület vagy segédcsa-
patok igénybevétele formájában sem). Ez a magyarázata annak, hogy 
közvetlenül a háború kirobbanása után, 1941. július 22-én csak Olaszor-
szág, Románia, Finnország és Szlovákia jelentette be a hadiállapotot a 
Szovjetunióval és ajánlott fel csapatokat a németeknek. Gosztonyi szerint 
Hitlernek rossz véleménye volt a magyarokról és ezért hagyta ki őket. 
Budapesten – a gyors győzelem reményében – főleg Werth vezérkari fő-
nök (és némileg Bartha honvédelmi miniszter) sürgette a háborús részvé-
telt, a kedvezőnek ítélt lehetőségek elszalasztásának esetleges ártalmaira 
hivatkozva. Gosztonyi sem tud megnyugtató választ adni arra, mi indítot-
ta az addig habozó Horthyt és Bárdossyt a hadiállapot bejelentésére, illet-
ve ebben milyen szerepe volt az akkoriban Magyarországon járt Halder 
vezérezredesnek, aki Werthnek – a Barbarossa-tervtől eltérően – már azt 
mondotta, hogy Hitler bármilyen önkéntes részvételt köszönettel fogadna. 
Jodl vezérkari főnök is ilyen értelemben nyilatkozott, sőt római informá-
ciók szerint Mussolini csodálkozott a „különös” magyar magatartáson. 
Nem kétséges, hogy nem a kassai bombázás volt az oka a hadbalépésnek, 
legfeljebb az ürügyet szolgáltatta a döntés, azaz a hadiállapot bejelentésé-
hez. A kassai bombatámadás értelmi szerzőin és végrehajtóin kívül tehát 
némi homály fedi a háborúba való magyar belépés több más részletét is, 
főleg azt, miért kívánta Hitler végül is a magyar részvételt, és pontosan 
hogyan született meg a budapesti határozat. 

Ami a háború magyar veszteségeit illeti, a hivatalos magyar adatok (az 
1937-es határokat, tehát Csonka-Magyarországot véve figyelembe) 136 
000 halottról szólnak, szovjet adatok szerint a honvédség 200 000 embert 
vesztett. Ebben a számban nem szerepelnek a szovjet hadifogságban 
meghalt katonák és az országban összefogdosott, majd eltűnt polgári 
személyek, összesen mintegy 60 000 fő. Gosztonyi ezt a nagy számot a 
következőkkel magyarázza. Malinovszkij marsall Budapest hosszúra 
nyúlt ostromát azzal indokolta, hogy a várost 180 000 ellenséges katona 
védi. Jelentése szerint 1945. február 13-ig több mint 113 000 foglyot ej-
tett. Mivel Budapest védőinek tényleges létszáma csak 70 000 körül moz-
gott és 35 000 került hadifogságba, a szovjet marsall polgári személyek 
elfogásával töltötte fel a „hivatalos” hadifogoly-állományt. (Így pótolták a 
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megszökötteket is.) Az elhurcolt polgári személyek közül sokan elvesztek 
a szovjet hadifogolytáborokban. 

Érdekes az olasz expedíciós hadsereg, a két szlovák hadosztály, a hor-
vát légió, illetve tengerész- és légiegység, a spanyol „Kék hadosztály” és 
a francia önkéntes légió megalakulásának, harcainak és veszteségeinek 
leírása is. 

A gazdag bibliográfiából kiderül, hogy a szerző mintegy 35 hazai és 
külföldi magyar forrásmunkát is felhasznált. Kétségtelenül a legfontosab-
bakat, amelyek idegen nyelven a témáról hozzáférhetők. Gyarló ismerete-
im ellenére is feltűnt azonban Borsányi Julián a kassai bombázásról szóló 
kitűnő német könyvének a hiánya. 

 
* 

Nem tudom, Afganisztán szovjet megszállásának volt-e valami szerepe 
abban, hogy a tekintélyes és népszerű osztrák Molden Kiadó megjelentet-
te Gosztonyinak a Vörös Hadseregről írott könyvét. Elég az hozzá, jó 
időben látott napvilágot, segítve – Afganisztán után – gyarapítani a szov-
jet haderőkre vonatkozó ismereteket és eloszlatva némely félreértéseket. 
Munkáját a szerző Akopjan szovjet őrnagy emlékének ajánlotta, aki – 
mint írja – „a fasizmus szétverésére a Vörös Hadsereggel Moszkvától 
Berlinig menetelt és 1956 novemberében Budapesten a magyar szabad-
ságharcosok oldalán hősi halált halt”. 

Gosztonyi szerint a Vörös Hadsereget alapítói munkások és parasztok 
igazi néphadseregének képzelték el, amelyben nem a rangok, hanem csak 
a szerepek és feladatok szerinti hierarchia létezik, nincsenek tiszti előjog-
ok, díszes egyenruhák, rangjelzések és rendjelek. A szovjet hadsereg tör-
ténete végső fokon ennek a forradalmi küldetésű néphadseregnek átalaku-
lása hagyományos jellegű és a nagyhatalmi politika szolgálatába állított 
haderővé. Leninnek 1917 előtt nem volt világos elképzelése, milyen le-
gyen a szovjet hatalom fegyveres testületé. Engels adta neki az első indí-
tékot a modem tömeghaderő problémájáról szóló gondolataival. Lenin 
valahol a porosz hadsereg és a svájci milícia között képzelte el az „új tí-
pusú” szovjet haderőt. Gosztonyi könyve voltaképpen arról szól, mi lett 
ebből a lenini elképzelésből. Szerinte 1980-ig kevés maradt meg belőle. 
Ez alatt az idő alatt tíz kisebb-nagyobb védelmi és támadó háborút viselt. 
Hatalmas hierarchikus szervezetté, a világot fenyegető kolosszussá ala-
kult át. Közben az ország egységesítése, elsősorban az oroszosítás eszkö-
ze is lett, miután 1938 óta az orosz a kizárólagos szervezési és vezénylési 
nyelve. 
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Trockij „Vörös munkás- és paraszthadserege” a polgárháborúban ke-
letkezik, leveri a kronstadti munkások felkelését és megvívja a lengyelek 
ellen első háborúját. Frunze 1924 és 1928 között elvégzi a katonai refor-
mot. Szálak szövődnek a moszkvai és berlini katonai vezetők között. A 
harmincas évek elején megszületik a szovjet hazafiság és megkezdődik a 
hatalmas hadseregfejlesztési program. A sztálini tisztogatások megtizede-
lik vezető testületeit. Hitlerrel szövetségben leigázza Lengyelországot, 
kiterjeszti a szovjet határokat délnyugat és északnyugat felé, majd éveken 
át elviseli a hatalmas náci német hadigépezet sorozatos csapásait, hogy 
majd csak akkor térjen magához és erősödjék meg, amikor a nacionaliz-
mus és a honmentés jelszavával, valamint a nagyméretű nyugati segítség-
gel nekilát a nagy fordulatnak, amely a végső győzelemhez és idegen te-
rületek meghódításához vezet. Az 1943-as újabb katonai reform teljesen 
megváltoztatja külsőségeiben a szovjet haderőt, feladva a népi hadsereg 
még megmaradt sajátosságait A második világháborúban egyetlen ország 
sem vesztett és szenvedett annyit, mint a Szovjetunió. A kárpótlás és elég-
tétel megillette, de semmilyen veszteség és szenvedés nem ad jogcímet 
arra, hogy egy ország másoknak okozott szenvedéssel próbálja a maga 
fájdalmát enyhíteni és a károkat jóvátenni. A szovjet hadsereg, amely a 
szovjet nép sorsán megtanulhatta, milyen pusztításokat képesek idegen 
katonák végezni, vezetőinek vaksága, gyűlölete és önkénye folytán más 
nemzetek fiain ismételte meg azt, amit rajta elkövettek. Gosztonyi Péter 
az információk bőségével, de könnyen áttekinthető módon és ésszerű el-
rendezésben vezeti végig az olvasót a szovjet haderő fejlődésének, fel-
használásának és politikai szerepének különböző állomásain. Fejtegetéseit 
azzal a következtetéssel zárja, hogy a szovjet politikusok kommunista 
rendszerükkel országukat fejlett iparral és tisztességes életszínvonallal 
akarták megajándékozni, de igazi sikert csak a katonai felkészültségben 
arattak, amiben a nyugati demokráciákat nemcsak elérték, hanem részben 
túl is szárnyalták. 

A magyar olvasó érdeklődésére különösen az a fejezet tarthat igényt, 
amelyben a szerző a szovjet katonák 1956-os magyarországi akcióját írja 
le. Gerő segélyhívása nem lepte meg az oroszokat. A kárpátaljai és a ro-
mániai szovjet hadosztályok már október 20. óta készültségben voltak, 
hogy bármikor átléphessék a magyar határt. A magyarországi helyőrségek 
is (egy páncélos és két gépesített hadosztály, különleges alakulatokkal, 
mintegy ötvenezer fővel) október 23-án reggel kerültek riadókészültségbe 
és váltak menetkésszé. Gerő hívása után Budapest felé irányították őket, 
négy hadosztály pedig külföld felől nyomult be az országba. A 
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riadóztatott déli hadseregcsoportnak Malinin vezérezredes, a budapesti 
bevetésre kijelölt csapatoknak pedig Tichonov vezérőrnagy volt a pa-
rancsnoka. A fővárosban megjelent egységeknek nem volt szabad lőniük, 
akárcsak 1953-ban Berlinben, puszta megjelenésükkel kellett a tüntetőket 
megfélemlíteniük. A taktika azonban nem vált be. A lakosság nem ijedt 
meg. Utcai harcokra került sor. A szovjet beavatkozás nemzetközivé tette 
a budapesti eseményeket, a belső forradalom nemzeti szabadságharccá 
szélesedett. A kezdeti kudarc miatt megtorlást sürgető katonák, élükön 
Zsukovval kierőszakolták a masszív magyarországi beavatkozást. A kato-
nák javaslatának elfogadását megkönnyítették a szuezi események. Zsu-
kov azt üzente Batov vezérezredesnek, a kárpáti katonai kerület parancs-
nokának, hogy „ha nem avatkozol be, hamarosan az amerikaiak lesznek 
az ellenfeleid. Ezért cselekedj!” (Dávid Irving angol történész interjúja 
Batovval, 1978 áprilisában Moszkvában.) A moszkvai kormány tárgyalt 
Nagy Imrével, de csapatai özönleni kezdtek Magyarországra, tehát kettős 
játékot játszott. A Lascsenko vezérezredes irányítása alatt álló kárpáti és 
odesszai körzetbeli csapatok (12 hadosztály) szétszóródtak az egész or-
szágban, megszállták a repülőtereket és a stratégiailag fontos pontokat. 
November 3-án Malinin még kivonulásról tárgyal, de 4-re virradó éjjel 
Szeröv MDV-főnök letartóztatja a magyar delegációt. A kettős játék le-
lepleződött. A magyarok sok helyütt ellenálltak, a harcok Budapesten 
november 7-én, vidéken csak november közepén ültek el egészen. Király 
Béla méltán beszél „két szocialista állam közötti első háború”-ról. A 
szovjet veszteségek ismeretlenek. A katonai irodalom hallgat róluk. 
(Gosztonyi szerint kb. 2000 katona és tiszt elesett vagy eltűnt, mintegy 
100 harckocsi és páncélos jármű harcképtelenné vált, vagy megsemmi-
sült.) Miután az intervenciós alakulatokat visszavonták, vizsgálatok kez-
dődtek tisztek és katonák körében. A „gyanúsak”-at az Uralba küldték 
munkatáborba. Moszkvától mintegy háromszáz kilométerre keletre, a 
mordvin autonóm köztársaságban létezett egy ún. „magyar tábor” több 
száz katonával, kik Magyarországon „fertőződtek meg”. 
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HARMAT PÁL  
Reformerek a magyar egészségügyben50 

Benedek István: A gyógyítás gyógyítása, Budapest 1978,  
Levendel László: Az orvos látóhatára, Több dimenziós orvoslás, Gondo-
lat, Budapest 1980, 272 lap. – Magyar Imre: Behrens doktor és társai, 
Gondolat, Budapest 1980, 232 lap 
 
Benedek István, Levendel László és Magyar Imre új könyve 
társadalomorvostani megközelítésű. Aki eltöltött néhány évet a magyar 
egészségügyben, s érdeklődött társadalomorvostani kérdések iránt, óhatat-
lanul is számba veszi tapasztalatait arról a háromfajta embertípusról, 
amely Magyarországon a társadalomorvostannal foglalkozik (szinte kizá-
rólag orvosokról, egy-két esetben más egyetemi végzettségűekről – pél-
dául gyógyszerészekről – van szó). 

Az első típusra tulajdonképpen nem lenne érdemes sok szót veszteget-
ni: a szűk agyú, tehetségtelen és karrierista, esetleg fanatikus bürokrata 
típusa a magyar egészségügyben sem ismeretlen. Sokan közülük, bár ter-
mészetesen korántsem valamennyi, egyszerűen azért ment el orvosi dip-
lomával íróasztal mögé (hiszen a társadalomorvostan iránt – önként vagy 
kényszerűségből – érdeklődők alkotják a magyar egészségügy potenciális 
vagy valóságos vezető rétegét), mert nem tudott kopogtatni vagy operálni, 
esetleg túl kényelmetlennek találta, hogy naponta néha 3-4 beteget is fel 
kell vennie, éjfélkor is felverik az ügyelete alatt, injekciózik és vizitel – a 
magyar egészségügy ismert, gyakran kisszerű nehézségeivel küzdve – 
látástól vakulásig, hétvégén és karácsonykor sem mindig mentesülve a 
szolgálat alól. Frázisokat forgatni, utasítgatni és kihirdetni jóval egysze-
rűbb mindezeknél; figyelembe véve az orvosok többségének világszerte 
észlelhető, hagyományos idegenkedését az egészségügyi irányító munká-
tól egyrészt, a modern igazgatás szükségletei az orvosi képzettségű irá-
nyítókra másrészt, még csak nem is túlságosan nehéz az egészségügyi 
irányítás szamárlétráin közepes magasságokba felkapaszkodni. 

A jelenlegi magyar társadalomvezetés érdeme, hogy ez a típus sokkal 
kisebb mértékben foglal el uralkodó pozíciókat az egészségügyben, mint 
az ötvenes években, amikor e típus díszpéldánya, Ratkó Anna, egészen a 
miniszterségig vitte – hogy más akkori nagyságokról, akiknek érdemdús 
tevékenységét továbbra is dicsérő hangnemben méltatják a hivatalos he-

                                                           
50 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában. 
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lyek, hallgassunk. (Jellemző fényt vet a mai magyarországi rendszer 
múltszemléletére, hogy Budapesten kórház viseli Merényi Gusztávnak, a 
kivégzett kommunista orvos-tábornoknak a nevét, aki példaadó módon – 
pisztolylövésekkel – fogadta a rátörő ávós pribékeket – és nincs messze 
ettől a másik kórház, amelyet a Rákosi-korszak egyik vezető, természete-
sen ugyancsak kommunista egészségügyi funkcionáriusáról neveztek el, 
kinek színe elé szigorúan tilos volt nyakkendőben lépni, és aki – ami töb-
bet nyom a latban – egyebek között amerikai tanulmányútján szerzett 
gyógyszerhatástani tájékozottságát az ÁVH megbízásából a Mindszenty-
per kulisszái mögött is kamatoztatta.) Teljesen persze azért nem tűntek el 
ezek a bürokraták az egészségügy vezetéséből: az egyikük esetleg lebu-
kik, mert (így a legenda) Mátyás Király, az Igazságos észrevette, hogy 
túlságosan gyakran fényezteti át szerény szolgálati kocsiját – nyomban 
előretör a másik, sikerrel honosítva meg a Nádor utca környéki fellegvá-
rak egyikében a belső-somogyi vaddisznóvadászatok légkörét. Az ilyen 
egészségügyi bürokraták aránya középszinten ugyancsak elég tekintélyes 
lehet. 

A második típus jóval bonyolultabb alkat; valószínű, hogy mind a fel-
ső-, mind pedig középszinten ők alkotják a többséget. Mind tehetségük, 
mind erkölcsi integritásuk tekintetében a konformista bürokraták felett 
állnak. Az előbbiekkel ellentétben igyekeznek beosztottjaik vagy az 
egészségügyi ellátásra szorulók érdekeit is figyelembe venni: az első és a 
második típus közötti fő különbség, hogy az utóbbiakat saját érdekeik 
nem kizárólagosan irányítják, hanem csak elsősorban. Hatalmi elkötele-
zettségük azonban egyértelmű. Ha bírálnak – hiszen a mai Magyarorszá-
gon csak a legalább non-konformista mezbe öltöztetett konformizmus 
számíthat némi hitelre, még csak nem is kizárólag az értelmiség köreiben 
–, tudják, hogy kiegyensúlyozottan kell viselkedniük: tíz deka kritika mel-
lé tanácsos legalább ugyanennyi – de inkább több – dicséretet is adagolni. 
(Mintha a valóság megváltoztatása nem elsősorban a bíráló beállítottságot 
követelné meg, mintha – mondjuk – a magyarországi rákmegelőzés rossz 
hatásfokán bármit is változtatni, hogy visszaszorult a gümőkór és megja-
vult a csecsemőhalálozás.) 

Ha irodalmi példával kívánnánk érzékeltetni a két típus helyét, a szoci-
alista társadalom allegóriájához, Szolzsenyicin Iván Gyenyiszovics-ához 
kellene nyúlnunk. Lukács György szerint „az okos, taktikailag ügyes, de 
emberi méltóságát soha fel nem adó paraszti főalakkal egyrészt a szenve-
délyes fregattkapitány áll szemben, aki egész létezését kockáztatja, mert 
nem hagyja tiltakozás nélkül, hogy méltánytalanság érje, másrészt a bri-
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gád ravasz vezetője, aki munkatársai érdekeit ügyesen képviseli a ható-
sággal szemben, de ugyanakkor saját – viszonylag – privilegizált helyze-
tének kiépítéséhez is felhasználja őket”. Az az emberfajta, akit a 
szolzsenyicini ravasz brigádvezető jelenít meg, lett – az egészségügyben 
is – a Kádár-korszak uralkodó hőse, kiszorítva a klasszikus sztálinizmus 
vezetői típusát; anélkül persze, hogy az utóbbinak is fel kellett volna ad-
nia minden hatalmi állását. 

Messze kanyarodtunk az egészségügytől; dehát a mai magyar egész-
ségügy sem ítélhető meg leszűkített, immanens módon. Hogy nemcsak a 
bürokrata és nemcsak a kompromisszumos alkalmazkodó típusa létezik a 
közéleti érdeklődésű magyar orvosok között, arról Benedek István, 
Levendel László és Magyar Imre új könyve ad tanúbizonyságot. 

A baloldali gondolkodású, humanista, radikális reformer értelmiséget a 
reális szocializmus soha nem tudta igazán integrálni. A bánásmód a meg-
semmisítő táborba küldéstől a kényelmetlen feszengésig terjed. József 
Attila szavával „finomult a kín”, differenciáltabbakká váltak a kontrasze-
lekció mechanizmusai – de megmaradtak továbbra is. A reformer orvos-
ból – nemcsak a kompromisszumos alkalmazkodóval, hanem a fanatikus 
bürokratával ellentétben is – soha nem lesz ágazati szakszervezeti főtit-
kár, államtitkárnő, a KB illetékes (egészségügyi) alosztályának vezetője, 
miegymás; de még kórházigazgatóságig, a megyei tanács egészségügyi 
osztályának vezetéséig sem igen viszik. A szabadon lebegő értelmiségi 
típusai ők (amennyire egy totalitárius rendszerben lebegni lehet), a beteg-
ágy és nem az íróasztal mellől ezért is mondhatják el viszonylag szaba-
don, legalább öncenzúra nélkül véleményüket. Ezek refrénje, legyen szó 
bár az egészségügy irányításáról vagy az alkoholizmusról, a tudományos 
kutatás hatékonyságáról vagy a mentálhygiénéről, az orvosképzésről vagy 
a tbc-gyógyintézet válságáról: változtatások, reformok nélkül semmi sem 
megy. 

A reformok azonban érdekeket – mindenekelőtt persze hatalmi kivált-
ságokat – sértenek, a reformok szükségességének hangoztatása pedig ki-
váltja az ellentámadásokat. Magyar Imrével szemben is például, kinek 
belgyógyászati tankönyvein nőnek fel évtizedek óta a magyar orvosnem-
zedékek. Levendel könyvéből – az aránylag ártalmatlanabb megtorlási 
módozatok érzékeltetése – idézzük az egyik tanulmány lábjegyzetét: „Ez 
az írás – meglehetősen nagy huzavona után – lényegesen lerövidítve je-
lent meg a 'Tuberkulózis és Tüdőbetegségek' 1972 decemberi számában.” 
Aki pedig a Benedek Istvánt (egykor?) körülvevő légkörről kíván tájéko-
zódni, olvassa el az „Aranyketrec” című könyvét. Benedek néhány éve 
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még igen gyakran szerepelt a rádióban és a tévében – ezeknek az időknek, 
vitathatatlan népszerűsége ellenére, melyet nem utolsósorban szuggesztív 
előadói stílusának köszönhetett, már régen vége. 

Természetesen a kompromisszumos alkalmazkodók sincsenek eleve 
felvértezve a támadásokkal szemben. Ilyenkor azonban ők nem számít-
hatnak környezetük szolidaritására, hiszen a közvélemény a hatalmon 
levők torzsalkodásának tekinti az egész ügyet: a legjobb esetben káröröm-
től mentes sajnálkozást kapnak. Némelyikük teljesen rezignálódik egy-
egy nagyobb rúgás után, s visszavonul tajtékpipát gyűjteni körzeti orvos-
ként egy jómódú Fejér megyei faluba (hiszen annyira futja még az össze-
köttetésekből, hogy ne Szabolcsba kelljen menni). A reformerek háta 
azonban szinte állandóan porzik a bottól, és senki, semmi nem garantálja, 
hogy szóhoz juthatnak holnap is. 

Benedekről persze el szokták mondani, hogy némely írásának szaksze-
rűsége kívánnivalót hagy maga után – máskor, másokról kellemetlen em-
beri tulajdonságokat, összeférhetetlenséget emlegetnek. Mindez részben 
igaz lehet, a kontraszelekció valódi okai azonban másutt keresendők. A 
hatalmon levők modoráról jóval ritkábban esik szó. 

Említsük még meg: Benedek István és Magyar Imre sok, e kötetekben 
olvasható írása az Egészségügyi Dolgozó című lapban jelent meg, amely 
fénykorában a legjobb magyar ágazati szakszervezeti újság volt. A régi 
ágazati szakszervezeti főtitkár és a lap felelős szerkesztője fórumot bocsá-
tott a reformerek rendelkezésére. (Mind a bürokrata, mind a kompromisz-
szumos alkalmazkodó fél a reformoktól, de míg az előbbi a reformerek 
száját is be akarja fogni, az utóbbi engedi beszélni őket.) Azóta mind a 
szakszervezet, mind pedig a lapot több-kevesebb sikerrel igyekszik 
gleichschaltoni az új vezetés. 

Benedek, Levendel és Magyar Imre amolyan egészségügyi szociográ-
fiát művelt. Az egészségügyi ellátással a magyar állampolgárok zöme nap 
mint nap találkozik, de arról, hogy (szociális értelemben) mi zajlik a fe-
hérre mázolt ajtók mögött, a legtöbbjüknek fogalma sincsen. Nem vélet-
len, hogy Levendel könyvéhez a magyarországi szociográfiai erőfeszíté-
sek egyik legkiválóbb képviselője, Csoóri Sándor írt előszót, aki szerint a 
kötet a Magyarország felfedezése sorozatban is megjelenhetett volna. 
Csoóri kiemeli, hogy „az egészségügy mindig is egy nép sorskérdései 
közé tartozik. Levendel az alkoholizmust, az öngyilkosok fenyegető, kí-
sértet-számát, a hetvenezer légzésrokkantat, az öregek elhanyagolt hely-
zetét ugyanolyan súlyos gondnak tekinti ma, mint a két világháború közti 
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népi írók a földnélküliek nyomorúságát. Ha mások is az okok, az életkép-
telenség és a szenvedés tényei hasonlóak”. 

Ez a fajta szociográfiai megközelítés hosszú távon azonban nem foly-
tatható – ennek okait (természetesen nem az egészségügyre vonatkoztat-
va) jól fejtegette Galgóczi Erzsébet az amerikai magyar egyetemi tanárok 
negyedik konferenciáján (rövidítve megjelent a budapesti Látóhatárban, 
1980 augusztusában, a 93-115. lapon). A Benedek, Levendel, Magyar 
Imre utáni radikális és írástudó orvosnemzedéknek az orvosi szociológia 
megteremtése volna a feladata (a szociográfia folytatásaként, és az otthoni 
apologetikus hivatalos „társadalomorvostan és egészségügyi szervezés” 
ún. tudománya alternatívájaként). A hazai orvosi szociológia helyzete 
azonban mindennek nevezhető, csak kielégítőnek nem. 

Ez azonban már nem Benedek István, Levendel László és Magyar Imre 
hibája. Amit meg lehetett tenni, meg lehetett írni, megtették, megírták. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Író és könyvész51 
Kabdebó Tamás: Évelő, Róma 1980, 184 l. Hungary, by T. Kabdebó, 
World Bibliographical series, Volume 15. Clio Press, Oxford–Santa Bar-
bara 1980, 281 lap 
 
Az Évelő című elbeszélésgyűjtemény Kabdebó Tamás negyedik magyar 
nyelvű könyve. Magyar nyelvű, mondom, mert angolul is publikál, es 
ama ritka nyelvérzékkel megáldott, szerencsés filoszok köze tartozik, akik 
mondhatni anyanyelvi fokon és természetes virtuozitással kezelik a befo-
gadó ország nyelvét, az angolt is: így keresi a kenyeret és így ír, ha nem 
magyarul ír. Ő is ahhoz a különös és egyedülálló nemzedékhez tartozik, 
amelyet úgy is lehetne nevezni, hogy ... Tanácstalan vagyok, hogy is ne-
vezzem inkább. Felemás nemzedék? Átmeneti nemzedék? Gyermekei, 
akiknek ezt a novelláskötetét ajánlja, azzal a kegyes óhajjal, hogy „hátha 
ébren marad bennük a magyar szó” – már törik a magyart, a gyerekek 
agyát már beprogramozta-lefoglalta az angol nyelv, az angolszász élet 
írott- és íratlan idiómája, tempója, gesztusai. De ő még a „felemás” nem-
zedékhez tartozik, két lábát jól megvetve két nyelv „földségén” s ennek a 
felemásságnak alkalmasint a tudattartalomban is kialakul valamilyen ve-
tülete a kalandos világjárás során; már bizony az ilyen „felemás", e kivé-
teles lélekállapotban és útban a tengerparti Georgetown-ba a guyanai 
dzsungel fölött, ha letekint az óceánra az óriásgép ablakából, hát neki nem 
a haza – hanem a világ van a magasban, a haza a mélyben. Félreértés ne 
essék, nem patriotizmus kérdése ez, hanem a léptéké: nagyságrendi kér-
dés s azon a nagyratágult léptéken, amelyen a magyar Odisszeusz él, lel-
kén szörnyen eluralkodik az a bibliai tohuvabohu, ami a földgolyó – a 
hatezer nyelven és nyolcvanezer nyelvjáráson zsinatoló négy és félmilli-
árd prezenciája. A „felemásság” kivételes állapot s hogy is lehetne más-
ként – az ilyen író mesélős tarsolyában, ahogy a két tucat elbeszélésen 
végighaladunk, hát ki-bejárunk a világtérkép forgatóajtaján és oly várat-
lanul toppanunk egyik országból a másikba, amilyen váratlanul Pilátus a 
Crédóba még nem potyogott. Óváry László Belfast városában kóstolja 
meg, milyen a meghasonlás a magyar katolikus édesmama és az ír protes-
táns feleség között. Bartóky Pál – jól vigyázzunk: Skóciából – egy itáliai 
nyaralás során, részeg fővel, különös körülmények közt végez magával. A 
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lengyel Jerzy és Júlia kései, sikertelen szerelmi összefutásának Brüsszel a 
színhelye. Két szerelem paralel története a Niagara melletti sátorban ér 
nyugvópontra, a kanadai oldalon. A Goulash nevű magyar vendéglőt 
Manchester diáknegyedében nyitja a vállalkozó szellemű, dolgos magyar, 
de Montecarlo-ban lopják el az autóból minden pénzét, amikor játszani 
akar. Nyomorék indiai feleségével a szélhámos guyanai bennszülött az 
Essequibó folyó partján csapja be a balek idegeneket. A Péter templom 
öreg idegenvezetője a Vatikánban viszi körül a süketnéma családot. 

A pillanat szülte ötletből kipattanó tárcanovellától a maradandó iro-
dalmi remeklésig sok minden van Kabdebó Tamás új kötetében – de hon-
nan a cím? Utószavában az író erről is felvilágosít: „e válogatás a felsora-
koztatható esztendők mindegyikéből az író legjellemzőbb ... írását adja, 
az évelő virág és a fatörzsek emlékezetének sorrendjében”. Ha engem, 
mint olvasót megkérdeznének, hogy az én emlékezetembe melyik ugrik 
be elsőnek, amelyet habozás nélkül minden magyar antológiába felven-
nék, azt válaszolnám, hogy az a szci-fi történet, amely már nem is e sárte-
kén, hanem valamikor a jövőben történik, valahol a Holdon: a 
Holdországi levelek. Pastiche Mikes Kelemen után szabadon; de amit e 
levelek írója „édes nénjének” elpanaszol, az a „felemásság” kivételes ál-
lapota, az emigrációs élet nyelvi, lelki tudathasadása – hadd idézzek belő-
le: „Az emberélet útjának felén, harmincöt életévet betöltve, a harmincha-
todikba, s a tizenharmadik éve, hogy az új bolygóra jutottam. Én a földi 
kalendáriummal számolom a napok, hónapok és esztendők múlását, mert 
a holdbéli számítást megszokni nem tudom. Vessél számot, fiam, mondo-
gattad volt, jó néném, mielőtt elbúcsúzám, nem lenne-é jobb néked itt a 
szülő földön megnyugodni, mint sem szabadságos eszmékkel addig ka-
cérkodni, míg idegen talajra vet a sorsod? Igaz biz a', meg kellett gondol-
ni, míg volt idő rá. De kérdem nénémet, hogy egyrészt nemde a föld körül 
keringünk itten holdunkkal együtt mindenestül, másrészt viszont mit érlel 
annak a sorsa, ki mikor jöhetett volna, otthon maradott? Mert a vonzások 
így is összekötének bennünket, itt és ott honiakat, míg abban Tamás va-
gyok, hogy személy szerint valaha is másképp kellett volna tennem. És 
akárhol is van az ember: nemo ante mortem beatus, vagyis senki haláláig 
nem boldog”. 

 
* 

Minden könyvtáros ismeri a Clio Press arany nyomású, vörös vászon-
ba kötött sorozatát, a World Bibliographical Series-t. E Bibliográfiai Vi-
lágsorozat 15-ik kötete gyanánt megjelent a Hungary – Magyarország 
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című is, vagyis az a kötet, amely az idegen nyelvű, magyar tárgyú köny-
vek jegyzékét tartalmazza, amelyek bárhol a világon megjelentek. A nyu-
gati kultúra egy-egy „kontinensét” jelentő nagy nyelv, nagy nemzet 
könyvkatalógusai és a szóban forgó sorozat kiadványai közt óriási a kü-
lönbség. A „nagyok” bibliográfiai kiadványai évről évre megjelennek s 
terjedelemre akkorák, mint a sokkötetes londoni telefonkönyv. A kis 
nemzetek idegen nyelvű kiadványairól egyszer egy negyedszázadban ké-
szítenek szakkatalógust és a dolgok természeténél fogva teljességre nem 
törekedhetnek – nem mint hogyha az anyag kimeríthetetlen volna, koránt-
sem. Az a bibliográfia, amelyet valaki egyszer elkészít, huszonöt évre a 
könyvtárak-könyvtárosok bibliája lesz: oly alapmű, amelynek mérföldkö-
vén túl a dokumentálatlan kiadványok terra incognitája terül el. Olyan ez, 
mint amikor egy amerikai egyetem megbíz valakit azzal, hogy írjon angol 
nyelvű magyar irodalomtörténetet a königsbergi töredéktől napjainkig – 
amerikai egyetemi használatra. Ha a szerző közepes, zseniális vagy si-
lány, ha a szerző ízlése közepes, vad-avantgarde vagy ókonzervatív: akár 
ilyen, akár olyan, arra mérget vehetünk, hogy az elkövetkezendő 25 évre 
az ő monográfiája lesz az egyetlen hozzáférhető és mértékadó forrásmun-
ka az angolszász világban, monopolisztikus helyzetét meg nem kerülheti. 
Ugyanez a helyzet a magyar vonatkozású, angol nyelvű szakbibliográfiá-
val is, kivált ha a katalógust terjedelmes bevezető tanulmány előzi meg: 
ha szerzője felületes, hebehurgya, közepes-szorgalmas avagy lelkiismere-
tes és inspirált könyvész, munkája egy-huszonöt-esztendőre a Hungarica 
iránt érdeklődők fő tájékoztató forrása lesz. 

Hálásak lehetünk a kiadónak, hogy választása Kabdebó Tamásra esett: 
alkalmasabb szakembert az anyag feldolgozására keresve sem lehetett 
volna találni. Ez a megnyugtató érzés már akkor elfogja az embert, ami-
kor a jó félszáz oldalas bevezető tanulmányt áttekinti. Olyan embernek 
kel az országról átfogó képet adnia, aki Magyarországról édeskeveset tud 
s olykor csupán olyan idegenforgalmi közhelyeket harangoznak neki, 
amelyek csak félreértést okozhatnak. A tanulmány többrendbeli erénye 
közül az egyik az, hogy a született angol jó angolságával szól az angol 
olvasóhoz, ami nemcsak azt jelenti, hogy szerzője birtokában van a nyelv 
természetes kollokviális fordulatainak, hanem azt is – és ez a legfonto-
sabb —, hogy az angol megközelítés, az angol nyelv észjárása szerint 
fogalmaz, nem pedig titokban magyarból fordít, ami a honi angol kiad-
ványokban oly gyakran tapasztalható. Másik erénye, hogy ezen a félszáz 
oldalon, jó arányérzékkel, okosan és grafikusan tömörítve, átfogó képet 
ad az ország ezeréves történelméről, irodalmáról, szellemiségéről, e szel-
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lemiség kialakulásáról, annak állomásairól, fázisairól, a szomszéd népek 
szellemiségének átsugárzásáról-ráhatásáról, a társadalom történelmi há-
nyódásairól, a változások gazdasági, ipari vetületeiről – és persze, nem 
utolsósorban magáról az idegen nyelvű könyvkiadásról, amelyben a Cor-
vina és az Akadémiai Kiadó után, az amerikai magyarság Hungarica-
kiadása jár elől. A bevezető tanulmányt követőleg külön fejezetekben 
tárgyalja, pl. katalogizálja a szerző az olyan tárgykörbe vágó idegen nyel-
vű munkákat, amilyen: az ország és népe; növény- és állatvilága; őstörté-
nete, régészete; a kisebbségek; a vallás; filozófia és lélektan; társadalom-
biztosítás; alkotmány, törvényhozás; kapcsolatok a külfölddel; ipar, ke-
reskedelem, pénzügyek, közlekedés; étel-ital; mezőgazdaság; szakszerve-
zetek; környezetvédelem; építészet, köznevelés; tudomány és technika; 
irodalom és művészetek; sport; könyvtárak, képtárak, múzeumok, archí-
vumok; tömegtájékoztatás, sajtó, szaklapok, lexikonok, bibliográfiák – 
mely utóbbi kivált hasznos lehet annak, aki valamely szakterület idegen 
nyelvű forrásmunkáit akarja feltárni. Kivált használhatóvá teszi a könyvet 
a negyvenoldalas név- és tárgymutató és a térképmelléklet. Az elegáns, 
nagyalakú kötet nyomdai kiállítása, tálalása példaszerű. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Igricek utóda52 
Faludy György összegyűjtött versei, Püski, New York 1980. 
 
Faludy György összegyűjtött verseinek testes kötete kötelezi az olvasót, 
hogy végigtekintse az immár fél évszázados költői pályájának dimbes-
dombos vonulatát, annál is inkább, mivel kevés magyar költő él, aki any-
nyira vonzaná az ellentétes véleményeket, a felsőfokú jelzővel minősített 
ítéleteket mint éppen Faludy: vannak hűséges olvasói és esküdt ellenségei 
otthon is és szerte a világban is. Érdemes tehát szemügyre venni, hogy mi 
az a titokzatos hatóanyag Faludy költészetében, ami mágneses erővel 
vonzza az olvasókat, illetve mint ellenpólus taszítja. 

Nemrégiben például Mikes György a Times Literary Supplementben a 
legnagyobb élő magyar költőnek nevezte Faludy Györgyöt. Amikor 
ugyanott Gömöri György ezt a felsőfokú jelzőt megkérdőjelezte, Koestler 
Arthur és Vizinczey István jelentkezett Mikes véleményének a támogatá-
sára. Ezzel szemben a magyarországi hivatalos kritika és irodalom- törté-
netírás mindig is kissé ajkbiggyesztéssel kezelte Faludy kétségtelenül 
színes egyéniségét. Kinek van tehát igaza? Valóban nagy költő-e Faludy, 
vagy pedig rímkovács, vásári poéták utóda? 

Faludy György Villon maszkjában tört be a magyar irodalomba a har-
mincas években. Már ezért sokan megharagudtak rá, s azzal vádolták, 
hogy az általa közismertté tett Villon-balladák nem Villon művei. Ez két-
ségtelenül igaz, elég őket összehasonlítani Szabó Lőrinc, József Attila 
vagy Illyés Gyula fordításaival. A felháborodás mégsem érthető és jogo-
sult; mivel minden igazi költő csak nehezen tudja elnyomni saját költői 
egyéniségét, ha fordít, s a fiatal Faludy számára Villon csupán maszk 
volt, költői magatartás, amit nagyfokú empátiával valósított meg: beleélte 
magát a középkori vágáns költészet, a goliárdok szerepébe, s ez merészen 
új volt a magyar irodalomban, ahol a költészetet sokak szerint fehér ing-
ben és sötét öltönyben illett művelni, bár már Petőfi mezítlábas talpnyo-
mai ott virítottak a költészet szentegyházának ünnepélyes félhomályában. 
Olvasói és hívei abban a táborban támadtak, ahol a vaskos diákhumort, a 
cinizmussal álcázott szentimentalizmust, a hajnalig tartó ivászatok izzadt-
ságszaggal elegyült erotikáját kedvelik, a fenegyerekeskedést, a sörtől 
kihevült felsőtestek ütemes döngetését, mondhatnánk azt is, hogy a har-
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mincas években egy bierkeller lett volna az ideális közönsége a Villon-
verseknek. (Nem utolsósorban azért, mivel a Villon-balladák némelyike 
akaratlanul a latens antiszemitizmusra is apellál: „Zsidók, kik pénzüket 
kamatra adják, / hogy a szegényen bőrt se hagyjanak”.) 

A Faludy-versek lényege a rímtechnika: a hatásos, könnyedén odave-
tett, mégis biztosan ülő rímek. Példaként bárhonnan idézhetünk találomra: 
a nyáron / jómadáron; idegen / zsinegen; szélkakas / rézgaras; sárga folt 
/ sárba folyt; kegyelmét / árva lelkét (Akasztófavirágok balladája). Ilyen 
kifogástalan rímeket hosszú versben keresztrímben alkalmazni nemcsak 
merészséget kíván, de költői vénát is, mivel a kifogástalanul összecsengő 
sorvégek feldarabolhatják a narratív sodrását, s az olvasó, de méginkább a 
hallgató figyelmét elvonják a tárgyról. A magyar költészetben Gyöngyösi 
óta egyre kevesebb bátorsággal alkalmaznak simára csiszolt rímeket (a 
tiszta rím, ami a manieristák vívmánya, pl. Velence / kemence / szelence 
ma már stilisztikai csodabogár). Faludy viszont egész életében a rímet 
tartotta a vers lelkének, önéletrajzában maga is bevallja, hogy igazán ak-
kor volt boldog, ha egy három-, vagy négyszótagos rímet talált. Ki merné 
például Faludyn kívül az alábbi rímet használni: 

a folyosón Rácz Miska fordul lovával, a rőt telivérrel  
s én sírok, sírok, míg szememet két sebnek érzem, teli vérrel. 
(Kurucok) 
Milyen életérzés volt e versek mozgató rugója? Meg nem alkuvó láza-

dás a világrend, az elfogadott polgári értékek ellen a korai versekben. 
Ezért a látszólag céltalan lázadásért bélyegezték Faludyt marxista ellenfe-
lei „kispolgári anarchistának”. A kispolgári anarchizmus vádjával időn-
ként persze olyan költőket is megvádoltak, mint Bertolt Brecht, aki a ko-
rai Faludy-versek egyik ihletője: Brecht is éppúgy először kenyeret köve-
tel a Koldusoperában, s csak azután morált (Erst kommt das Eressen, / 
dann kommt die Morál) mint Faludy a Parasztnótában 1934-ben (előbb 
kényért, aztán morált!). Mondhatná valaki azt is, hogy már Szabó Dezső 
is megfogalmazta ezt a gondolatot híres cikkében, amiben azt állította, 
hogy éhes gyomorral nem lehet a Himnuszt énekelni, de Szabó Dezső 
megfogalmazása a szociális morál felelősségétől izzott, míg Faludy „A 
senki fiának” romantikus vagányságával lázadt. 

Az élet azonban valahogy mindig óhatatlanul összemosódik az iroda-
lommal, ez történt Faludy esetében is: a Harmadik Birodalom árnyékában 
nem lehetett sokáig fenegyerekeskedni, s Faludy most már életútjában is 
azonosult középkori bálványával, Villonnal. Útra kelt, s „lábai közt a szél 
fütyült”, s azóta is úton van. Volt arab emírek sakkpartnere, amerikai re-
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pülőgépen géppuskás, hazatérése után prohászkaszobordöntögető, recski 
politikai fogoly, de mindenhol és minden körülmények között magyar 
költő. Közben megtisztelés is érte: lett belőle díszpolgár egy latin-
amerikai országban, s nemrégiben a torontói egyetem díszdoktorrá avatta. 

Az életmű hűségesen követi a költő földi állomásait, nemcsak a versek 
alá írt helységnevekben, de vándorlásainak és kalandjainak leírásában is. 
Mert Faludy nem egyértelműen szubjektív lírai alkat, hanem inkább epi-
kus, verseiben nem a belső történésekről számol be, hanem a külvilág 
eseményeiről, vagy azokat kommentálja. Igaz, hogy korai versei Bertolt 
Brecht hatására születtek és adósságát Brechtnek szépen nyugtázta is a 
Népszavában, amikor Brecht elhunyt; őseit mégis a magyar krónikások 
között keresném, a végvári harcok idején ott pengette volna lantját vala-
hol Tinódi Lantos Sebestyén társaságában. Krónikások, hegedűsök, igri-
cek utóda. 

Volt idő, főként recski korszakában, amikor verseit papír híján csak fe-
jében írhatta: ezek azok a versek, amelyekben az ifjúi daccal magára öl-
tött Villon maszk hitelességét a magánzárka tébolyító valósága szavatolja: 

Cellám falán akasztófát látok  
s hatvan napja nem néztem eget,  
de búval-bajjal, múlttal és jövővel  
nem gondolok félannyit, mint veled. 
Csak most látom, hogy milyen óriás vagy,  
nem bír le bennem félelem, halál  
és győzői itt is, vaksi muslicák közt,  
ahogy rovom sétámat fel  
s alá s e verset mondom . . . 

írja Zsuzsának a tömlőcből. Ugyanaz a hányaveti magatartás, mint a 
Villon-átköltésekben, ugyanaz a lüktető ritmus, de véresen komoly élet-
rajzi háttérrel. A költői hitelességből semmit sem von le, hogy az indítás 
hangulatilag összecseng Oscar Wilde balladájával a readingi fegyházról, 
vagy hogy egy sor erejéig József Attila visszhangzik (Most látom, milyen 
óriás ő), mert a ballada sodró erejű sorai megigézik az olvasót. 

A recski rabnak volt bőven lelki tartaléka, ebből jutott a játékos nyelv-
nyújtogatásra is: 

Ez ám az éles, hideg ész ki mindenkit kiveséz 
Ö Gergely Sándor farlyuka fölött a szöges kancsuka 
Déryt zsebkézzel nyúzza meg s még  
Nagy Lajos sem ússza meg. 
De Zsolt Bélát, azt kedveli és Szekfű Gyula kell neki 
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Németh Lászlónak gratulál Illyés Gyulának gazsulál. . . 
írja Révai Józsefről. A személyi kultusz idején hozsannázó, aranyszájú 

poétákon alaposan és keresetlenül elveri a port: 
Mit csináljak? 
Egy mentségem van márcsak, ha 
odaállok a bamba, talmi  
költőcskékhez, a párthoz hű  
seregbe, Sztálin seggét nyalni. 
(Zelk azt állítja: jóízű.) 
De nem csak a kortársak szorulnak, az utókornak is ha-

gyományoz egy-két tréfás fintort: sok bosszúságot fog majd szerezni a 
filológusoknak. A fentebb idézett részletek az Emlékkönyv a rőt Bizánc-
ból valók, az Összegyűjtött Versek bizonysága szerint. Az 1961-ben ki-
adott azonos című válogatásból azonban hiányoznak. Összegyűjtött verse-
it szuverén módon bővíti és szűkíti (most kihagyta az 1934-es Parasztnó-
tát), az immár közismert szövegeket átdolgozta (az idézett József Attila 
illúzió is egy javítás eredménye), mert Faludy egyszerre dolgozik az 
egész életművön, csiszolja tökéletes rímeit, építi öntörvényű mítoszait. 
Előszeretettel fordít középkori obskúrus arab költőket, hogy majd ezzel is 
kenyeret adjon az életművét kutató filológusoknak, utolsó nyelvöltöge-
tésként – a sírból. 

Nekem mindig is tetszett a játékosság az irodalomban, nemcsak azért, 
mert hiszem, hogy a papír a tréfát is elbírja, még a vaskos tréfát is, hanem 
azért is, mert őszintén rühellem az ünnepélyességet. S ez Faludynak egyik 
elévülhetetlen érdeme, hogy a Múzsát olykor csak cemendének, ledér 
nőszemélynek tartja, s összekacsint velünk, az olvasóval, s már új játé-
kon, már új költői magatartáson dolgozik. Pózt kellett volna mondanom, 
ha nem lenne ebben a szóban egy kis lenézés is. 

Erre viszont sem okunk, sem jogunk nincsen: Faludy a századközép in-
fernójának minden bugyrát ismeri, s ezt a védekezési mechanizmust talál-
ta fel ellene. 

De megtartotta ifjúkori álomvilágát is: első emigrációja idején a ma-
gyar nyelvhez írt ódát, a börtönben egy régi udvarházra emlékezett 
nosztalgikusan, vagy gyermekkorában gyűjtött bélyegekre, ausztráliai, 
rézmetszésű, hattyús sorozatra. Segített neki, hogy túlélje a versét idéző, 
de közben gumibotot lóbáló, vigyorgó pribékjét, hogy ne járjon úgy, mint 
rabtársa, Havas Endre a szomszédos cellában, aki ideglázban éltette Sztá-
lint. 
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Örüljünk tehát, hogy Faludy hírt adott azokról az évekről, amikre leg-
méltóbb módon csasztuskásan csengő rímekben lehet csak emlékezni, 
örüljünk, hogy Faludy György még mindig apadatlan energiával rendez-
geti rímeit, s játékos elmével, vagy hősi pózban, aszerint, hogy kedve 
tartja, „lágy, légi, lányos Orpheusként” az „idő visszhangos folyosóin” 
közlekedik ide-oda cikázva. Mert sokkal fontosabb ez, hogy itt van ve-
lünk, minthogy eldöntsük a legnagyobb élő költő-e, vagy csak nagy költő, 
esetleg kismestere-e a magyar irodalomnak. Majd eldönti az utókor. 

De azt viszont már most is nyugodtan állíthatjuk, hogy a Faludy-
jelenség egyszeri s megismételhetetlen, s azt pedig csak remélni merjük, 
hogy azok a körülmények, melyeknek a Faludy-költészet fontos doku-
mentuma – soha többé nem ismétlődnek meg sem Magyarországon, sem 
tágabb hazánk, Európa történelmében. 
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RADNÓTI SÁNDOR 
Helyzetkomikum53 

György Dalos: Meine Lage in der Lage. Fordította Thomas Brasch, Hans 
Magnus Enzensberger, valamint Peter-Paul Zahi, Rotbuch Verlag, Berlin 
1979. 
 
Nem, igazán nem lehet csodálkozni azon, hogy Dalos György magyar író 
és költő 2. kötete, a Helyzetem a helyzetben először németül jelent meg. 
Nem is kell tudnunk semmit a művek és a szerző viszontagságairól, elég 
tudomással bírnunk az ízlésítéletről, amely az ilyesmit – értsd: komolyta-
lant, szedett-vedettet, kabarettisztikusat és humorisztikusat – vagy az iro-
dalom alatti sajtó- s szórakoztatóipari tenyészet karanténjába helyezteti, 
vagy ha ez ellen az ilyesmiben bizonyos védekező mechanizmusok mű-
ködnek – jelen esetben politikai természetűek —, akkor egyetemlegesen 
kirekeszti. Régi dal: a panasz első része majd' minden héten elhangzik 
valamely irodalmi ambíciókat abortáló vicclapszerző vagy kabarettista 
ajkairól. Olyan régi, hogy a panaszosoknak szentje, mártírja és karriert 
csinált nagybácsija is van Karinthy Frigyes egyszemélyében. Kérdés per-
sze, valódi-e az ő mártíriuma? Aki újraolvassa gegjeit, nehezen szabadul-
hat attól a moralizáló ítélettől, amely épp a visszájára fordítja a példát: 
egy roppant tehetség engedett itt minduntalan a pénzcsináló iparnak: adta 
alább. 

Valaminek az iparosíthatósága persze sikerességével függ össze, s a 
móka, kacagás tömegsikerének demokratizmusával is gyakran hozakod-
nak elő komoly pillanataikban azok, akik „lekennek egy krokit”, de aki 
tartalmi és életrajzi okokból nem lehet e sikernek sem ideális, sem mate-
riális értelemben kedvezményezettje, az mit keres ezen az ipari tájon? 
Miért innen kölcsönzi formáit? Másrészt jogos-e egyáltalán iparról be-
szélni, mikor csak annyit mondhatunk, hogy Dalos György látszólag he-
venyészett vékonyka gyűjteménye (versek, dalok, anekdoták, rövid novel-
lák) akkor válik rendezetté, ha egy szakadt kis kabaré, „irodalmi est” mű-
soraként képzeljük el? 

A művészeti ipar paradox jellegzetességét mindenesetre fölfedezhetjük 
Dalos György darabjaiban: az archaizmust. Arra az átmeneti formára 
gondolok élőbeszéd és leírt szó között, amely a befogadó közönséggel 
való előzetes egyetértésre vall, amely épp ezért nem egészen egyedi ter-

                                                           
53 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 3-4. számában. 
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mék, sőt, közvetlen hatása nélkül félkész, s ezért oly könnyű szerializálni. 
Írásaiban éppúgy érezhető az irodalommá és előadóművészetté még nem 
elkülönülő, sőt, művészetté sem elkülönülő ősforma: az anekdota, a vicc, 
a bemondás, ahogy ezek sorozat- és tömeggyártásának hatása. Méghozzá 
mindkettő jellegzetes pesti zsidó formájában. Zsidóvicc, zsidóanekdota, 
zsidó bemondás, zsidó-bretli és zsidókabaré (Nagy Endre és Békefi meg-
íratlan és a Ludas Matyiban alámerült opuszai) – valahogy úgy jelzőzhe-
tők meg ilyenformán e hagyományok, ahogy Dalos pompásan iszonyú 
anekdotájában, a Róza néniben: „Róza néni nem volt ijesztő, inkább mu-
latságos. Nem hitte, hogy ő Napóleon, sőt, túlontúl is azonos volt önma-
gával. Amikor nagyanyámmal meglátogattuk őt a Lipótmezőn, kedvesen 
megkért: 'Édes fiam, vedd ki a zsidószekrényből a zsidóalmát, mert meg-
jöttek a zsidó rokonok'. 'Édesem' – mondta búcsúzóul —, 'nem tudom, 
meddig tart még ez a zsidóbetegség, de ha a zsidóisten úgy akarja, majd 
csak kijutok ebből a zsidótébolydából'. És visszaadta nekem az ajándékba 
hozott zsidócsokoládét.” 

Ehhez az élőbeszédtől alig különböző, vagy az élőbeszédbe visszakí-
vánkozó műformához hozzátartozik az a típus, aki mondja. Aki „túlontúl 
is azonos önmagával”, a bolond, a bohóc, kevésbé a tréfacsináló, mint 
inkább akivel a tréfát csinálják – a megfelelő helyi színezettel. A slemil, 
Svejk és Lasik Roitschwantz között az alábbi anekdota paraméterei sze-
rint határolva: „Kedves fiúk – mondta Koltai igazgató úr 1956 novembe-
rében —, mostantól végre magyarok vagyunk, nem kell többé oroszt ta-
nulnunk, németet fogunk tanulni.” (A bejelentés). 

A történetmondó sajátos körülményeiről több is kiderül a kötetből, 
anélkül, hogy a típust markáns személyiségrajz váltaná föl. A II. világhá-
ború után a megcsonkult családok miatt a tömegében leginkább lecsúszó, 
lefelé mobilizálódó társadalmi réteg a zsidó kispolgárság volt. A proleta-
rizálódás, a pauperizálódás, gyerekeknek esetleg a menhely, s ugyanakkor 
a látszat, a polgári értékrend kínkeserves és nevetséges fenntartása (mely 
persze nagymértékben hozzájárult a következő nemzedék fölfelé mobili-
zálódásához) az anekdoták életrajzilag legkorábbi és legdúsabb rétege. A 
második réteg a világforradalomnak mesei variánsa. „Tizennégy éves 
koromban kidolgoztam a Kommunista Világköztársaság közigazgatási 
beosztását. Különösen a Pápua Szocialista Államközösség és az Azték 
Népköztársaság eszméje bűvölt el... Soká tűnődtem azon, hogy Albániát 
meghagyjam-e Szkipetár Szabadállamnak az Adriai Bolsevik Köztársaság 
keretén belül, vagy inkább csatoljam a Szocialista Duna Konföderációhoz 
(melynek fővárosa természetesen Budapest lett volna).” (Terveim a világ-
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gal). Még fantasztikusabb a felnőtt, realisztikus változat a hiedelmekkel 
és babonákkal telített volta, az első találkozás a kapitalizmussal (Kispró-
za). Néhány újabb réteg dokumentumai kevésbé e kötetben, hanem rész-
ben Dalos első verseskötetében (Szavaink születése, 1964), részben né-
hány processzuális iratban találhatók. De azért nyomai itt is föllelhetők, 
így az 1967 (Enzensberger egyébként rímtelen fordításában Politikai pik-
nik) című sanzon érzelmes-ironikus soraiban: Zsömleevés az őszi tájban / 
közügyben fák között titokban / Mozgalmi dalok félhomályban / félho-
mály mozgalmi dalokban / Terjeszkedik hódít a múltam / leigáz a tapasz-
talat / Megokosodtam elavultam / percek napok évek alatt”. Majd K. úr-
ral, „a hazájában ellenzékinek számító íróval” találkozunk, aki amikor 
„tizenkét évi szünet után először kapott kiutazási engedélyt, lelkesen így 
kiáltott fel: Éljen az állam! – Később valamivel halkabban hozzátette: – 
Is.” (K. úr és az állam nagylelkűsége.) 

Ez az anekdota sok szempontból a legjellegzetesebb. Humorára is: a 
poén köré helyezett fojtásra. (Másik példája Az Egészségügyi Világszerve-
zet Felhívása nagyobb városok lakóihoz: „Polgártársak! Nyissátok ki az 
ablakokat! Vagy legalább csukjátok be!”) Másrészt a tréfát elszenvedő 
tréfacsináló említett toposzának sajátos módosulására. E típus minden 
változatában helyzetbe kerül, nem pedig teremti helyzetét, történetei mu-
latságos szenvedéstörténetek és kacagtató mártíromságok, védekezése a 
nem-tudás, az, hogy helyzete észrevétlen marad számára, a „hülyeség”. 
Az arra bukó, a beugratott bohóc, akinek helyzetkomikumát gyakran tol-
dották meg a beugrató erők aránytalan nagyranövelésével (világtörténe-
lem, világforradalom, nagyipar: Buster Keaton, Chaplin, Svejk, Lasik, 
Bora Cosic családja, Salamon Béla, különb-különb rászabott slemil-
jeleneteiben stb.). 

Dalos ehhez a típushoz közeledik, holott a nem-tudás lehetetlen számá-
ra. Noha aligha őrzött meg valamit is tartalmilag a 60-as évekbeli 
politikaszter-múltjából, sőt, azt a tudást naivnak és avíttnak tekinti, de 
magát a fiatalkori szocialista intenciót nem adta fel (nem beszélve arról, 
hogy a föladás sem vezethetne nem-tudáshoz, hanem csak új – rendszerint 
éles és gyűlöletteli tudáshoz) s ha már távol is áll a világtörténelmi pers-
pektívákkal való pertu-viszonytól, nem kevésbé távol attól, hogy ne volna 
ilyenekről tudomása. Ezért a slemil-típushoz való közelítés ironikus ener-
giák felhalmozására ad módot: az intranzigencia tudást és tervet igénylő 
helyzetének beállítására egy olyan helyzetbe, amelyben a tudás csak a 
taposás koreográfiájának tudása és a terv kizárólagosan morális természe-
tű. „Aggasztó jel – mondotta K. úr –, hogy az utóbbi évtizedekben Kabul-
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ban és másutt is romlik a zsarnokok színvonala. Egymás után tűnnek fel 
jellegtelen, szürke és unalmas tucatdespoták. Nevüket nem írják be a tör-
ténelembe sem kiemelkedő gaztettekkel, sem pedig világraszóló építmé-
nyekkel. Nem vérszomjasak, nem gyűlölködők, inkább szorgalmasak és 
aggályoskodók. Gőg vagy hiúság alig van bennük, szerényen meghúzód-
nak intézményeik mögött. Ezért azután, mihelyt letűnnek, tüstént el is 
felejtik őket. Mivel félő, hogy ily módon a zsarnokság mint szakma, telje-
sen lezüllik, javaslom, hogy Kabulban vagy másutt állítsák fel az Ismeret-
len Zsarnok emlékművét.” (Az afganisztáni változásokra, 1978.) 

Nos, az Ismeretlen Zsarnok és a Névtelen Intranzigens bohóctréfáinak 
sorozata a kötet egyik szép teljesítménye. A másik a slemil-típus sajátos 
eredetének felkutatása, a Gyerekkori anekdoták, melynek folytatható és 
folytatandó sorozata a legfontosabb és a legígéretesebb. Mert ha K. úr 
történetei a taposás és a taposottság helyzeteiről szólnak, akkor ezek föl-
tárják, hogy mily különböző keletkezéstörténete lehet ama óriási talp ár-
nyékában elhangzott kurta mondatoknak, elvégzett apró cselekvéseknek. 
S ez visszamenőleg fényt vet K. úr humorának jellegzetességére. Említet-
tem a gyerekkori történetek zsidó kispolgári helyi színezetét, s említettem 
azt is, hogy Dalos humorának zsidó tradíciói vannak. Most meg kell 
mondani, hogy ez kevésbé a szokások közösségére való visszaemlékezést 
s abba való belehelyezkedést jelenti, hanem sokkal inkább a szokások 
közösségéből való kirekesztettség kényszerű felülnézetének tradícióját. 
Annak az embernek a szemlélete, aki a helyzetben s a helyzettől némileg 
külön állva, külön állítva oly schlagfertig módon fogja fel Koltai igazgató 
úr kijelentésének történelmi humorát, lehet frivol, vagy hogy a pesti flasz-
ter megfelelő szavainál maradjak, frech, azaz tudás. Lehet, de Dalosnál 
ezt épp a slemil-típushoz, s annak ama sajátos változatához való közelítés 
akadályozza meg, amelynek eredetvidékét a magyar társadalomnak a 40-
es és 50-es években minden bizonnyal egyik legmegtaposottabb rétegé-
ben fedezi és idézi fel. 

Az, hogy Dalos egy toposz fölelevenítésére, egy klasszikus bohóctípus 
eredeti megfogalmazására vállalkozik, kellőképpen indokolja a mulattatás 
azon fajtáival való eleven kapcsolatát, amelyeket iparinak neveztem. 

S ha a sikernek oly formái, melyek ezt az ipart ösztönzik, nem is fe-
nyegetik, nem is kecsegtetik, művészi munkájának sikere mégis szorosan 
összefügg a közvetlen sikerrel – azok szűk körében, akik közt kikísérlete-
zi élőbeszédből eredező alkotásait. Hogy mind határozottabban haladjon a 
legeredetibb, legfurcsább irányba, az a röhögés mértékétől is függ, melyet 
a helyzet komikuma kivált. 
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DÉNES TIBOR 
... minden fában költő lakik54 

Tollas Tibor: Évgyűrűk, Nemzetőr, München 1979, 96 lap 
Tollas előző kötetének (Irgalmas fák, 1975) egyenes folytatása az előt-

tünk lévő versfűzér. A különbség, amely szemmel látható: míg ezelőtt 
impressziókat villantottak fel, hangulatokat ébresztettek egymásba simu-
ló-egymástól távolodó, nyugtató és nyugtalanító ág-bogaikkal a fák, most 
emlékeket idéznek. Rázom az emlékezés fáját, / hullnak gyümölcsei és 
sorra vonulnak fel a költő távoli-közeli múltjának képei. A nagyanya sír-
ja, melyre a vég közeledtét érző apa akár a gyermek szülője ágyára borul. 
Az anya, ki szedte-szedte virágait, valameddig el nem fogyott mind s el-
fogyott vele az élet. A feleség, ki akár húsz esztendeje, ma is békítőn si-
mítja hűs tenyerével a költő lázas homlokát és óvó karját nyújtja, melyben 
megkapaszkodhat. Húszszor születtem újjá, mint a fák, / kik kérgük alatt 
őrzik éveik . . . Körém gyűrűznek öleléseid. A gyermekek: a kisfiú, ki 
közben legénnyé cseperedett, a kislány, ki megértette végre, hogy az 
ÜGY érdekében újra-újra harcba szálló, ám vissza-visszatérő férfi nem 
„bácsi”, hanem „papa”. A barátok is kísértenek: Gérecz Attila, forradal-
munk hősi halott költője, meg a többiek, holtak és élők – valamennyiükre 
emlékeztetnek évgyűrűikkel a fák. S ha fáradságos, tengereken innen s 
túli útjairól meg-megtér Tollas, poggyásza rendszerint tele a fák nemzette 
emlékkel: Burgenland, Róma, Los Angeles, Caracas. Ez utóbbi új – szép 
– hang a lírikus lantján: a hegy s a tenger dajkálta indián leánynak látja a 
karibi várost s nem győzi csodálni, ha hirtelen este lesz, kigyúlnak mind a 
lámpák, a gyönyörű indián lány sötét ruháján ékszerek. 

Minden fában költő lakik és minden költőben egy fa, melynek gyarapo-
dó évgyűrűi emlékek gyarapodása. Nyűtten az ÜGY-ért folytatott küzde-
lemben, fáradtan, betegen kérdi egyik barátjától, Szamosi Józseftől: – S ki 
látja majd a csontkéreg alatt / milyen gyűrűket készít a jövő? ... A j ö v ő 
? S a költő a halálra gondol, most először. Szépnek szeretné elmúlását, 
váratlan jöjjön, hirtelen, / mint bódult álom, alkonyat, / ... Állva haljak 
meg, mint a fák! Villanás s vele a sejtelem: a hazát, melyért minden volt – 
a hit a harchoz, a kitartás a hosszú bújdosásban – megláthassa még Bur-
genland valamely magaslatáról, de lábával a drága földet nem érintheti. 
Sorsa lesz Mózes sorsa, ki a Víoáb földjén hala meg az Úrnak szava sze-
rint (Mózes, V, 34,5). De magáénak tudhatja-e akkor a pátriárka erejét: 

                                                           
54 Megjelent a Új Látóhatár 1981. évfolyam 3-4. számában. 
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Magad maradtál. Próbám most erősebb: / a végső órán önmagad legyőz-
zed? – Pesszimista záró akkord? Más ez, emberi. S az ember, a legerő-
sebbje is, el-elgyengül néha. Kapjuk mindezt Tollas jólismert, kiforrott 
formanyelvén, klasszikus verstechnikájával. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Két költő – Amerikában55 
Zas Lóránt: Jézust-kiáltó, Amerikai Magyar Írók, Los Angeles 1980, 91 
lap 
Tűz Tamás: Égve felejtett álmok, Herp Kiadó, München 1980, 199 lap 
 
A Jézust-kiáltó Zas – alias Szász – Lóránt harmadik kötete. Az első, a 
Sakk, már a kezdő játékos nyitólépése volt: versei radikálisan és magyar 
módon villogtak a kaliforniai napfényben. Az elsőben érezhető türelmet-
lenség az Ülsz prózakötetben jószerével helyenként intoleranciává foko-
zódott. Ám mindkettőre jellemző volt a már nem amatőr, de még nem 
profi tollforgató eklektikus válogatása és henye radírozó kedve. A Jézust-
kiáltó ugrást jelez Zas Lóránt életművében. Egységesült benne a forma. 
Sikerült a diffúz, a centrifugális és centripetális erőket egyensúlyba hozni, 
a belső feszítő energiákat megzabolázni, a mondanivalót a jóízlés gyeplő-
jére fogni s azon tartani, hogy a vers a szétpattanás veszélye nélkül röpül-
jön. 

A Jézust-kiáltó katona, akárcsak itt a költő, a csata közepén teszi azt, 
minek kimenetelére életét, hitét tette fel. Zásnál a kimondott szó férfias, 
határozott; a mód felszólító, vagy a kijelentőből a tartalom által felszólí-
tóba hajló. „...el ne felejtsd, te ne felejtsd, ne. (El ne felejtsd); ... hogy az 
örvény és a légcsavar egyenlőtlen csatáját bírjad győzelmesen 
(Lindbergh); ... álmodnak hazát ... hogy ... fejfát-zúzó zajból szikrázó 
szeget, táncot, fergetegben is hívó virágot, fényt, hogy ti ne felejthessetek 
(Erdély); ... most hát ... a vasba-zúzott szavakat kiáltom, kő és árok, a 
csöndbe törtek torkából szó szivárog. (Most hát a szavakat)." 

A zaslóránti hangvételhez kiválóan alkalmas, szinte testhez szabott az 
egyes szám második személy használata. A vers, a még nem a szabad 
tánc ritmusát követő természetes magyar lejtem kifejeződése, vélte 
Szabédi László. Tehát ha egy végből, azon melegében buggyan ki a sza-
vak alkotta szöveg – bárha utólagos igazításra szükség lehet –, az verssze-
rűbb beszéd; ha kontempláció, kogitáció, folyamatos fejtörés előzi meg és 
fűzi át a leírás folyamatát, a szöveg szőnyeggé válásának, kiterülésének, 
vagyis a prózai mű létrejöttének nagyobb esélye van. A vers részben 
kommunikáció, részben monománia: az önmagának (és néha önmagában) 
beszélőnek önletegezése. Ez természetes és ugyanakkor sürgősséget jelez, 
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belső parancsolást közvetít. Gondoljuk meg, az imádság nyelvének for-
mája is, a Miatyánké, az Üdvözlégyé, a Könyörgéseké, de az átkoké is 
tegezés. Ez a legközvetlenebb, mint a fénysugár vagy a nyílvessző. 

A szimbolikus török-keresztény küzdelemben Zas Lóránt az elsősor-
ban a Jézust-kiáltókkal harcol. „Isten képére szeretkezünk, mert / feltá-
madtunk / és feltámadunk / a vissza-visszatérő / bolyongásba most és / 
Jézust-kiáltó seregekkel holnap.” Ezt a szilaj és egyszemélyes keresztény-
séget, melyet ő képvisel – a költeményekben az én, te, ő minden viszony-
latában, remekül összeácsolt virágra-csodálkozó, szólás-rigolyák, cserép-
bepacskolt, bóbitás-madár, ököl-ütötte szavakkal felvértezve – nem lehet 
semmiféle pártatlan pacifizmussal vagy Nyugat-párti megbocsátó ökume-
nizmussal rokonítani. A forradalom c. vers a muzulmán látószögében 
láttatja a perzsa felbuzdulást, a Palesztinái arab éneke nemzeti hőst farag 
az arab terroristákból. Mivelhogy azok: sorsosaiknak. A köteteim tehát 
nem a szigetvári kirohanók Jézusát idézi és nem a hittérítő Lovolai Szent 
Ignác harcos katolikus Krisztusát, hanem, valami egészen kozmikus erőt, 
amely megbékélteti a költőben, a versekben, a világban forrongó ellent-
mondásokat is. Az Ének Jeruzsálemért c. költemény végszavaival : ... „az 
öreg-isten, Allah vagy Jahve, egyazon eredő, egyazon úr.” 

A kötet legszebben kezelt és legegységesebb fehér fonala az asszony 
és a gyermek nagyon közvetlen Madonna col Bambino kettőse köré fonó-
dott. Asszonyom, aki vagy, Változatok a szerelemre, Mária Guadalupe, 
Szem, Anya, Krisztina mind, mind olyan versek, melyek egy máskor va-
gány fickó most szelíd családi arcát villantják meg, és tiszta érzelmeikkel, 
egészséges költészetükkel lenyűgözik az olvasót. 

Zas Lóránt lírája kortárs költőnemzedékének termésárjában könnyen 
felismerhető. Energikus, markáns stílusjegyei, bátor hangja, egyéni szó-
használata és különösképpen utolsó kötetének egyensúlya a szerzőt költői 
egyéniséggé avatják. 

 
* 

Hatvanas évei közepén Tűz Tamás ott tart már, hogy költészete egé-
szében szemlélhető, és új versei a régiek ellenébe állíthatók összehasonlí-
tásképpen. Az Álmok kötet, némi elnagyolással, két részre osztható, a 
benne előforduló verstípusok alapján. Az első ötven oldalon tizenkét elé-
giát kapunk. Hangjuk, stílusuk ismerős, a költő korábbi korszakaiból; 
tartalmuk a költői napló, hol gyorsírásszerű, hol aprólékos, hol lemondó, 
hol játékos együttese. Egymásutánjukban a tizenkettő szinte egy kisre-
gény, egy modern énregény változó hangulataival fölbontott, lóugrásos 
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logikájával hat. Érdekes ezt a műfajadta stílust, s a stílusadta műfajt, az 
elégikus költői elbeszélést összehasonlítani Tűz Tamás prózájával, a Ho-
va tűntek a szitakötők irányával. A Szitakötők módja és az Álmok elégiá-
inak módja között az a legszembetűnőbb különbség, hogy a memoár szin-
te babonás pontossággal rögzíti az emlékekben filmként megmaradt, tehát 
lepergethető, helyrajzilag és kronológiailag is pontos történeteket, míg az 
Álmok elégiái a valót a fantáziával, a múltidőt a jövőidővel vegyítik. Kö-
vetkezésképpen a prózastílus pontos, aprólékos és keményszövésű, mert a 
múlt minden szemcséjét meg akarja őrizni – minden gondolatra egy szó, a 
legodavalóbb jut míg az elégiák szövése laza, a kifejezések könnyű eset-
legességét zárójeles megoldások gazdagítják szemantikailag, de a kép 
nem záródik le, sőt, hogy úgy mondjam, nehezen alakul. 

A körforgás-képzet – az elégiák egyik, talán tudatalatti alapmotívuma 
– úgy adja, hogy szinte ösztönösen, szimatunk után járva halászhatunk: 
„A fegyvergyárosok összeölelkeztek ... az ellenséges ügynökök bolhász-
kodtak a kaszinóban. / Ezt megelőzően Jézus így szólt az övéihez: Fiacs-
káim, vessétek ki a hálót a hajó jobbfelére. Aztán a szél gorombára for-
dult.” 

Az idézett sorokra az jellemző, ami az elégiák egészére: rengeteg ötlet, 
temérdek megbolydított gondolat egymást hajtva s bár a hang elégikus, 
nincs nyugvópont a versek végéig. S amikor nyugvópontra jut a vers, az 
inkább a költemény hangulati, semmint tartalmi összefoglalása. Baj ez? 
Korántsem, ha nem közelítünk ezekhez az elégiákhoz valamiféle elvárás-
sal, régi esztétikán nevelődöttel. A Tizedik elégia például gyönyörűszép 
és leírhatatlan. A kiábrándultság általános érzése, a költő személyisége, az 
általános és törvényszerű érzelmek adnak randevút benne a szeretetnek és 
az áhítatnak. Zárószakasza – mindössze tizenöt sor – a kötet gyöngysze-
mei közül való. 

A második rész szonettciklussal kezdődik. Fölényes költői tudás gör-
geti ezeket a tizennégysorosokat. Érdekes, a legelgondolkodtatóbb a Bru-
no-ról írt majdnem azonosulás. „Úgy neveltek, hogy ostromoljak ... / 
Brúnó is győzte a tűz ostromát.” Giordano Brúnó kámzsás alakja, melyet 
a költő vizuálisan a Campo di Fiorin, a római virágok terén véshetett em-
lékezetébe, ahol a filozófust egykor megégették, s ma a szobra áll, utalás 
formájában többször fölbukkan a kötetben. Vele mintha azt mondaná-
mondatná a költő: lásd, lehetett, sőt kellett, rendhagyó módon szeretni a 
rendet, Istent. Ha ezért megégetik az embert a földi hatalmak, ez a korán 
jött igazmondó sorsszerű, el nem kerülhető sorsa. 
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A zenei pantheon sorozat előtt, mely Bachtól Kodályig tizenkét zene-
szerzőt vonultat föl, viszont érzéketlenül állunk. Úgy érezzük, az történt 
itt, hogy a költő nem a zeneszerzők, sőt nem is a zenéjük lényegét igyeke-
zett versbe zárni, hanem azokat az ötleteket, melyek őt, zenehallgatás 
közben meglepték. Túlságosan egyéniek, intranzingensek ezek az ötletek. 

Az előbbiekért bőven kárpótol a következő, s számunkra egyben a kö-
tet legszebb, legmélyebben szántó sorozata a Keresztút – magánhasználat-
ra. A tizennégy stáción kívülálló is végig tud menni gondolati eltévelye-
dés nélkül és érzelmi hullámzással ezen a versúton; ha keresztény, lelki 
azonosulással teszi azt. Minden stációra egy-egy szonett jut, minden szo-
nettre egy külön privát csoda. Érdemes ezt gondolatban (sőt szöveg sze-
rint is) összevetni Fáy Ferenc pár évvel ezelőtt írt Keresztútjával. Fáy 
Krisztusa meggyötört ember, aki a megváltásban önmagát is megváltja, 
így lesz Istenné. Tűz Jézusa az állandóan áradó kegyelem forrása, velünk 
és értünk vergődő, de mindvégig diadalmas, legyőzhetetlen Istenember. 

Tűz Tamás folytatólagos tanúságot ad arról, hogyan látja a változatok 
és lehetőségek költője a változó világot. A tanúság nem tanulság; a láto-
más hol ragyog, hol nem, s ez így jó. A behatolhatatlan részeken áthalad-
tunkban megpihenünk, felkészülünk a ragyogásra. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Pilinszky János (1921–1981)56 

Vannak költők, akik megéneklik a világot és vannak költők, akik a világ 
elől a csendbe menekülnek. A világot meg lehet énekelni boldogan, 
ahogy a barokk költők teszik, amikor a teremtés végeláthatatlan csodáit 
próbálják felfedni és végigjárni véges sorú verseikben, és a világot meg 
lehet énekelni rettegve is, abban a reményben, hogy a szép szó megigézi 
az iszonyatot, hogy az ige erőt vesz a romlandó dolgokon. így énekelt 
Victor Hugó, így énekel Juhász Ferenc. De van olyan költő is, aki már 
nem tud énekelni. Hangja alig van, mert a világ megromlott, mert nincs 
világ, amihez hangját hozzáilleszthetné; csak borzalom van, csak szenve-
dés, minden igaz szó: csoda a csend határán. Ilyen alkat volt Pilinszky 
János; a költészet, mondta egyszer, „az elnémulás kockázata". 

A hivatalos irodalomkritika már-már túlzottan kihangsúlyozta háborús 
verseit: úgy tűnt, hogy ezzel akarnak politikai elkötelezettséget kölcsö-
nözni a marxizmustól távol álló katolikus költőnek. A háborús versek 
kiemelése, most hogy már lezárt életművet tekintünk át, mégis mintha 
helyénvaló lenne: a „Francia fogoly", a „Harmadnapon” olyan élmények-
ről tanúskodnak, melyek Pilinszky egész életét megszabják, melyek hatá-
sától sohasem szabadult. Ilyen értelemben valóban elkötelezett költő volt: 
a gonoszság irracionális hatalmáról, az ártatlanok mérhetetlen szenvedé-
séről beszél a később keletkezett „KZ oratórium” is. 

Pilinszky János lenyűgöző társalgó volt, 1965-ben találkoztam vele 
először, és emlékszem, hogy feleségemmel órákon át hallgattuk. Bach 
zenéjéről beszélt és Lengyelországról – a lengyel színházi életről, a len-
gyel vallásosságról – csodálatosan: és hátborzongatóan a Rákosi-korról. A 
zene harmóniájáról és a félelemről, a rettegésről beszélt a legszebben. 

Csend és zaj, harmónia és rettegés: az Egész sohasem szűkíthető le egy 
részre, az Egészből semmit sem lehet kizárni. Pilinszky szerint a vallást 
meghamisítja az, aki az erkölcsi törvények folyamatosságával azonosítja. 
Krisztus más volt. „ö tudta – mondja egy interjúban –, hogy az ember 
drámai lény. A jót és a rosszat úgy építi össze, mint hegy a köveket. Egy-
szerre jó és egyszerre rossz, és ezt a konfliktust hatalmas drámai küzde-
lemben éli meg, aminek a kimenetele valamiképpen Isten szívében ját-
szódik le.” És Krisztus alázatos. Aki őt követni akarja, annak ezt a két 
dolgot kell ismernie: a bűnt és az alázatot. 

                                                           
56 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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Pilinszky János nem volt ellenálló költő, az ő perspektívájában a poli-
tikum összezsugorodik, a közéleti szereplés értelmetlenné válik. Nem 
ellenálló volt, hanem különálló: katolikus költő a népi demokráciában, 
katolikus költő egy lelkileg is rohamosan szekularizálódó országban. És 
akire mind a hatóság, mind a közönség mégis odafigyelt. 

Pilinszky nemcsak maga volt a különálló, elsősorban a különállók ér-
dekelték: Dosztojevszkij alázatos és gőgös, szent és félőrült hősei, 

Simoné Weil, a francia-zsidó filozófus, aki a háború alatt Londonban 
élve, nem képes elviselni kiváltságos helyzetét, és faja iránti szolidaritást 
vállalva éhenhal, vagy pedig Sheryl Sutton, a fiatal néger színésznő, aki 
nem játékával, hanem létével, magatartásával valósítja meg a Csend szín-
házát. Csak a „különállás” garantálja a hitelességet, az életet. 

Utolsó éveiben kevés verset írt, viszont egyre több titokzatos és csodá-
latos prózaszöveget, melyben az egész világ átalakul vonzó és taszító fé-
nyek, érzések, történetfoszlányok megfoghatatlan és mindent beborító 
hálójává: vannak, akik ezt a prózaíró Pilinszkyt jobban szeretik a költő-
nél. 

Egy ilyen szöveget olvasott fel akkor is, amikor utoljára láttam, 1980 
márciusában Londonban. Fáradt volt, megöregedett, lassan és bizonytala-
nul olvasta a különös vallomásszerű szöveget: egy fiúról szólt, aki egyben 
lány is, egy férfiről, aki megkettőződik és akinek identitása szétfoszlik a 
szeretetben – és a történés különböző szintjein mindig átüt a kérdés: ez 
volna hát a befejezés? 

A lemez, melyen kedvenc verseit szavalja el, már csak halála után je-
lent meg és egy-két nap alatt elkapkodták. A válogatás jellegzetes és jel-
képes: a Biblia eleje és vége, a Teremtés és a Jelenések, Károli Gáspár 
fordításában, valamint Blake, Poe, Hölderlin és Rilke – a metafizikum, a 
nem-evilági elkötelezettség költői; magyar részről Vörösmarty, Kosztolá-
nyi és Babits kései, őszi, halálszagú versei egészítik ki ezt a válogatást. 
„Semmi vagyok már, válnék a világtól”, halljuk Hölderlin szavait Pilinsz-
ky sajátos hangján. És a lemez borítólapján olvassuk a költő kézírását a 
versekről: „Megannyi hajnalcsillag ők, de úgy, hogy ugyanakkor a befe-
jezés is ott van már.” 

Megdöbbenve olvassuk és hallgatjuk ezeket a szövegeket. Pilinszky 
János megérezte, hogy közeledik a halál, és tudatosan választotta szavait; 
tudta, hogy a halál befejezés, visszakanyarodás a földöntúli folytonosság-
hoz, a hajnal és az est csillagokon túli azonosságához. 
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HATÁR GYŐZŐ 
A két antológia57 

Vándorének, nyugat-európai és tengerentúli magyar költők, Szépirodalmi, 
Budapest, 1981 404 l. 
Nyugati magyar költők antológiája 1980. Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Bern 1980. 392 l. 
 
A Vándorének megjelenésében a legfontosabb: maga a tény. A megjele-
nés ténye egycsapásra, a határon innen és túl, érvénytelenített három bal-
hiedelmet. Az első egy tévképzet volt a nyugaton élő irodalmár szerepé-
vel kapcsolatban. A második: hamis elképzelések a magyar irodalom kül-
földi kolportálhatóságáról – világirodalmi jellegéről. A harmadik: a nosz-
talgia-vita lezárása – ha ilyen vita ugyan valaha is volt.  

A tévképzet sokáig tartotta magát, s Szabolcsi Miklós nevéhez fűződik 
(ha csupán a fémjelzést tette is légyen rá s ma már aligha vállalná az ér-
telmi szerzőséget). Lényege, hogy a Nyugaton élő magyar irodalmár az 
otthoni irodalmi termés „ügynöke”, házaló vigéce, onnan szalajtott fullaj-
tárja. A sikeres terjesztő előléptethető „kultúránk utazó nagykövetévé”, a 
vigéci szerepet nem vállaló irodalmár pedig a nemzet ontológiai tudatából 
ha eddig nem hiányzott, hát mordizomadta, ezentúl tartozik s olybá véte-
tik, mintha nem volna. A nemlétező személyek, akik Nyugaton magyarul 
írtak és írnak, persze nem tehettek arról, hogy a „helyszínen” a honi el-
képzelésekből, irodalmi mércékből, „modellekből” kikoptak. Egyfelől 
írtak a maguk feje és tehetsége szerint (olyasmit és úgy, amit és ahogy 
odahaza eszükbe se jutott volna); másfelől fájdalmas világossággal tárult 
fel előttük az, amibe sokan addig otthon csak vaksi módra tapogatóztak. 
Hogy ui. a kisebbrendűségi érzés beteges terméke minden, ami a nyugati 
irodalom sztenderd remekeinek „pastiche”-át akarja megalkotni magya-
rul, hogy azután eladja a világ irodalmának, mint „világirodalmat”. 
Azoknak, akik még mindig az otthon készült, „gyorstalpaló” világirodal-
mi termékek remekművi szériagyártása s az azokkal való külföldi ügynö-
kölés tévképzeteiben gondolkoznak, a logizma hibás voltát mesterien ki-
fejtette a Vándorének egyik Amerikában élő költője, András Sándor, az 
Új Látóhatár 1981/1. számában megjelent, „Mit ér a siker, ha magyar?” c. 
cikkében. A Vándorének megjelenésével ez a tévképzet, hitten-hisszük, 
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lekerült a napirendről, az eddig Nemlétező Személyek – akik Nyugaton 
csak-írtak és mit sem ügyönköltek, noha „anyanyelvi fokon” beszélik a 
befogadó ország nyelvét – zömmel megváltattak élő halottaikból és 
mindvalósággal újfent életrekeltek irodalmunkban. Egyúttal Czine Mi-
hálynak az a tézise – amely egy rádióbeszélgetésben hangzott el s a Je-
lenkor 1979 októberi számában is megjelent –, hogy igenis „létezik egy-
séges magyar irodalom és csakis egységes magyar irodalom létezik”, 
megszűnt tilalmazott nézet, ill. hegeli szóhasználattal „hamis tudat” lenni: 
igaz tudat lett és kvázi-hivatalos állásponttá vált. A kváziság onnan van, 
hogy az idegenbe szakadtakon való buzgalmi sajnálkozás: a protokoll 
még nem mindjét ölelte keblére a Magyar Nyugatnak, csupán azt, aki 
elárulta görnyetegségi hajlandóságát, ország-világ előtt enged a negyven-
nyolcból és megköti a Canossa-járóknak kiutalványozott, körülünnepelt 
kompromisszumot. A harmadik logikai baklövés az a hangos nosztalgiá-
zás volt, amellyel ennek körbélyegzőjét végigcsattogtatták 
valamennyiünk hátán itt Nyugaton. Akire a szerepet ráosztották, hogy 
„lenosztalgiázzon” bennünket, a hazában élt s nem a hazától távol, így ő 
maga soha nosztalgiát nem érezhetett: ő próbálta nekünk megmagyarázni, 
hogy mit érzünk... Hát fároszként éppen nem világított, szellemerejének 
luciditásával a jeles költő s titokban bizonyára ő maga örül neki a legjob-
ban, hogy a nosztalgia-vitára a Vándorének megjelenésével fátyol borult. 

Ám hogy ez a „hazátlan bitang” nyugati magyar irodalom váltig csak 
ott tántorog-szédeleg a 'nosztalgia földjén' – ezt az ostoba inszinuációt 
egykönnyen nem felejtik azok, akik elolvassák Kemenes Géfin László 
polemikus előszavát a rivális antológiához, amely Nyugati magyar költők 
antológiája 1980 címmel, a berni Európai Protestáns Magyar Szabad- 
egyetem kiadásában jelent meg, nagyjából hasonló terjedelemben s né-
hány hónappal megelőzte a Vándorénekei. Hogy a közel nyolc éve vajúdó 
Vándorének egyszeribe miért tudott mégis megjelenni, mihelyt a nyugati 
antológia napvilágot látott – avagy hogy merő koincidenciáról volna szó 
csupán, nem kutatom. 

A nyugatit nevezzük „1980”-nak. Mindkettő „elhalálozási sorrendben” 
közli költőit, így hát mindkettő a „korelnökökkel” kezdődik: a sorrendi-
ségen nehéz lenne összemarakodni. Már ami a válogatást illeti, felmerül a 
kérdés, miért, hogy a nyugati „1980” csak 32 költőt tartalmaz. Az igazság 
az, hogy szerkesztője, Kemenes Géfin László, jeles Ezra Pound-fordító, 
szabadabban s egyszersmind szigorúbban válogathatott. Szabadabban, 
mert – mint András Sándor egy ismert költői remekléséből idézve – írja: 
„Mi, emigrációban élők, szinte mindannyian elmondhatjuk antológiánk 
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egyik költőjével, hogy egyénenként 'autonóm köztársaságok' vagyunk, 
saját alkotmánnyal és törvénykönyvvel. Sőt: teljes szólásszabadság is van, 
ami műveink nyelvét, alkotási módszereinket meghatározza; tabukat nem 
nagyon tartunk tiszteletben, sem külső, sem belső cenzúra nem működik 
'köztársaságunkban'.” Sőt, Kemenes Géfin László még mentegetőzik is a 
'tolongásért' az antológia oldalain, ahol azt írja: „a szerkesztőnek szerin-
tem két dologtól kell óvakodnia: ne viseljen napszemüveget a sötétben, és 
ne léptesse magát elő önkényes lámpaoltogatónak. Szerkesztői gyakorla-
tomban ehhez tartottam magam; ezért a résztvevő költők aránylag magas 
száma az antológiában”. Nos, ha a 32 aránylag magas, akkor mit mond-
junk arról a potom 38-ról, ahányan a Vándorének oldalain elősorjáznak? 
Alkalmasint csak azt, amit Rónay László is, egy elejtett megjegyzésében 
megállapít: „Minden antológiában vannak udvarias tiszteletkörök.” E tisz-
teletkörökön túl vannak a kiszorultak, kihagyottak, kifelejtettek, önként 
kimaradók – hogy azokról a panaszkodókról-méltatlankodókról ne is 
szóljunk, akik úgy érzik, a válogatás mostohán, szűkmarkúan bánt velük. 
Lássuk elsőnek a kimaradókat. A Vándorénekből kimaradt: Szélpál Ár-
pád, Faludy György, Tollas Tibor, a nemrég elhunyt Fáy Ferenc, 
Monoszlóy Dezső, Saáry Éva, Zend Róbert, Kocsis Gábor és Bebek Já-
nos. A nyugati 1980-ból kimaradt: Békés Gellért, Béky-Halász Iván, 
Gyarmati Erzsébet, Szente Imre, Nyéki Lajos, Földes Judit, Gyékényesi 
György, Bujdosó Alpár, Kabdebó Tamás, Nagy Pál, Papp Tibor, Kristóf 
Ágota, Forrai Eszter, Gerenday Mária. E kimaradások-megrövidülések 
története egyedenként más és más, oly szerteágazó és messzevezető, hogy 
erre itt most külön nem térhetünk ki. Ám hogy az olvasó jóltartása tájé-
koztató adatokkal melyik szerkesztőnek sikerült inkább, arra nézve hadd 
idézzem a szókimondó Berkes Erzsébetet, aki kifogásolja a Vándorének 
jegyzetanyagának soványságát és azt írja: „Nem látom be, miért kellett – 
ha ugyan kellett! – ragaszkodni a kétsoros életrajzokhoz, elhallgatva 
gyakran a cezúra értékű dátumot, amikor a szerző elhagyta hazáját, s el-
hallgatva verseskönyvek címét, irodalmi díjak nevét, publikációs fórumo-
kat. Bizony ezek mellett még azt is szívesen láttuk volna, hogy a befoga-
dó országból vagy más irodalmakból kik hatottak az alkotóra, hol keresi 
művészi eszményképeit? A művészi vallomás aligha növelte volna a 
könyv terjedelmét tíz lapnál többel, de kibővítette volna ismeretünket, 
tájékozódásunk körét annyira, hogy sokoldalas tanulmányokra nem kelle-
ne most áhítoznunk. Ugyanígy parányi fáradság a szerkesztőtől s a versek 
alá a keletkezésük dátuma is odakerül: jobban tudnánk magunkban repro-
dukálni az életrajzot, s jobban érthetnénk a metaforikus célzásokat.” Nos, 
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ha a sokoldalas tanulmányokra is annyit kell várni a magyar olvasónak, 
mint a Vándorénekre, akkor addigra alighanem elfelejti, ki is lett volna, 
akire kíváncsi volt. Annyi szent, a Vándorének nyúlfarkincányi „életrajzi 
jegyzeteiből” édeskeveset lehet megtudni. Cs. Szabó Lászlónak 3 sor ju-
tott s az is hibás: nem felel meg a valóságnak, hogy „a BBC magyar osz-
tályát vezette”: soha nem ambicionálta – egyike volt az osztály tucatnyi 
munkatársának. Szente Imre életrajza: szúnyogdünnyögés – négy szó: 
,,1922-ben született, Finnországban él”. A Vándorének e szemérmes tit-
kolódzása a borítólapra is kiterjed: fülszöveg nincs; maga a borítólap 
megtervezetlen és minden, csak nem „pillantásfogó”. Ezzel szemben a 
nyugati „1980” borítólapját az antológiában szereplők kézjegye – aláírása 
díszíti, ami igen dekoratív; kolofonjára rákerült Thinsz Géza „Ballada”-
paródiája, ami eredeti és ötletes; 14-oldalas Életrajzi és könyvészeti jegy-
zeteiben minden költőnek jut közel fél oldal, a csatolt bibliográfia pedig 
nemcsak a magyar, hanem a nyugati nyelveken megjelent műveit is fel-
tünteti a szerzőknek. A nyugati „1980” tipográfiája levegősebb, kevesebb 
az olyan nyomdai „lazaság”, slamposság, ami bizony a Vándorénekben 
előfordul; hogy pl. egy-egy versszöveg fele lemarad, nyilván nem azért, 
mert politikai kifogások merültek fel ellene, csupán mert a sok bába közt 
elvész a gyerek. 

Az anyag évtizedes, alapos felmérése után, az önismeret hangján szól a 
Vándorének Utószavában a kötet avatott válogatója, Béládi Miklós a 
nyugati magyar irodalomról: „A magyar irodalomnak ez a hajtása kinőtt 
abból a keretből, hogy politikai, szociológiai, művelődéstörténeti doku-
mentumnak nevezzük; önálló, eredeti irodalomnak kell tekintenünk... 
Történetét és fejleményeit, íróit és műveit számon kell tartanunk, ha a 
többközpontú magyar irodalomról helyes képet akarunk formálni.” Hogy 
ez a önállóság-eredetiség mire vezethető vissza, arra – a Vigilia 1981 
szeptemberi számában – biztos kézzel mutat rá Pomogáts Béla: „A nyu-
gati magyar költő helyzetének sajátos voltához szervesen hozzátartozik a 
modern költészet eredményeinek befogadása is. Helyzete ... szerencsés-
nek mondható: közvetlenül veheti birtokába a nyugati világ szellemi éle-
tének új értékeit, költészetének szemléleti vagy technikai vívmányait. 
Szoros kapcsolatban él a befogadó társadalom kultúrájával, feladatának 
tekinti, hogy mindazt elsajátítsa, amit az amerikai, angol, francia vagy 
német költészetben talál, s ilyen módon is bővítse, gazdagítsa a magyar 
költői nyelv meglévő lehetőségeit.” A magam részéről a két antológia 
szöveganyagáról számvetést készítettem s arra a csöppet sem meglepő 
eredményre jutottam, hogy az átfedés minimális, a Vándorének 410, a 
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nyugati „1980” félezer versszöveget tartalmaz s ezek közül, tehát majd-
nem ezer versből mindössze 15 azonos. Mind Béládi Miklós, mind pedig 
Kemenes Géfin László szuverén ízléssel válogatott, ha másmás értékrend-
szerben mozogva is; amiből kérlelhetetlen logikával következik, hogy 
külön-külön is informatív és gazdag a két antológia anyaga, ám a legtelje-
sebb, a legkiegyensúlyozottabb képet akkor kaphatná a magyar olvasó a 
nyugati magyar költészet felfedező útjáról, hogyha mind a két antológia a 
rendelkezésére állna. Aminek üzleti akadálya aligha lehet, hiszen az 5000 
példányban megjelentett Vándorének már nem kapható (míg a nyugati 
magyar könyvesboltokban bőven akad példány belőle) – úgy, hogy ezen 
az antológiahiányon a Honban könnyűszerrel segíthetnének, hogyha a 
nyugati „1980” példányait is raktáron tartanák és juttatnának belőle az 
érdeklődőknek. Mert, hogy ez az érdeklődés nem a három napig tartó 
csodának szól, arról nemcsak a Vándorének azonnali felvásárlása, hanem 
az otthoni sajtóhangok is tanúskodnak. S talán nem is voltam az egyedüli, 
akinek a két antológia forgatása közben ilyen „szabályosan rendhagyó” 
gondolatai támadtak; hiszen hasonló kérlelhetetlen logikával, azonos vég-
következtetésre jut – noha a nyugati „1980” nem volt előtte és csak a 
Vándoréneket láthatta – a biztos ítéletű Berkes Erzsébet – „Sokféle szem-
pontnak és sokféleképp felelt meg ez az antológia. S a jövendő verses-
könyvek, hazánkon kívül élő magyar költők, s írók hasonló antológiáinak 
ez a nyitánya – akkor még irodalomtörténeti határkő is. S miért is ne? 
Vagyunk már olyan biztosak magunkban, hogy szívesen vonzzuk a távol-
ra szakadottakat, de annyira gazdagok soha nem voltunk, s ne is legyünk, 
hogy lemondjunk azokról, akik közös érdekeinket gyarapítják, s védik.” 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Cselekvő élet, cselekvő halál58 

Szabédi László: Enyém ez a történelem (Válogatott művek), válogatta és 
az előszót írta: Kántor Lajos, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1980, 861 
l. 
 
Szabédi László, az ismert erdélyi költő, novellista és a kolozsvári egye-
tem esztétikatanára 1959 tavaszán, ötvenkét éves korában a gyorsvonat 
elé vetette magát. Halálát – akárcsak professzortársa, Csendes Zoltán – 
tiltakozásnak szánta a Bolyai Tudományegyetem önállóságának megszün-
tetése miatt. Tettét motiválta az is, hogy csalódott az 1945 után választott 
ideológiájában, a marxista tanokban. 

1945 előtti tanulmányai nem hagynak kétséget afelől, hogy a világosan 
látók közé tartozott, és egykönnyen nem hitt el szép szavú programokat. 
Erről a Kolozsváron és Strasbourgban teológiát, filozófiát és irodalmat 
tanult, európai főről nem mondhatjuk azt, hogy műveltsége netán hiányos 
vagy provinciális lett volna, és erről a visszavonultságot ismerő, a hata-
lommal szembeszegülni tudó jellemről nem tételezhetünk fel puhaságot 
vagy karriervadászatot; ennek ellenére ő is beleesett a szovjet mintájú – 
tehát a legszegényesebb – marxizmus kelepcéjébe. Ez csak azzal magya-
rázható: az emberi lélek nehezen tudja elviselni, hogy a múlt történelmi 
rosszára a jövő újabb gonoszságokat hozzon. A kommunista pártok Kelet-
Európában, 1945–48 között alaposan kihasználták ezt a lelki szituációt, és 
sajnos, elég sok, megújulásra váró, értékes szellemet is magukhoz rántot-
tak. 

A csábos program hamissága az egyén szempontjából gyakran túl ké-
sőn mutatkozott meg. A felelet erre olykor a cinizmus volt. A kommunis-
ta párt ideológiájától való lassú, okos elválás sok példáit is idézhetném, a 
megcsaltak újrakezdéseit. Szabédi a ritka szélsőséges eset: odadobott éle-
tével tiltakozott az elfajult politika ellen. 

Már a régebbi, 45 előtti írásain időnként rejtetten átüt az öngyilkosság-
gal való vívódása. Ezt alkatilag hordozta magában. De kötődése az élet-
hez mindaddig nagyobb volt, amíg irodalomtudósi munkásságának Er-
délyben lehetőségét látta. Publikációi és kéziratban maradt művei jelzik, 
hogy legtevékenyebb életszakaszában választotta a halált, önmaga számá-
ra is váratlanul. Protestáló öngyilkosságát marxista körökben oly botrány-

                                                           
58 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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kőnek tartották, amelyet a legjobb elfeledtetni. Hosszú évekig ezért csend 
borult életművére. Ezt a hallgatást szakította fel a verseit, novelláit és 
tanulmányait tartalmazó kötet. 

A válogatást végző és az előszót író Kántor Lajost dicséret illeti. Egyik 
nagy érdeme, hogy a hivatalos magyar irodalomtörténet hamis Szabédi-
képét válogatásával és utalásaival megcáfolja. Az irodalomtörténet így 
jellemzi az írót: „Észak-Erdély Magyarországhoz való csatolása után a 
közélet küzdelmeitől egy kis faluba, Báréba vonult vissza” (VI. k. Aka-
démiai Kiadó 1966, 958. 1.). Bizonyos, hogy nem akart ez időben az első 
sorban állni, nem voltak illúziói a háború kimenetele felől, de a közélettől 
nem vonult vissza. A mostani válogatás két fontos előadásának a szövegét 
közli, mind a kettő 1943-ból való. 

A Szabolcsi-féle irodalomtörténet abba a marxista sémába szorítja be 
az írót – amibe oly sok más művészt is belegyömöszöl: 45 előtt Szabédi 
„elefántcsonttorony”-ban üldögélt (ez a kifejezés őrá vonatkoztatva egyet-
len oldalon ötször fordul elő!) és ha ezoterikus magányából néha kilépett, 
a cselekvés puszta óhajtás volt nála „anélkül, hogy tudta volna, mit lehet 
cselekedni, s így eljuthatott volna a tettig” (VI. k., 959. 1.). Ezek a ferdí-
tések általában arra kellenek, hegy a humanistákat erőtlen, hulló embe-
reknek mutassák be, akiket csak a kommunista párt tud, avagy tudna élet-
re galvanizálni. Ezzel ellentétben a Kántor megrajzolta költő már 45 előtt 
is cselekvő. Hogy mennyire az volt, hadd emlékeztessek arra a történetre, 
amely Nyugaton Illyés Elemér: Erdély változása c. könyvéből ismeretes; 
sajnos, odahaza elhallgatott. 1944-ben erdélyi magyar politikusok, egyhá-
zi vezetők és írók megalakították az illegális Erdélyi Magyar Tanácsot. 
Horthyt akarták rávenni, hogy minél előbb kössön fegyverszünetet, Er-
délyt ne tegye hadműveleti területté, és különösképp Kolozsvárt adja fel 
harc nélkül. A kormányzóhoz eljuttatott memorandum egyik aláírója 
Szabédi volt, sőt nemcsak aláírója, hanem a három szövegező közül az 
egyik. A politikai cselekvéstől reszkető költő rajza a 45 előtti Szabédira 
sem illik rá. 

Nem tudhatjuk, hogy véletlen sajtóhiba avagy szándékos tényelkenés, 
de a Szabolcsi-féle irodalomtörténet az író öngyilkosságának idejét két 
évvel korábbra, 1957-re teszi (958. 1.). Kántor nemcsak a helyes évszá-
mot közli, hanem a magyarországi tompított szókimondás körülményei 
között elég erőteljesen utal az öngyilkosság politikai hátterére, a teljes 
igazságot azonban nem közölhette. 

Nyugaton megjelent visszaemlékezés („Magyar Híradó”, Bécs, 1978. 
január) tudósít bennünket Szabédi drámai összecsapásáról a román 
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Kommunista Párt Központi Bizottságának küldöttével azon a pártgyűlé-
sen, amelyen a tanári kar előtt ismertették a határozatot a magyar egyetem 
önállóságának megszüntetéséről és a Babes–Bolyai néven megalakított 
román egyetembe tagozatként való bekebelezéséről. A magát meg nem 
nevezni akaró „Anonymus Napocensis” szerint a központi küldött az 
egyetem létét diplomatikusan védő Szabédit durván félbeszakította; és 
amikor ordítva soviniszta nacionalistának bélyegezte meg, ráfagyasztotta 
az író torkára a szót. A mindig magabiztos Szabédi „hebegve-habogva, 
néhány semmitmondó frázist pufogtatott el, langyos önkritikát gyakorolt, 
majd magába roskadva levánszorgott az emelvényről”. Néhány nap múlva 
a bukaresti gyorsvonat kerekei elé vetette magát. (A központi küldött tör-
ténetesen Nicolae Ceausescu volt, de ha más személy testesíti meg a gyű-
lésen a legfelsőbb párthatározatot, az események akkor is ugyanúgy foly-
tak volna le.) 

A tragédiát nem azért tartjuk számon, hogy éket verjünk a román és a 
magyar nép közé; mind a kettő ma egypárturalom alatt él; a románok kö-
zül sokan – a legjobbak pedig mind – elítélik az erőszakos románosítást. 
A két nép történelmileg szükségszerű megbékélésének viszont nem lehet 
az a feltétele, hogy elködösítsük azt a történetet, amelyet ma teljes egé-
szében sem Romániában, sem Magyarországon nem lehet elmondani. A 
szóban forgó könyvnek a különben becsületes szava is mutatja, hogy az 
erdélyi ügyben odahaza milyen nagy a zűrzavar, és mily szánalmas a to-
jástánc. 

A költő Szabédit feldicsérnem nem kell, mert megtették ezt már előt-
tem sokkal illetékesebbek: Illyés Gyula, Schöpflin Aladár és Vas István. 
Babits is becsülte (1. Babits Mihály beszélgetőfüzetei, II. k.). – Költészete 
önálló életmű, de egyben formabiztonságával, magyaros verselésével ha-
talmas, gyakorlati előtanulmány az először 1955-ben teljes egészében 
megjelent költészettanához, „A magyar ritmus formái” c. könyvéhez. A 
jelen válogatás egyik legértékesebb darabja ez a lenyűgöző irodalomtudó-
si dolgozat. 

Szabédi szerint a verselmélet sarkkérdése – s ezzel az Arany János-i 
kérdésfeltevést ismétli meg –, honnan kerül a versbe, avagy esztétikailag 
pontosabb meghatározással: a verses beszédbe a ritmus. Két válasz lehet-
séges erre. Az egyik szerint a ritmusnak a versbeli beszédtől független, 
azt megelőző léte van, és a versnek ehhez az eleve létező, „ideális” rit-
mushoz kell igazodnia. (Könnyű felismerni, hogy ez fordult elő, ha valaki 
klasszikus ógörög mértékben ír magyarul.) A másik felelet: a ritmusnak 
nincs a versbeli beszédtől független léte, hanem minden beszélt nyelvnek 
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megvan a maga természetes ritmusa, és ezen a ritmuson alapul az illető 
nyelv nemzeti verselése. Több száz nyomtatott oldalt kitevő tanulmányt 
szentelt nemzeti verselésünknek, ennek során – természetszerűleg – sokat 
foglalkozott a magyar népköltészettel. (Említsük meg ehelyütt, hogy igen 
járatos volt a román népköltészetben is; értékes fordításgyűjteményt állí-
tott össze ebből; a mostani kötetben ez is megtalálható.) 

Az 1943-ban közzétett „Népi írástudók vagy írástudó nép?” c. tanul-
mánya nem könnyű olvasmány; el lehetne tévedni fogalmai között, ha 
maga Szabédi nem oktatna ki bennünket, hol vigyázzunk, hol a tévút. 
Ezeket írta dolgozatában: „Az igazi magyar műveltség nem polgári réte-
geinek nemzeti műveltsége, hanem parasztságunk népi műveltsége. Ezt 
kell uralkodóvá tenni a közoktatásban, ezt kell elsajátíttatni a polgárság-
gal is. Vagyis visszájára kell fordítani a jelenleg érvényesülni látszó fejlő-
dést, mely már a népet is kikezdte, s a pusztuló népi műveltségi javakat 
tovább pusztítani, helyettük polgári limlomot csempészni igyekszik. Ez a 
népi program.” Elítélte a kiegyezés nemzedékét, mert véleménye szerint 
működésükkel azt a látszatot keltették, hogy „kulturális fejlődésünk kime-
rül Európa utánzásában, kulturális értékeink európai példaképek többé-
kevésbé szerencsés másolatai, s ami ezen az Európához igazodáson kívül 
esett, az csupán ural-altáji közös rossz tulajdonságok még el nem söpört, 
de mindenesetre elsöprendő” maradéka. 

Megvédi önmagát a rasszista gyanújától. Különbséget tesz az emberi 
fajta és az etnikum között. E differenciált szóhasználattal megelőzte a mai 
hivatalos nemzetközi okmányok nyelvezetét. Etnikumot említeni, etni-
kumhoz ragaszkodni, etnikumot védeni – emberi jog. 

Bírálni Szabédit is lehet. Túlzás hallható ki szavaiból, amikor a városi 
lakosságról beszél; a kiegyezés nemzedékét nem ítélném el, de különös-
képp nem ily sommásan. A 19. század második felének óriás arányú vá-
rosi asszimilálódása nélkül ma nem volnának magyar városaink. Nép lé-
tezhet urbs nélkül is, de nemzet nem. A társadalomfejlődés bonyolultab-
ban zajlott le, és nem csupán az idegen eredetű polgárság és a parasztság 
szembeállításában. Akár a „népi”, akár a „polgári” önmagában véve sem 
érték, sem talmiság, csupán forrásirány jelölése. 

Ellenszenv idegen származásúakkal szemben nem olvasható ki sorai-
ból, csupán rámutat arra, hogy a 19. századi vissza- és elmagyarosodás 
néha külsőségekben elégült ki. Határozottan állítja, hogy nincs örök érvé-
nyű népi műveltségérték, a népi műveltség nemcsak örökletes hagyo-
mány, hanem mindenkor felelet a kor reális szükségleteire is. Mindezeket 
összegezve: gondolatai a népi műveltség elsajátítására éppúgy a kulturális 
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megújulás egyik forrása, mint napjainkban Csoóri Sándor hasonló törek-
vései. Elszikkadt, elszikkadásban levő műveltséghagyományok felújításá-
ról, illetve megőrzéséről van szó a korszerűség jegyében. 

Túlmenően a népi műveltség körén az 1943-ban megfogalmazott ta-
nulmány olyan társadalomszociológiai megfigyeléseket tartalmaz, ame-
lyeket közvetlenül hasznosíthat a mai magyar társadalom: „Nagy kérdés: 
vajon egy társadalmi funkciót csakugyan az tud-e legjobban ellátni, aki 
leginkább rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyek egy adott tár-
sadalomban szükségesek annak a funkciónak a megszerzéséhez? Vajon 
nem látjuk-e nap nap után, hogy élelmesek, nem annyira végzik, mint 
inkább kisajátítják a funkciót, végeztetni azonban mással végeztetik.” 

Huszonnyolc novella képviseli az író szépprózáját. Az 1958. évi kelte-
zésű, néhány oldalas novella gimnáziumi természetrajzóra elbeszélése. A 
tanár a fül szerkezetét magyarázza el. Kísérletben demonstrálja a mester-
ségesen elrontott egyensúlyérzést rák fülébe juttatott vasreszelékkel. Ez-
után mágnespatkó segítségével meg lehetett bolondítani a rákot. „Az 
egyenest ferdének, a ferdét egyenesnek érezte. Úgy igyekezett talpra állni, 
hogy kecskebukát hányt.” A novella allegorikusán mondja el az író kiáb-
rándultságát a marxizmusból. Nem passzívan veszi tudomásul csalódott-
ságát. Tiltakozik: „percekig néztük az állat vergődését. Az osztály kaca-
gott, harsogva hahotázott. Én megkövült mosollyal, riadtan bámultam a 
részeg rákot. Rögtön megértettem, csodáltam is a szemem előtt lejátszódó 
jelenséget. De nem helyeseltem. Elégedetlen tanítványként néztem meste-
remre, mintha kifogásoltam volna, hogy borrá változtatta a vizet”. 

A magyarországi kulturális szervek ezzel a kötettel még nem rótták le 
teljes tartozásukat a halott íróval és tudóssal szemben. Évtizedes nyelvé-
szeti kutatásainak foglalata: „A magyar nyelv őstörténete” egyelőre kéz-
iratban hever. A budapesti Akadémiai Könyvkiadó feladata volna e mű 
megjelentetése. 

A válogatás címe az egyik irgalmatlanul rossz, 1949-ben írt sematikus 
verséből való; az ott kifejtett összefüggésében sem arra utal, hogy a költő 
meghódította volna a históriát; jelentése: mivel mindig sorsunkat alakítja, 
a történelembe bele kell szólnunk. Szabédi megtette ezt. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
A remekmű mibenléte59 

Gáli József: Szúnyogok és nemeskócsagok Szépirodalmi, Budapest 1980. 
200 l. 
 
Egy ideje a remekmű mibenlétén tűnődöm, pontosabban azóta, amióta 
kezembe vettem Gáli József „Szúnyogok és nemeskócsagok” című elbe-
széléskötetét, amelyet végigolvasva én inkább életrajzi szimfóniának ne-
veznék. Az első ütemek még hagyományos novellákat ígérnek, de már 
érezni, hogy a háttérben hangszereit próbálja a zenekar, s egyszerre fel is 
zendül a szimfónia az Elmondom az életedet állatokban, amelynek utolsó 
tétele a Szúnyogok és nemeskócsagok után mintegy ráadásként, a pro-
dukció folytatásaként az olvasóra rázuhan a csend iszonyata. A mondani-
való értelmi lényege így egy utolsó bűvölettel szinte testetlenné válik, már 
nem a könyvhöz tartozik, gondolatokkal többé be nem cserkészhető, be-
leolvad a csendbe, mintha mindig is benne lapult volna, s csak addig, 
amíg Gáli felemelte karmesteri pálcáját, színlelte magát hallhatónak és 
olvashatónak. Különös metamorfózisa ez a leírt soroknak, úgy látszik, a 
remekmű egyik tulajdonságára utal, nevezetesen arra, hogy alkatilag, ala-
kilag alig körülhatárolható. Ha az egész részletei után próbálsz nyúlni, 
elillan, cseppfolyóssá válik, mindenesetre kicsúszik a markodból, érte 
nyúló értelmed szorításából. 

Ennek az előrebocsátása után mit is lehetne szavakká visszaváltoztatva 
a könyv tartalmi ismertetésének az érdekében cselekedni? Széjjel kellene 
zúzni a könyv homogén egészét, önmagában semmit sem mondó kottaje-
gyek után kellene kotorászni, vagyis prózává mímelni azt, amit a szerző 
énekelt, amit éppen megfordított módszerrel, tehát semmitmondó részle-
tekből dallammá varázsolt. Ha nincs dallam, kontrapunkt, disszonancia, a 
történet íve ennyi: van egy kisfiú, akinek nővére, bátyja, szülei vannak, 
aztán jön a fasizmus, megeszi a testvéreket, a szülőket, a kisfiú kedvenc 
állatait, a kisfiú egyedül marad, aztán felderül a felszabadulás, de mintha 
ennek a mindent megevő történetnek nem fogyna az étvágya, barátokból 
ávósok lesznek, barátokat végeznek ki, szentéletű plébánost lőnek le 
orosz felszabadítók, akik közben apácákat szeretnének megerőszakolni. 
Ez így persze rémregénynek is kevés, bő magyarázatokkal ellátva, mások 
is hírt adtak hasonlókról. Csakhogy Gáli nem a halálról akar írni, ő mind-

                                                           
59 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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össze arra vállalkozott, hogy az élet körülötte megzendült dallamát lekot-
tázza, s ezen keresztül egy valósággal ajándékozzon meg, egy valóság 
feletti valósággal, ami ha történetesen meg sem történik, szükségképpen 
bennünk válik megtörténtté. Ez, gondolom, a remekmű másik tulajdonsá-
ga. 

Valahogy mindez mégiscsak bővebb magyarázatra szorul. Hogyan 
válnak a könyv idegen hősei, idegen élményanyaga az olvasó élményévé? 
Feltételezésem szerint úgy, hogy mindjárt maguk a hősök is – s ezáltal 
megtörik az interferencia – maguk is dallammá, akkordokká változnak. 
Felbukkannak, felhangzanak a könyv egy oldalán, eltűnnek, s mint visz-
szatérő motívumok váratlanul néha egészen furcsa pillanatban újra fel-
csendülnek, de akkor már ismert hangzatként érnek a fülünkhöz. 

Ideje, hogy találomra belelapozzak a szimfóniába, nemcsak tartalmat, 
de dallamot is közvetítsek. „A macskák” fejezet például így kezdődik: 

„A macskáknak mindig anyád adott nevet. Ez olyan Figaro – mondta, 
és ettől kezdve minden fekete kandúr, apró, elegáns fehér folttal a mellén 
a Figaro kategóriába tartozott, a Neddákat titokzatos puhaságuk jellemez-
te, valami szóval ki nem fejezhető, izgalmas veszedelem, mert ezt a szót 
»érzékiség« így kimondva még nem ismerted, de pontosan tudtad, hogy a 
fekete-fehér-tarka nősténymacska miért kapta meg az operabeli Nedda 
nevét. – Nedda nem szereti férjét, az öreg bohócot – mondta anyád a zon-
gorája mellett Nedda szép, Nedda szerelmes. A bohóc megöli, és kacag, 
figyelj csak, így ... – És tovább zongorázott.” 

Valamikor ifjúkoromban Kosztolányi anyját hallottam zongorázni. 
Nem a valóságban, hanem a fia versén keresztül. Sokáig bennem is kopo-
gott a rossz, vidéki valcer. Azóta, hogy Gáli könyvét olvastam, a macs-
káknak nevet adó mama zongorázik bennem. Ez annál meglepőbb, hiszen 
tudom, a szimfónia erről is hírt ad, ez a macskaanya már régen nem él, én 
mégis hallom, amit játszik. Nem Chopint és nem magyar nótát, mint ami-
ről a könyv lapjai tanúskodnak, hanem valami macskanyávogással kísért 
megfoghatatlan melódiát. Nemcsak én hallgatom, hanem a szerző cso-
portállatai is. A nemlétező afrikai fóka, a kopasznyakú kakas, szúnyogok 
és nemeskócsagok, elefántok és tigrisek. Ami a legelgondolkoztatóbb, 
hogy ez az egész kissé tragikusnak sejthető mutatvány nem szomorkodik, 
inkább dorombol bennem. 

A szimfónia ereje, hogy az érzékenyebb lelkűeket talán megbotránkoz-
tató részlet kontrapunktként simul a zeneműbe, úgy, hogy miután olyan 
banális dolgokról lesz majd a későbbiekben szó – ha szavakkal kellene a 
továbbiak lényegét meghatározni, mint jóság, alázat, emberség –, ezeket 
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már eleve valami szürkeség, valami mindennaposság fészkébe lehessen 
beágyazni, mert rikítóbb környezetben elrajzolódnának. 

Mit mondjak még? Elöljáróban azzal kezdtem, hogy a remekmű mi-
benlétén tűnődöm. Ezt teszem most is. Azzal nem is kísérletezem, hogy a 
zárótétel bravúrját mondatokkal próbáljam becserkészni. A remekmű 
amúgy se szorul minősítésre. Közkincs, lehetetlen fel nem figyelni a dal-
lamára. 
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HANÁK TIBOR 
Indifferentia universalis60 
Határ Győző Özön közöny, Aurora Ezoteriák 3, London 1980, 538 l. 
 
A magyar filozófiai életnek emberöltőkön át hiányzott az irodalom barát-
sága, hathatós támogatása, reklámja. Nem a filozófusainkkal volt a baj, 
gondolkodói színvonalukkal vagy produktivitásukkal, hanem a filozófia 
és irodalom kapcsolatával. A múlt század vége óta nagy fellendülés tör-
tént a magyar bölcseleti életben, jelentős kutatói munkák, ötletes elméle-
tek, rendszerek és részletfeldolgozások születtek, melyeknek rangját az is 
mutatja, hogy sok közülük külföldön, nyugati kiadóknál és folyóiratokban 
látott napvilágot. Külföld felfigyelt a magyar filozófusokra, a pozitivista 
Pikler Gyula és Posch Jenő, a neoskolasztikus Horváth Sándor és Schütz 
Antal, a fenomenológus Zalai Béla és Szilasi Vilmos, a természetfilozófi-
ában és a vitalizmusban egyaránt kezdeményező Palágyi Menyhért, az 
ideológiakritikus Szende Pál vagy az anarchista gnosztikus Schmitt Jenő 
Henrik, a pszichoanalitikus Ferenczi Sándor írásaira – hogy csak néhány 
különböző irányzat egy-egy képviselőjét említsem –, de nem figyelt fel 
rájuk a magyar irodalom, sőt fanyalogva fordult el tőlük vagy kaján 
örömmel mutatott a magyar filozófusoknál nagyobb külföldi elődök és 
rokonszellemek hatására (sokszor csak feltételezett befolyására), aminek 
a magyar filozófiai művelődésre nézve az a végzetes eredménye lett, hogy 
az írók és irodalmárok a nagyobb elvárásaikra és a külföldre mutatva filo-
zófiaellenes előítéletek elterjedéséhez járultak hozzá, nem vállalkoztak a 
magyar filozófiai fáradozások irodalmi feldolgozására, népszerűsítésére, 
következésképp nem is alakult ki nálunk a gondolati próza, s csak elvétve 
láttak napvilágot az irodalmi és filozófiai igényeket egyaránt kielégítő 
alkotások. íróink inkább fricskázni szerették a magyar filozófiát, de csak 
ritkán próbáltak szólni a filozófia nyelvén, a filozófusok meg – ezt sem 
vitathatjuk – nem tudtak úgy beszélni a filozófiáról, mint Szerb Antal az 
irodalomról, nem nagyon sikerült irodalmi színességgel, igényes-
könnyeden szólni témáikról és ezáltal megnyerni közvetítőnek, íróinkat. 
A filozófusok botfülűek voltak, nem volt irodalmi hallásuk, az írók meg – 
talán épp ezért – élvezhetetlennek, macskazenének tartották a filozófiát. 
Németh László kísérletei nagy részének csak híre filozófiai, Karácsony 
Sándor filozófiai vérmessége is inkább csak dagályosság, mint nyelvi 

                                                           
60 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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perspektíva a jövőnek; még talán leginkább Hamvas Bélának sikerült je-
lentősei alkotnia filozófia és irodalom feszültségterében, érdekes meditá-
ciós műfajt teremtve, de ő meg csaknem feledésbe merült, munkáinak 
nagy része kiadatlan maradt. 

Határ Győző nemrég megjelent könyvének, az Özön közönynek min-
denekelőtt az a nagy érdeme, hogy szerencsés kapcsolatot teremtett szép-
irodalom és filozófia között, megtalálta azt a formát, ahogy a benne- lakó 
filozófus megjelenhet az irodalom színe előtt és ahogy az író a filozófiáról 
a filozófiának, irodalomnak, olvasónak egyaránt szólhat. S ez a műve nem 
esszégyűjtemény, nem különböző „meditációs objektumok” felsorakozta-
tása, mint Hamvas Bélánál általában, tehát nem gondolatszilánkok, afo-
rizmák vagy eltérő tárgyú cikkek összeszedése, hanem lényegében egyet-
len nagy téma összefüggő kifejtése. Határ Győző hatalmas munkával, 
terjedelmében is imponáló könyvében mutatta meg a magyar irodalom 
filozófiai és a magyar filozófia irodalmi lehetőségeit. 

Munkája tárgyát a következőképp határozza meg – szokatlanul – mind-
járt a címlapon, tudatos régiességgel: 

„Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról, az ismeretről, 
mint szemléleti formáról, a tautológiáról, mint az ismeret véghatáráról, a 
természettörvények alkalomszerűségéről, a számról, mint amely csupán a 
jelenségre vonatkozik, a világra nem, a világmagyarázatok visszatérő 
szükségéről és megkerülhetetlenségéről, a megoldásvágy szokványos 
vakalagútjairól, az optikus reflexív túltengéséről a gondolkodásban, esz-
méink fiziológiás letétjéről és lehorgonyzottságáról az idegrendszeren, 
minden lény moralizáló érzésvilágának kozmikus érvénytelenségéről vi-
lágmagyarázatainkban, találgatásaink bölcseleti kihosszabbításainak ér-
vényéről bizonyos szűk határok között, a bölcselet szervült kényszeréről; 
tárgyáról: a filozófus szent jogáról, hogy ezoterikus felismeréseit magá-
nak tartsa meg és a térítés utálatosságáról a tanácstalanság kiváltságáról a 
bölcseletben.” 

Eme barakkos címlapi beköszöntő szerint sok mindenről, számos filo-
zófiai témáról szól Határ Győző könyve, de a szerteágazó és a helyenként 
már-már szertelenkedően bravúros kitérések – főképp utólag látjuk ezt! – 
a nagy téma útját egyengetik, készítik elő egymásba kapaszkodó módon, 
hol a talajt döngölve, köveket görgetve, hol szirmokat szórva könnyed 
mozdulattal és ágakat meg baldachint emelgetve az eljövendőnek. Hogy a 
sokszor talán mellékesnek tűnő, valójában a lényeget hordozó dekorációs 
anyagot most brutálisan átszakítsuk és a szerző központi törekvéseiről, 
mondanivalójáról beszéljünk, a szakma nyelvén úgy jelölhetjük meg Ha-
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tár Győző témakörét, hogy ontológiával foglalkozik, filozófiai lételméle-
tet írt. Egyedül és monomániásan csak a létezés érdekli, a „lenni” ige 
mindenféle, főképp a jelenidős változata, de nem annyira a „vagyok”, az 
önmagára vonatkoztatott létezés, hanem inkább a „van”, tehát az, hogy 
„valaki van”, hogy „ami van – az van” ... és miért? (248.) Mivel pedig a 
„van” mindenhez, bármihez hozzáilleszthető állítmányként, mindahhoz, 
ami valamilyen módon valami, a létezésprobléma a legkülönfélébb válto-
zatokban, tulajdonképp minden kérdésben, minden ismeretben, gondolat-
ban, logikában, a számban, a művészeti tárgyakban, a szív- és bélműkö-
désben, a történelemben, a kofák beszédében, imádságban, álomban, iro-
dalomban – mindenben ott rejtőzik, ezért végtelenül változatos módon 
jelenik meg, és végeredményben mindig róla, a létről, a létezésről, arról 
van szó, ami van. Szerinte épp ezért a filozófia „lankadatlan kísérlet” a lét 
megragadására, körüljárására, lényegének kifürkészésére, megfejtésének 
ostromaira. De nemcsak az emberiség, nemcsak a filozófia köröz örökkön 
a létezés körül, hanem ő maga, a szerző is: 

„Mintha hatéves korom óta – vagy ki tudja, tán még előbb: amióta az 
eszemet tudom – a lételméleten szerettem volna törni a fejemet s ami az-
óta volt, az semmi egyéb, mint a fölös és haszontalan hordalék-tömeg, 
parergák és paralipomének eltakarítása lett volna az útból.” (288.) 

Elmélkedései során kikristályosodott benne, hogy számára nem is any-
nyira az a kérdés, hogy „miért van egyáltalán létező és miért nem sokkal 
inkább semmi?”, mint Heidegger fogalmazta a Mi a metafizikában), ha-
nem először is az, hogy miért ébredünk rá egyáltalán a létre. Miért tudato-
sul bennünk, hogy van valami? Miért jut öntudatra a lét? Miért kell meg-
kettőződnie, tükörképpé válnia, önmagában tetszelegnie? Miért nem léte-
zik a létező a maga brutális és tompa affirmatív módján, s miért kell még 
nézgélnie is, szemlélődnie, s ha már ezt teszi, miért épp bennünket válasz-
tott ki a cseppet sem kényelmes reflexióra? Miért az ember – és vajon 
csak az ember? – a tükör? Miért kell nekünk szemlélődnünk, rágódnunk, 
értelmet keresnünk? Létezni talán jó, de a létezéssel foglalkozni, ráébred-
ni a létezésre – rossz. 

Szemlélődésről való szemlélődéseiből is látszik, hogy Határ Győző az 
ontológiában nem a hagyományos utakon jár, hanem azok alatt vagy mö-
gött, a léttanok hátterét, gyökerét, ki nem mondott gondolatait kutatja. 
Nem a létosztályok és a létrend, a létmód és a létforma, a lét felépítése 
fontos számára; mellékessé válnak az olyan filozófiai bodorodásokat elő-
idézett megkülönböztetések is, mint a lényeg és jelenség, a lét és a semmi, 
a lényeg és a lét; de kivágja magát az egzisztencializmus szubjektivista 
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mesterfogásából is, nem hiszi el, hogy az emberi létezés a középpont és a 
mindenség. Épp az ellen a gyermekded elképzelés ellen küzd a legindula-
tosabban és igen cseles mozgékonysággal, hogy az ember valamilyen 
módon is mérvadó lenne a mindenségben, hogy e magunk pörgettyűsze-
rűen változó moralizálásainkat és istenteremtő hiedelmeinket kivetíthet-
nénk a létezés egészére, vagy – ha kivetítjük – hogy ez más lenne, mint 
kivetítés, hogy ennek valami is megfelelne a létben. 

Az antropocentrizmus, antropomorfizálás és a szubjektivizmus néha 
szigorú, néha fittyet hányó, de mindig következetes elhárításából adódik 
könyvének alaptétele, ontológiájának végső mondanivalója, lényege az, 
hogy mi emberek ugyan mindig és mindenben a léttel törődünk, de a lét 
nem törődik velünk, sőt nem csak velünk, de a jó és a rossz szempontjával 
sem, sem az értelemmel, sem az értelmetlenséggel, sem a céllal, sem a 
bájjal, sem az élettel, sem a halállal, még önmagával a létezéssel sem: 

A lét „oly viharzó-közönyös, hogy ez az univerzális közöny magasan 
az emberjószág epizodikus egykedvűsége fölött, a kozmosz hatványain, s 
kozmikus erők rangjára emelve jelentkezik”. (283.) 

Erre vonatkozik a könyv címe: Özön közöny. Itt tehát nem az ember 
közömbösségéről, egykedvűségéről, nem életérzéséről, nem az 
indifferentis humana-ról van szó, hanem a lét részvétlenségéről, az 
indifferentis entis-ről, a létezés átfogó nemtörődömségéről. Dőreség lenne 
ezt emberi minták szerint még csak elképzelni is, vagy azt hinni, hogy az 
ember ellen irányul ez az idegenség. A lét „kozmikus ignorantiával” for-
dul el mindentől, s még arra sem méltat bennünket, hogy megvetése ne-
künk szóljon; „még tekintetét sem kapja el, nem hogy megvetését kiér-
demelné” az ember (419.), egyszóval „tiprása bennünket nem ismer” 
(420.). Ez a közöny „a létözön kozmikus közönye” (408.), vagyis a léte-
zés velejárója, attribútuma. A lét egyértelmű a közömbösséggel, s mert 
minden a lét: özönnyi a közöny, a közöny özöne fogja körül a világot. 

Határ Győző nagyon jól tudja, hogy súlyos megállapítás ez, mely egy-
szeriben magányos fajankóvá teszi az embert, kinek talán csak önteltsége 
nagyobb butaságánál. Minden vallásos képzelmény, filozófiai vagy tudo-
mányos magyarázat, moralizáló világdramaturgia, hit és mágia egyként 
csak eredménytelen emberi hadakozás a közönnyel szemben, a fájdalma-
san parányi értelem belevetítése az értelmetlenségbe. Soha nem a létet 
fejtjük meg, nem irányát és célját, jóságát vagy rosszaságát látjuk, mert a 
lét ezeket a fogalmakat nem ismeri, nem természete sem a célratörés, sem 
a jókodás vagy gonoszkodás, sem az értelem, sem az üdv – csak a kö-
zöny. 
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Metodikai tekintetben igen ügyes, hogy a könyv nem ezt a tételt bo-
csátja előre és nem ennek következményeként vagy alkalmazásaként mu-
tatja be a szerző egyéb, ismeretelméleti, etikai, vallásfilozófiai, minde-
nekelőtt pedig filozófiatörténeti véleményét, hanem előbb mindegyik kér-
déssel, mindegyik felmerülő válasszal, megoldásjavaslattal, elmélettel 
megvívja a harcot az észtornák lovagi szabályai szerint. Szinte bámulatos 
cyranoi könnyedsége, ahogy egyszerre tucatjával hívja porondra ellenfe-
leit a messzi századokból, a görög természetfilozófusok köréből éppúgy, 
mint a kora középkor homályából, Königsbergből, Jénából, Berlinből, 
majd az egzisztencialisták berkeiből, sőt Indiából, és amint ott áll a sereg, 
megpöccenti ellenfeleit, kinek tógáját rántja félre, kinek a csuháját, amott 
a tollat nyesi le a kalpagról, itt a nyakkendőt vágja félbe, s szúr mellbe, 
szúr a hasba, vág a fejre – „megdöf a verse végén”: hullanak a tételek, 
ronggyá rázódnak a rendszerek, felfeslenek a filozófiák, szétpukkannak a 
felfújt tanok, a megváltói szerepben nehézkessé és merevvé vált elméle-
tek. 

„A bölcselettörténet a harcok-zsinatok-kiátkozások, maffiák-
szövetkezések, életre-halálra szóló öldöklő küzdelmek nélkül nem lehet 
meg: ez teszi szemléletessé-domborzatossá a történelem térképét” (179.) 
– írja Határ Győző. Egyik kedvenc tartózkodási helye a Krisztus utáni 
első évszázadok, a nekibomlott antik gondolkodás, az újplatonizmus és a 
szinkrétizmus ideje; a kimérák hajhászása, a csodák sóvárgása, 
Porphüriosz és Iamblikosz „hiszékenységi imperatívuszának” mesterke-
dése köti le figyelmét. Nem azért, hogy könnyű ellenfelet keressen magá-
nak, hanem hogy figyelje az emberi ész legkülönösebb vállalkozásait, 
melyekkel megpróbáljuk kijátszani, megkerülni, semmibe venni, átkölte-
ni, megszeretni, értelemmel vagy negédes vonásokkal felruházni, ma-
gunkhoz édesgetni, arcul vágni a közönyös létet, melynek teljesen mind-
egy, mit csinálunk, imádjuk-e vagy megpukkadunk. 

Határ Győző vívásaiban tehát erről van szó: a történelmi utak, az észjá-
rások végigjárásáról, a leszakadt pallók újra lefektetéséről és újra lesza-
kasztásáról, annak a kérdésnek tüzetes megvizsgálásáról, hogy miért nem 
sikerült, miért nem sikerült annyi, de annyi filozófiának, emberi 
nekigyűrkőzésnek, zseniális gondolkodónak valamit is megfogni a létből. 
A szerző magára ölti számos filozófus testét, arcát, megpróbál szemükkel 
nézni, reakcióikkal rezdülni korok „kényszermozgásaira és kényszerkép-
zeteire”, hogy a közelség, az azonosulás révén „testszagukkal elrebbentse 
a százados idegenséget, ami a fóliánsokba beleporosodott” (227.). De 
hiába a nagy odaadás, minden gondolat a brixeni püspök falához, Niko-
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laus Cusanus Docta ignorantia-jához vezet, ahhoz a felismeréshez, hogy 
tanácstalanok vagyunk: tudásunk „tudás a nemtudásról”. 

Filozófiatörténeti vívódásai és vívásai alkalmat adnak a szerzőnek 
számos kérdést megvizsgálni, kitérni pl. idegeink gondolkodásbeli szere-
pére, az unalom és a belefáradás fényes filozófiákat is eltemető-meg- ro-
hasztó funkciójára, a biomorf és antropomorf szemlélet kényszerűségénél 
nem kisebb önbecsapására, az abszurd világképre, a számok illúziójára, a 
nyelv és a lét határaira, Descartes „cogito”-jára, Kant „Ding an sich” fo-
galmára, az „ontológia gramatikusa” Heidegger semmijére, a halálra, a tér 
és idő „költői konfabulációjára” (408.), a jó és a rossz ontológiai használ-
hatatlanságára, nem utolsósorban, hanem különös előszeretettel a vallá-
sokra. „Három vallás – három arrogancia” – állapítja meg a három 
közelkeleti vallásról. (267.) Valamivel jobb osztályozást kap a buddhiz-
mus, a buddhai kiindulás, melynek spekulációihoz képest „a keresztény 
teológiának a teremtéssel kapcsolatos dogmái megindító vidékiesnek hat-
nak” (264.) – hogy csak egyik jellemző, de aránylag kíméletes fogalma-
zását idézzem, mely futólag érzékelteti a szerző sztoikus magaslatát, 
megvallott és minden következményével átgondolt, átélt agnoszticizmu-
sát. 

A kitérőket kedvelő problémahalmozása, oldalgondolatok és holtágak 
bejárása lehetőséget ad az olvasónak arra is, hogy a mellékeset tekintse 
főnek. Határ Győző ügyel arra, hogy elszórakoztassa „kedves közönsé-
gét”. Mindjárt a címlap elolvasásánál, az első mondatban világosan láthat-
ja bárki, hogy itt nem akármilyen filozófiai könyvről van szó. A bevezető 
első sora így hangzik: „Álmot álmodtam, ólmos, lidérces, utolsó álmok 
álmát.” (5.) Az első fejezet pedig ezekkel a szavakkal kezdődik: „Az ves-
se rám az első követ, akinek nincs ilyen élet-hordaléka, a felgyűlt tapasz-
talatok seprője, amely az elfogyasztott száz akó vinkóból az ászokhordó 
eldütött dongáin kicsapódott . . .” (25.) Nem értekező próza ez a szó el-
rontott értelmében, nem nyűgös műnyelv nyikorgása és lelket ölő száraz-
sága, hanem eleven emberi beszéd „felszivárványolása” egy nagyszerű 
filozófiai nyelvművész keze nyomán. Varázslat ez és káprázat, melyben 
kottára szikráznak a szavak, pontosan húzva a fény vonalat, játékosan, de 
mindig célba találva. Elszáradt, kivénhedt filozófiai eszmekarók hajtanak 
ki, burjánzanak a sápadt szobanövények, soha nem látott virágokat hoz-
nak a kitalált palánták. 

S ne feledjük: mindez magyarul! A magyar filozófiai nyelvnek kínálja 
fel ezeket a lehetőségeket Határ Győző, melyet ha nem is tudnak ily jó-
kedvű ízességgel követni aszténiás alkatok, tanulni, idomulni hozzá, csi-
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pegetni belőle nemcsak lehet, de azt hiszem ajánlatos a magyar filozófiai 
irodalom gazdagítása és megkedveltetése érdekében. Azt, hogy az egzisz-
tenciális élményt megpróbálta intellektualizálni vagy verbalizálni, így 
mondja: „életre-utasítottságomat ... szavak göndörgyapjas filozófiájává 
fésülöm azon a parókatartón, amelyen a kopaszodás modern filozófus-
parókáit tartják". (109.) A racionalizmusról azt írja – többek között –, 
hogy „álmaink grandezzája”, „kinyilatkoztatott vallásaink fénnyel mázolt 
diadalkapuja, bölcseleti rendszereink könyvekkel álcázott titkos elforgója; 
Berkely világot-szemmeltartó, a Létezőt létredudáló istene, Leibniz táv-
vezérlő szuperkomputer Monásza . . .” (217.) Fejezetet szentel a „szervült 
szimbólumoknak”, a „szó-lyukak éjszakájának”, az „imádkozva filozofá-
lóknak”, a „vakvájatoknak”, a „lényképző létnek”; beszél a „vendéggon-
dolatokról”, a kapaszkodófogalmakról”, a „szájpecekké szervült szofiz-
mákról” és az attribútumokkal való „felgingallárézó” eljárásainkról. 

De ezek csak példák. Megtévesztőek, ha azt hisszük, hogy böngészés 
eredményei. Nem. Az egész könyv minden lapja ilyen színes, szórakozta-
tó nyelvi elevenség. Az Özön közöny: szóözön, termékenyítő nagy eső az 
eltikkadt magyar filozófiára. 
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DÉNES TIBOR 
A világ mulattatója61 

Clara Györgyey: Ferenc Molnár, Twayne Publishers, Boston 1980, 195 l. 
Harminc évvel ezelőtt, 1952. április 2-án halt meg Molnár Ferenc 
 
Ha nem is néznénk meg a címlapot és a szerzőt prezentáló szűkös sorokat 
sem olvasnánk el, pár lap elég, hogy kitaláljuk: asszony munkája ez a 
Molnár Ferencet s életművét bemutató monográfia. Nem vagyok 
„raszista” és mizogén sem oktalanul: nem akármilyen asszonyról van szó. 
Am olyanról, kivel találkozhattunk egyetemeinken, a tanulni vágyó, tanu-
lékony (nőnemű) mintadiákról, kinek nem győztük csodálni szorgalmát, 
vasakaratát, elsőbb is receptív készségét. Csupa erény annak, ki valame-
lyik humanista tudomány művelésére készül, illetőleg műveli is már. Eré-
nyek, melyek – a dolgok logikájánál fogva – nem lehetnek bizonyos fo-
gyatékosságok híján. E megjegyzésem magyarázatát hellyel-közzel nem 
mulasztom el. 

Lapozzunk magyar historikus anyagot tárgyaló, idegen nyelvű köny-
vekben, a többé-kevésbé terjedelmes, a tematikába alig-alig vágó általá-
nos bevezetés országról-népről el nem maradhat. Mit tagadjam, újra meg 
újra enyhe mélabú ( = honfibánat?) kerít hatalmába, hogy kérdezzem 
ilyenkor magamtól: ennyire ne ismerné népünket és sorsát a „művelt” 
Nyugat, hogy szűnös-szűntelen az „elhanyagolható mennyiségre” kény-
szerüljünk terelni figyelmét?! – Repülőn száz perc alig a legtöbb európai 
fővárostól a Ferihegy s a föld körülötte közel-távolban, olyan messze len-
ne mégis, hogy szinte észrevehetetlen a „rövidlátó” sznobnak?! Györgyey 
Klára megkímél bölcsen a bús merengéstől; történelmi bevezető címén 
egyetlen szóval nem mond többet a kelleténél. A korabeli társadalmi-
irodalmi élet szabatos vázlata is megfelelő kulissza az író ennen „színjá-
tékához", miként műve eredetéhez, amely – bolyongásai, maga akarta 
számkivetése ellenére – Budapest, annak atmoszférája, mentalitása nélkül 
egyszerűen elképzelhetetlen. Ehelyt legfeljebb a Nyugat folyóiratnak 
szánt méltatással járnék el takarékosabban. Nem a méltatáson vagyok 
megakadva, de mennyire nem! Ügy érzem mégis, csizma az asztalon, 
éspedig e paragrafust lezáró félmondat igazsága miatt: Molnár soha nem 
tartozott a Nyugat belső köréhez. Jóllehet – eszméi és eszményei folytán 
– tartozhatott volna, ezt Gy. K. is elismeri. Különösen a fiatal prózaíró – 

                                                           
61 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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az osváti periódus idején – kelhetett volna versenyre progresszióban, szo-
ciális gondolkodásban, még az írás művészetében is nem egy belső mun-
katárssal. Hány meghatón emberi novellája jelenhetett volna meg első 
közlésben a Nyugat lapjain! Sem a folyóiratnak, sem Molnárnak nem 
ártott volna. Gy. K.-nak bejárása van a kéziratos hagyatékhoz; hátha talál 
abban valamely papirost, „Ariadné fonalát”, mely a kérdés nyitjához ve-
zesse: Ignotust s a szigorú erkölcsű Osvátot, lehet, Molnár színházi sike-
rei, a körülötte induló tam-tam, magánéletének állítólagos botránykövei 
tartották vissza a közeledéstől. Nem az író megítélése szempontjából len-
ne érdekes a lelet, hanem a Nyugat szerkesztési irányelveinek közelebbi 
tisztázásáért. 

A tízvalahány lapnál nem hosszabb curriculum vitaerői is csak jót 
mondhatunk. A mintatanuló keze nyomát viseli. Azt összegezi a maga 
egyéni módján, amit érdemes tanáraitól – Fenyő Miksától, Schöpflin Ala-
dártól, Kárpáti Auréltól, Gyárfás Miklóstól, mástól – olvasott. Csupa hig-
gadt férfi, világos elme, tárgyilagosságuk, hangjuk nyugodt árama nem 
lehetett hatástalan Gy. K.-ra. Megértő most Molnárral, az emberrel. Nem 
ideális férjanyag (én így mondanám: egyáltalán nem férjnek való) és siet-
ve hozzáteszi: az első feleség sem eszmény-hitves. A Liliom elemzése 
során azt is megjegyzi – helyesen! —, hogy e feltétlen maradandó művét 
Molnár valamiképp engesztelő ajándéknak szánta Vészi Margitnak és 
kislányuknak, Mártának. Annál meglepőbb, mint csap át szerzőnk – Mol-
nár kései prózai munkáinak ismertetése során – ellenséges lőállásba. Az 
éppoly rosszindulatú, mint felületes Halmi Bódog legfeljebb az indító 
lökést adhatta; 1929-ben megjelent könyvében 1927-teI zárja pletykás 
mondókáját. A marxista Vécsei Irén befolyását nem zárná ki a kronológia 
(1966); nem szólhatok hozzá, nem ismerem a tanulmányt. Annál jobban 
ismerem és egynél több tekintetben értékelem a Companion in exile-t, 
melynek alcíme (magyar fordításban): jegyzetek egy önéletrajzhoz ( = 
jegyzetek és nem a soha el nem készült önéletrajz). Nos ezzel a (szerin-
tem) historice csak azért is fontos könyvvel bíbelődve, ha lett volna Mol-
náron valaha is keresztvíz, Gy. K. azt is leszedi szegény fejéről. Ízelítőül 
az olümposzi harag megnyilatkozására elég talán egyetlen mondat a há-
rom évtizede halott író „jeremiádjai” párlatából: kaotikus 
transzcendentalizmus, paranoiás félelemérzet, sznobság, hajlam a baboná-
ra, egotizmus, szertelen hiúság (p. 162.). S hány más csúfság még?! A 
rosszból is megárt a sok. Csakhogy azzal nem vádolja szerzőnk, hogy 
Bartha (tudtommal h nélkül!) Vandát ez a rettenetes egyén kergette ön-
gyilkos halálba. Jóllehet a gyenge idegzetű teremtés erőszakos vége 
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Polichinelle titka. Boldogtalan volt, igen, de nem barátja tette azzá. Majd-
nem szabad volt s meglehetősen független. Genfben egyetemre járt; ha 
ráért és Molnár nem dolgozott, sétáltak. New Yorkban a Plazában sem 
ütközött egymásba a pár egy „szűkös” hotelszoba falai közt. Emeletek 
választották el a két lakóhelyiséget. Ez volt oka, hogy a honvágytól gyö-
tört, a rajongásig szeretett fivér pusztulása miatt magát emésztő Vanda 
háborítatlanul végezhetett magával. Azt is vegyük észbe, hogy Molnár a 
szüntelenül munkálkodó írók rendjéhez tartozott. (Gy. K. szerint túlzot-
tan; úgy gondolja, nem ártott volna némi cezúra két színmű közé iktatva. 
Mondd a folyóvíznek, hagyjon fel áradni. Mi lesz belőle? – Mocsár és 
pocsolya.) Olyan író volt Molnár, aki – ha dolgozott – a csendet igényelte, 
a magányt. Mi más az írás, ha nem beszélgetés a Teremtővel a teremtés-
ről?! – Ezt érezte-értette meg az embernek-művésznek egyként kivételes 
Darvas Lili, ezért volt házasságuk sikeres. Emlékezzünk, mit mondott 
Goethe: „Az ember minden hibáját megbocsátom a színésznek, a színész 
egyetlen hibáját nem bocsátom meg az embernek.” Darvas Lilivel szem-
ben nem lett volna kivetnivalója egy új Wilhelm Meister tréfát nem isme-
rő írójának. 

Summa summarum: a kései prózából írt részt, ha nem is elhibázottnak, 
mindenesetre túlzottnak találom. Nem tudom, hol s kinek nyilvánította 
Molnár a Companion-t „irodalmi vegyes salátának”. Viszont tudom, hogy 
az amerikai kritika (már amennyi volt!) nem bánt kegyesen a könyvvel. 
Csak sajnálhatom, hogy a mintadiák Gy. K. hallgatott rá. Ha gondosabban 
olvassa ezt a munkát és énfejéből elemzi, ez a művelt-okos asszony dan-
dárnyi Molnár-problémára talál érvényes feleletet. Például a „kaotikus 
transzcendentalizmusra”, melyet Isaac Reverchon tanár úr, a szabadkő-
műves nagymester s az úgynevezett „nemzeti katolicizmus” svájci apos-
tola hagyományozott genfi házában budapesti doktor barátja diákfiára, ki 
nála volt kosztra-kvártélyra. Mily tartós hatással volt a nem közönséges 
érdeklődésű pedagógus a jóbarát ivadékára, épp Vandának meséli el egy 
régi ház előtt a magát Amerikába száműzni készülő hatvanas férfi. 

Nem folytatom. Említem inkább (mivel Gy. K. nem teszi), amit Tho-
mas Mann mondott egy premier alkalmával Molnárról: a világ mulattató-
ja. Hitte, amit mondott és nem alaptalanul. A Pál-utcai fiúk mellett szer-
zőnk is a színművekre helyezi az értékelés hangsúlyát. Dicséret jár érte. 
Dicséret azért is, amit mond. Munkája kitűnő book of plots s mint ilyen-
nek, minden nevére méltó dramaturg könyvespolcán lenne a helye. A Li-
liomon kívül, szoros időrendben darab darabot követ, azok rövid, általá-
ban a lényegre mutató tartalmi kivonatával, pár mondatnyi vonatkozó 
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kritikai megjegyzéssel, nem nélkülözhető színpadtörténeti adattárral. 
Mindössze két észrevételem lenne: X. véleményem szerint a Vörös ma-
lom című színmű velejét Gy. K. nem fogta fel helyesen; ugyanis például 
Brecht szemüvegén át nézve, elsőrendű színpadi szöveggel van dolgunk, 
viszont a szcenográfiai anyag alapján a rendezőt kell vádolnunk a 
„félrecsusztatásért”. Ma nincs rendező, ki ilyen otromba tákolmányt en-
gedne a színpadra. Ma: egy asztal, tetején kétágú létra, íme a vörös ma-
lom. A színész gondja, hogy ezt el is hitesse; 2. egyetlen színháztörténeti 
momentum mellőzését hiányolom, nevezetesen a Liliom mint musical 
németországi variánsát (Hans Albers-szel Berlinben). Ugyanis ez a zenei 
betétekkel fűszerezett „kültelki románc” nyitott iskolát a kontinensen. 
Tudtommal legalábbis. 

Ennyit arról, amit kapunk. Inkább a hogyan-nal aggodalmaskodom. 
Szerzőnk hosszmetszetében ( = a darabok keletkezésének kronologikus 
rendjében) ismerteti anyagát. Érzésem szerint keresztmetszetében ( = a 
tematika csoportosításával) kellene azt bemutatnia. Vissza-visszatérő ref-
rének (naplemente-szerelem, főrangúak, koronás fők „osztályának” ci-
nizmussal határos bírálata, vonzalom a – kicsit pakfong, elismerem – 
misztikához, színház a színházban és így tovább) elkerülése tempósabbá, 
még vonzóbbá tette volna a könyv textusát. Attól sem kellene tartanunk, 
hogy a keresztmetszetes tárgyalás elsikkasztaná a fejlődés – emelkedés-
hanyatlás – hullámvonalát. Ellenkezőleg – épp a jelzett csoportosítás hi-
vatott ennek plasztikus érzékeltetésére. Elvégre sem a tematika, sem a 
motiváció és még a szereplő típusanyag sem kimeríthetetlen Molnár 
dramatikai művében. Épp a g, s más húrok változataival érzékeltethetjük 
a fel-le és újra fel-le menő hullámzását. 

Ezenkívül a keresztmetszetben történő tárgyalás erre a fontos kérdésre 
adna választ: mi volt Molnár Ferenc szándéka színpadi műveivel? Vagyis: 
irodalmi alkotások létrehozására törekedett-e vagy a színészek játékához 
megfelelő alapul szolgáló szövegek elkészítésére? Alapvetően döntő kér-
dés; válaszunk határozza meg Molnár helyét – prózájával – a magyar iro-
dalom történetében, színműveivel a színházéban. Nem győzöm elégszer 
ismételni, hogy a dráma ( = szöveg) csak egyik, valószínűleg nem a leg-
lényegesebb eleme annak az egészen komplex művészetnek, melyet szín-
háznak nevezünk. Költészet és színpad találkozása az emberiség nagy és 
ritka pillanatainak egyike. Molnár e pillanatot – talán! – a Liliommal érte 
el. Minden egyéb dialogizált műve szöveg a játékhoz, a világ mulattatásá-
ra. Javarészt kitűnő szövegek, ahogy mondják, szerzőjük kisujjában volt a 
színház. Ha Molnár az író nem jelentéktelen, a színház művésze – hazai 



 

315 

és nemzetközi viszonylatban – a legjelentékenyebbek egyike. Ebből a 
horizontból nézve, egészen mindegy, hogy a 42 színmű vissza-visszatérő 
témák-helyzetek-kifejletek és alakok rendszerint szórakoztató és mindig 
ügyes változata. S hogy e nézőpontból történő szemlélet a helyes, arra – 
akarva nem akarva – Gy. K. bizonyítékkal szolgál: Molnár ezt és ezt a 
szerepet Fedák Sárinak, a második feleségnek írta, emezeket Darvas Lili-
nek stb. Ami azt jelenti, hogy mihelyt rögzített egy-egy kosztümöt, az író 
már rá is adta erre-arra a színészre s olyan replikákat fogalmazott számuk-
ra, melyek csak ennek-annak a kosztümnek és szereplőnek lehetnek saját-
jai. Az, hogy a három görög tragikus és Arisztophánész valószínűleg és 
Calderon, Lope de Vega, Shakespeare, Moliére, Goldoni minden kétséget 
kizárva ugyanezt a gyakorlatot űzte, csak azt bizonyítja, hogy miként 
Molnár századunkban, úgy a letűnt korok e jelesei a színház művészei 
voltak, azt szolgálták mindenekelőtt. 

A tömör záradékban – a mesterei intelmére – megbékélt Györgyey 
Klára megbékélteti olvasóit: Molnár stílust teremtett. Tanítványai – ma-
gyarok–idegenek – akadtak szép számmal, az ő stílusát azonban, ha utá-
nozni próbálták is, egyikük sem sajátíthatta el. 

A „mintadiák” állapotból eredő némely egyenetlensége ellenére hasz-
nos munka van a kezünkben. Már azért is, mivel egy világnyelven a vi-
lághoz szól a világ mulattatójáról. S emlékezve szerzőnk néhány hatásos 
– és elejétől végig eredeti – esszéjére, reményünk nem alaptalan: Gy. K. 
lemond hamarosan skolasztikus készségéről és a mintatanuló helyét a 
mintatanár foglalja el. 
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KEMÉNY ISTVÁN 
Bibó István és a magyar demokrácia62 

Bibó István összegyűjtött munkái 1. Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem, Bern 1981, 319 l. 
 
A magyar társadalom alapproblémája a demokrácia hiánya. 150 éve 
küszködnek az ország előbb paraszti, majd paraszti és munkás tömegei, 
hogy polgárosodhassanak, abban az értelemben, hogy egy demokratikus 
társadalom szabad és független polgárai lehessenek; 150 éve foglalkoznak 
a magyar politikai gondolkodók a demokrácia problémájával, kettős érte-
lemben: egyfelől a demokrácia értelmezésével, másfelől megvalósításá-
nak útjaival és módjaival. 

A politika iránt csöppet sem érdeklődő magyarországi lakos is naponta 
ütközik azokba az akadályokba, szenvedi el azokat a sérelmeket, amelyek 
a demokrácia hiányából származnak. A politikailag tudatos emberek pe-
dig tisztában vannak azzal, hogy mi hiányzik a legjobban. Hogy a meg-
annyi bajnak, visszásságnak, közös a gyökere. Hogy a társadalom egyet-
len betegségének sincs gyógyszere demokrácia nélkül. 

Néhány éve annak, hogy – a csend korszaka után – egyre többször, 
egyre erőteljesebben szólal meg az elemi követelés: demokrácia kívánta-
tik. 

Érthető, sőt törvényszerű, hogy mikor azt kérdik; milyen demokrácia, 
és hogyan, akkor azonnal Bibó István neve, életműve és szellemi maga-
tartása merül föl. Érthető, hogy diákok gépiratban adják kézről kézre ta-
nulmányait, köztük A magyar demokrácia válságáról szólót. Annak a fér-
finak a tanulmányait olvassák, akinek élete összefonódott a magyar de-
mokrácia létrehozására irányuló két utolsó kísérletünkkel, s aki e két kí-
sérlet alkalmával hibátlan tökéletességgel fogalmazta meg az érteni és 
tenni valókat. 

Bibó István összegyűjtött munkáinak az Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem kiadásában megjelent első kötete számot ad arról a küz-
delemről, amelyet 1945 és 1947 között folytatott a magyar demokráciáért. 
E „magas termetű, egyenes tartású, rokonszenvesen szerény ember” 1945 
decemberében vált országosan ismert férfiúvá, „A magyar demokrácia 
válsága” című a Valóság folyóiratban megjelent tanulmányával. A Való-
ság kispéldányszámú folyóirat volt, de ezt a tanulmányt akkor mindenki 

                                                           
62 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 
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olvasta, aki csak valamennyire is törődött az ország sorsával. Márcsak 
hangütése miatt is: „A magyar demokrácia válságban van. Válságban van, 
mert félelemben él. ... Magyarországon válságba jutott az országnak a 
megszállókhoz való viszonya. Válságban van a kommunista párt taktiká-
ja, s a reakció és fasizmus elleni küzdelem. Zavar van a szocializmus kö-
rül, és áthidalhatatlannak látszó ellentét áll fenn a demokrácia értelmezése 
s a forradalom szükségessége tekintetében. Válságban vannak a demokra-
tikus koalíció összes pártjai és válságban az egész koalíciós kormányzás.” 

A tanulmány részletesen tárgyalta a demokrácia akkori válságának az 
imént felsorolt valamennyi kritikus pontját. Így többek között a kommu-
nista párt taktikájának válságát. Ide vonatkozó elemzésének leglényege-
sebb pontja Bibónak az a felismerése, hogy a kommunista pártok min-
denütt a konspiratív kisebbségnek a pártjai. E pártoknak sehol sem volt és 
nincs reményük arra, hogy többségi szavazattal uralomra jussanak, de 
uralomra jutásuk után sem érték el sehol a többség támogatását. Nem is 
törekedtek soha erre. Programjuk mindig az volt, hogy a jól szervezett 
kommunista kisebbség erőszakkal megszerezze a hatalmat.63 

Bibó a továbbiakban a kommunista pártoknak ezt a karakterét menthe-
tetlenül elavultnak minősítette, s ezt elsősorban a torz forradalom fogal-
mával támasztotta alá, amelyben fasizmus és kommunizmus közös voná-
sát és belső rokonságát fedezte föl. 

Nem volt nehéz felismernie Bibónak a kommunista pártok látszólagos 
politikai rugalmasságát, azt a vonását, amely azóta is szembe tűnik mind-
nyájunknak, t. i. hogy mindent képesek megtenni és mindennek az ellen-
kezőjét is. Éleslátása azonban áthatolt ezen a látszaton, megértette és ki-
mondta, hogy a felszíni rugalmasság mögött „a valóságban a 
legnagyobbfokú rugalmatlanság áll”. E lélektani megmerevedés gyökere 
az, hogy „nem tudnak szabadulni egy mágikus erejű dátum, 1917 bűvöle-
te alól... Az európai kommunista pártok . . . 1917 óta alig építették tovább 
a jövő társadalom szocialista vízióját, annál inkább a politikai taktika tu-
dományát, vagyis annak az elméletét, hogy melyik az uralomra jutás he-
lyes módja, magyarul: hogyan lehet és hogyan kell az 1917–1945 közötti 
páratlan oroszországi sikert másutt is megismételni. Erre pedig a törté-
nelmi folyamatok ismeretében egyféleképpen lehet válaszolni: ugyanazt 
sehogy.” 
                                                           
63 Ez az elképzelés a 19. század orosz forradalmáraira vezethető vissza, ők látták úgy, 

hogy az orosz tömegek passzívak, renyhék, mozdulatlanok, aktivitásra képtelenek, 
tehát feltétlenül szükségük van egy aktív, jól szervezett kisebbségre, amely előbb 
megszerzi az uralmat fölöttük, aztán pedig a boldogsághoz vezeti őket. 
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A kommunista pártok karakterének ilyetén jellemzése után magától ér-
tetődően merült fel az a kérdés, hogy lehet-e a kommunistákkal demokrá-
ciát csinálni? 

A történelem azóta válaszolt Bibó kérdésére. Egész Európában min-
denütt megbuktak azok a kísérletek, amelyek a kommunista és a demok-
ratikus pártok tartós együttműködését akarták létrehozni. Kelet-
Európában és Közép-Európa keleti részén mindenütt a kommunista pár-
tok kizárólagos uralma valósult meg, Nyugat-Európában viszont minden-
ütt kiszorultak a hatalomból, és karakterükön az azóta eltelt több, mint 
három évtized során sem tudtak változtatni. Bibó szövegéből világosan 
kitetszik, hogy a tartós együttműködést maga is valószínűtlennek tartotta. 
Éppen azért, mert világosan meg tudta jelölni nélkülözhetetlen előfeltétel-
ét: „A kommunista mozgalomnak ehhez meg kell tennie mindazokat az 
engedményeket, melyek a parlamentáris demokráciának, mint platform-
nak az elfogadásából következnek.” 

Idáig még nem akadt olyan kommunista mozgalom, amely ezt az en-
gedményt véglegesen meg akarta volna tenni, és tapasztalataink után Ma-
gyarországon aligha akad valaki, aki ilyesmit el tud képzelni. 

A magyar demokrácia 1945-ös válságának összefoglaló problémája 
azonban a demokrácia értelmezése körüli zavar volt. Éppen ezzel foglal-
kozik Bibó tanulmányának legfontosabb része, s ezzel kapcsolatban fo-
galmazta meg azokat a mondatokat, amelyeket ma Magyarországon min-
denki idéz, s igen sok ember betéve tud. 

„Demokrácia: a nép uralma, közelebbről egy olyan politikai rendszer, 
amelyben a nép, vagyis az átlagemberek összessége abban a helyzetben 
van, hogy vezetőit meg tudja válogatni, tudja ellenőrizni, és ha kell, el 
tudja kergetni. Persze tudjuk, a nép maga nem tesz semmit magától, vala-
ki mindig vezeti, akár tudja, akár nem. Nem is azt jelenti a demokrácia, 
hogy a vezetés nem egyesek kezében volna, hanem inkább egy lelki fel-
szabadulást, az isteni, születési vagy egyéb természetfeletti politikai ha-
talmasságok lélektani nyomása alól. A demokráciához a népnek tudatában 
kell lennie valaminek, ami rejtve marad az Isten kegyelméből való politi-
kai tekintélyek uralma alatt álló közösség előtt: annak, hogy a vezetők 
hatalma az ő beleegyezésén nyugszik. Ahhoz, hogy egy nép ezt a tudatot 
megszerezze, először kétségtelenül harc kell, és csak azután játékszabály. 
Először az emberi méltóságnak egy alapvető felkelésére van szükség, 
melynek során a jobbágyi alázatban és a fennálló hatalmasságok megin-
gathatatlan tiszteletében élő nép megtapasztalja a maga erejét, és megta-
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nulja azt, hogy neki joga és kötelessége a maga fölött álló hatalmasságo-
kat megválogatni és szükség esetén elkergetni.” 

Az emberi méltóságnak arra az alapvető felkelésére, amelyről Bibó be-
szélt, Magyarországon 1956 októberében került sor. Ekkor következett be 
az a lelki felszabadulás, amelyet Bibó a forradalom lényegének tekint. 
Bizonyos, hogy a forradalomnak egyik nélkülözhetetlen vonása az embe-
rek lelkiállapotának megváltozása. A forradalom előtti elnyomás idején, a 
rájuk nehezedő hatalmat megingathatatlannak tekintik, az ellene való 
küzdelmet reménytelennek és hiábavalónak. Forradalomra akkor kerül 
sor, amikor saját erejük tudatára ébrednek, felfogják, hogy erősebbek, 
mint az a hatalom, amely velük szemben áll. Ha aztán a forradalom győ-
zelemmel ér véget, akkor az emberek megőrzik megváltozott lelkiállapo-
tukat, és nemzedékeken át természetesnek tekintik azt, amiről Bibó be-
szélt, tehát azt, hogy vezetőiket meg tudják válogatni, ellenőrizni tudják 
és szükség esetén el tudják kergetni. A holland, az angol, és az amerikai 
forradalom nagyon régen zajlott le, a Hollandiában, Angliában és Ameri-
kában élő emberek mégis ma is így gondolkodnak, és elképzelhetetlen 
számukra, hogy valamilyen más álláspontot elfogadjanak. 

A forradalomnak természetesen van más, klasszikusnak tekinthető 
meghatározása is, amely szerint a forradalom valamilyen társadalmi vagy 
politikai rendszernek erőszakkal való megdöntése. Bibó tanulmányában 
nem ezen van a hangsúly, hanem a gondolkodásmód és a magatartás át-
alakulásán. Ha egész életművét tekintetbe vesszük, akkor világosan kitet-
szik, hogy az erőszak alkalmazását csak végső esetben fogadta el, olyan 
esetben, mint 1956 magyar októbere volt, amikor az emberek úgy ítélték, 
hogy „jobb lefolytatni a harcot, mint megmaradni emberhez méltatlan 
helyzetekben”. 

A tanulmány további részeiben Bibó a reális helyzetet igyekezett fel-
tárni, a magyar demokrácia esélyeit, és azt a módot igyekezett megkeres-
ni, ahogy az adott helyzetben a demokráciát fel lehet építeni. Az esélyeket 
nem látta kedvezőnek. Leszögezte, hogy a lelkiállapot forradalmi megvál-
tozása Magyarországon nem zajlott le. Visszatekintett a magyar történe-
lem több, mint száz évére, s ebből az alábbi tanulságot vonta le: „a ma-
gyar népnek 1944-ig az volt az eleven és érvényes történeti tapasztalata, 
hogy urakkal és hivatalviselőkkel ujjat húzni nem jó, s aki mégis megten-
né, előbb-utóbb rajta veszik. Az urak néha eltűnnek, de aztán visszajön-
nek, és szigorúbbak lesznek, mint azelőtt. Ez a jobbágynépek történetfilo-
zófiája és a magyar nép nem jutott ki ebből messzire. Mégis, vajon med-
dig? Ma mögöttünk van 1944 álforradalma, és 1945 félforradalma”. 
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Az 1945-ös év folyamán lezajlott változásokat kíméletlen pontossággal 
jellemezve, az alábbi következtetésekre jut: 

„E pillanatban szerte az egész országban szívós pozícióharc folyik ré-
giek és újak között, de az egész harc inkább hivatalviselők és hivatalkere-
sők közötti harc, mintsem világnézetek, társadalmi osztályok vagy régi 
urak és lázadó jobbágyok közötti harc . . . Félő, hogy 1945 
félforradalmának amúgy sem számos lélektani eredményei hamarosan 
veszendőbe mennek . . . összeszámítva a háború és a megszállás bajait, s 
az urak futásából származó előnyök gyér és szórványos voltát, vajon nem 
az lesz-e az egészből a tanulság, hogy az urak előbb-utóbb úgyis vissza-
jönnek, de ha nem jönnek, az csak annál rosszabb lesz?!” 

Tudjuk jól: „annál rosszabb” lett. A dolgoknak ezt a rosszabbra fordu-
lását maga Bibó is igen valószínűnek látta. De mindaddig, amíg volt lehe-
tőség a dolgok jobbrafordítására, nem mondott le arról, hogy ennek a le-
hetőségnek az útját a maga eszközeivel egyengesse. Az ország közvéle-
ményének nagy része már akkor azt látta, hogy úgy, ahogy állnak a dol-
gok, csak lefelé mehetnek. S ha egyáltalában bízott valamiben, akkor ez 
az angolszász hatalmak beavatkozása volt. A másik rész viszont, amely-
hez Bibó tartozott – Szabó Zoltán szavaival –, „Kölcsey tanácsát követve 
munkálkodó akart lenni, s nem panaszkodó.” 

A demokratikus szellem hiányának akkor már csaknem százéves törté-
neti előzménye volt. Magyarország nem volt fasiszta ország, ez rosszin-
dulatú legenda. Hanem olyan ország volt, amelyet a nagytőkére támasz-
kodó arisztokraták és magasrangú államhivatalnokok irányítottak, akik-
ben lehetett sok tisztánlátás, lehetett sok jóakarat és helyes törekvés, egy 
elv mellett azonban mindig kitartottak és ez az volt, hogy népnek, töme-
geknek, társadalomnak a politikai életben részvételt biztosítani nem lehet. 
Aminek meg lettek a következményei 1944-ben, 1945-ben, egészen 1956-
ig, vagy legalábbis 1953-ig. A tanulmány szavaival: „A szabadságharc 
bukása óta a legkülönbözőbb kormányok egyben következetesek voltak 
magyar földön: az ellenállás szellemének kipusztításában, s e munkássá-
guk éppen idejére, 1944-re érlelte be a maga gyümölcseit. 'Bölcs' kormá-
nyaink a legkritikusabb utolsó években a nemzet fizikai életének a meg-
óvása címén visszatartottak bennünket minden 'vakmerő' lépéstől. Az 
eredmény ugyan bebizonyította, hogy a százszázalékos gyávaság a lehető 
legéletveszélyesebb állapot, azonban ez a tanulság legfeljebb 
magábaszállásra indíthat, de ebből ma, elkésve nehezen születnek termé-
keny forradalmi erők.” 
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A probléma, amelyet Bibó akkor meg akart oldani, alighanem megold-
hatatlan volt. Az emberi méltóságnak a demokrácia felépítéséhez szüksé-
ges alapvető felkelésére a magyar nép akkor képtelen volt. Hogyan lehet 
ilyen társadalmi lelkiállapotban mégis demokráciát építeni? A feloldhatat-
lan ellentmondás feloldására találta ki a határolt és tervezett forradalom 
gondolatát. Elképzelése nem abból a taktikai meggondolásból fakadt, 
hogy a Magyarországot megszálló szovjet csapatok úgy sem tűrnének 
teljes demokráciát. Azért akart határolt forradalmat, mert a magyar nép 
akkori lelkiállapotában képtelen volt igazi forradalomra. Ugyanúgy, mint 
ahogyan képtelen volt a forradalomra a lengyel, a cseh és a román nép is. 

Ezek a népek mind vereséget szenvedtek a második világháborúban. 
Nem csak katonait, hanem lelki vereséget is. A háború folyamán kiderült, 
hogy kormányrendszerük, politikai rendszerük, társadalmi rendszerük a 
háború előtt is halálosan beteg volt, és halálosan betegek voltak azok a 
magatartások is, amelyeket ezekben a rendszerekben magukévá tettek. A 
lelki vereség állapota tette védtelenné és kiszolgáltatottá ezeket a népeket 
az orosz megszállókkal szemben, messze túl azon, amit azok katonai ha-
talma jelentett. Még azt is mondhatni, hogy a lelki vereségnek ebben a 
közös állapotában a magyaroknak legalább egy dologban szerencséjük 
volt. Mert a többieket a győztes nagyhatalmak megajándékozták azzal a 
hazugsággal, hogy győztesek. Amely hazugság valószínűleg hozzájárult 
ahhoz, hogy náluk később, vagy még ma sem következett be az, amire a 
magyarok 1956-ban eltökélték magukat. 

De mi is volt az a határolt forradalom, amelyet Bibó elképzelt? Nem 
más, mint a radikális reformok és a konszolidáció ötvözete. Radikális 
reformot akart a közhivatalokban, az önkormányzatokban, az oktatásügy-
ben és a szövetkezetekben. Viszont konszolidációt akart a közrendészet-
ben és az általános gazdaságpolitikában. Felrajzolta azt is, hogy mi lesz 
abból, ha terve nem valósul meg. „Merő hatalomgyakorlásban álló köz-
igazgatás, élettelen önkormányzat, merő tekintélytiszteletre épített neve-
lés és felülről vezetett álszövetkezetek pontosan elegendők ahhoz, hogy 
Magyarországot nagybirtokosok és csendőrök nélkül is megtartsák az úri 
vezetés és népi alázat országának.” 

Igen, ez valósult meg, s a mondat ma úgy hangzik, mint egy beteljese-
dett jóslat. Komor tehát Bibó tanulmányának hangja. Komorságát reali-
tásérzéke diktálta. Bibóra nem illenek olyan szavak, mint naiv vagy opti-
mista. Tisztán látta, hogy a helyzet majdnem teljesen reménytelen. Hogy 
az ország, „afelé tart, ahol tartott már egyszer 1944-ben, ha nem is azok 
felé a mélységeik felé, de a súlytalanságnak ugyanolyan állapota felé: egy 
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számításba nem vehető és számításbavételre nem érdemes tényezővé, egy 
semmitérő nemzetté válik, melynek belső életében minden hatalmasság 
provokálhat neki tetsző fordulatot, de egyik sem számíthat arra a belső 
folytonosságra, és önmagához való hűségre, amely nemzeteknek, na-
gyoknak és kicsiknek egyedül tud súlyt adni a nemzetközi életben”. 

Tisztán látott, de amíg a legkisebb esély is volt, élni akart vele. Nem 
mondott le arról, bármilyen elavultnak tetszett már akkor is ez a formula, 
hogy nevelje nemzetét. Méltóságra, egyensúlyra. „Bármennyire is nem 
tudunk rajtunk kívülálló erőkön és terheken könnyedén változtatni, a ma-
gunk politikai életének a belső egyensúlya mindenekelőtt rajtunk múlik, 
nem pedig rajtunk kívül álló fordulatokon. Fordulatokat csak az tud hasz-
nára fordítani, akinek belső egyensúlya a fordulatoktól független.” 

 
 



 

323 

VATAI LÁSZLÓ  
Filozófia, tudomány, élet64 

Kibédi Varga Sándor: A szellem hatalma, Aurora könyvek, München 
1980,199 l. 
 
A könyv 55 év bölcseleti tanulmányait fogja egybe. Az olvasó azt gon-
dolná, hogy ilyen hosszú időt átfogó kötetben változatos, egymásnak eset-
leg ellent is mondó, mindenesetre fejlődő vagy legalábbis változó írások 
sorozatát kapja. Erről azonban szó sincs. Az alaphang, a téma, a látásmód, 
a filozófiai módszer az első tanulmánytól (doktori disszertáció) kezdve 
mindmáig azonos marad. Erénye ez egy filozófus életművének, vagy el-
zárkózását mutatja? A napi élet szempontjából rugalmatlanságnak látszik, 
filozófiai meggyőződése viszont így nyer igazolást saját magából is. 

Kisebb írások mellett négy alapvető filozófiai tanulmányt találunk a 
könyvben: „A transzcendentális dedukció Kantnál” (Bevezető Kant filo-
zófiájába), „Hogyan lehetséges a filozófia mint tudomány?” (Az ismeret-
elmélet fogalma és funkciója a filozófia életében), „Magyar és német filo-
zófia” (Az erdélyi és bádeni iskola), „Bevezetés az értékelméletbe vagy 
axiológiába". A négy tanulmány egyetlen igazságot mond ki: a filozófia 
csak az ismeretelméletben egzakt tudomány, minden más vonatkozása 
világnézeti színezettségű. S egyetlen feladattal birkózik: hogyan lehet 
igazolni az értékelmélet abszolút tudományosságát. A szerző látóhatára, 
illetve témaköre tehát Kanttól Böhm Károlyig terjed. Mindez, természete-
sen, feltételezi az újkori filozófia teljes anyagának a használatát is, de 
mindig az előbb említett szegmentumra vonatkoztatva. 

Kezdetben volt Kant, a kriticizmus filozófiájának a megalkotója és 
csúcsa. Évszázados harc dúlt körülötte, de többé megkerülni nem lehetett, 
vagy vele vagy ellene folyt a filozófia ténykedése. A századforduló körül 
az újkantiánizmusban ismét uralkodó filozófiai áramlattá vált a kriticiz-
mus. A filozófia problémáit ismeretelméleti módszerrel kezelik, vagyis: a 
filozófia lényegszerűen csak az ismeretelméletet jelenti. Ennek az iskolá-
nak legjelentősebb magyar képviselője Böhm Károly, kolozsvári egyete-
mi professzor. Filozófiája minden ízében ismeretelméleti alapozottságé, 
tehát újkantiánus, de egy lépéssel tovább halad: a kritikai gondolkodás-
móddal megalkotott ismereti világban felismeri a szellem végső produk-

                                                           
64 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 1. számában. 



 

324 

tumát, az értékek fejlődő rendszerét is. Az ismeretelméletből túllépett az 
értékvilágba. 

Kibédi Varga Sándor ebben a túllépésben – elsősorban Bartók György 
nyomán – tanítványa és követője Böhm Károlynak, természetesen az ér-
tékfilozófia azóta létrejött termékeivel meggazdagodva. A filozófia sze-
rinte is kettős irányú: ismeretelmélet és értékelmélet. Minden más csak 
tudománytalan metafizika, ami lehet szép és izgalmas, de kisiklatja a 
tényleges filozófiát, s a szaktudományokkal való viszonyát is megzavarja. 
Így az egzisztencializmus sem marad a filozófiai tudományos gondolko-
dás határain belül, túllép az ismeretelméleti idealizmuson, sötét, irracioná-
lis erőknek szolgáltatja ki a filozófiát és az embert. Ezzel a gondolkozás-
sal immanens módon megmenti ugyan a filozófia tudományos karakterét, 
de rendkívül leszűkíti az életet és a filozófiát. Hiszen a tudományos isme-
retelmélet minden tartalmat mellőzve, csak egy a priori ismeretformát 
jelent, tehát formai tudomány, az ismeret funkcióinak formai feltárása. Az 
igazság logikai értékét viszont az ismeret igazságaként határozza meg. 
„Az igazság nem áll az ismeret felett, az ismereten kívül, hanem az isme-
ret funkcióiban érvényesül.” Tehát az emberi lét végső mozzanata, s az 
igazság, tudatosan, az ismeretelméleten keresztül lesz a miénk. Kibédi 
Varga életművének ez az újkantiánus felismerés és meggyőződés a csú-
csa, s ebben az emberi lét mivoltát és méltóságát hirdeti teljes meggyőző-
déssel. 

Nem ennyire tisztán kidolgozott második érdeklődési köre az értékel-
mélet. Böhm Károlyból indul ki, őt bírálja, de végső fokon is leginkább 
hozzá tér meg. Böhm filozófiájában az ismeretelmélet is és az értékelmé-
let is a szellem fogalmán alapszik. A szellemet viszont – korrekciókkal 
ugyan – egynek veszi a pszichológiai úton kialakult Én-nel. Ennek az 
egynek vett kettősségnek a küzdelme jellemzi a filozófiáját. Ez a harc 
Kibédi Varga gondolkodásának is a végső mozgatója. Ismeretelméleten és 
értékelméleten túl végső kérdése a szellem filozófiája. S itt ugrik be gon-
dolkodásába Pláton. A szellem végső fokon azonos Pláton ideáival. Meg-
valósulásához azonban el kell ismerni a pszichológiai úton kialakult 
egyéni szellemet is, amivel találkozik, egyesül, majd elválik tőle az ab-
szolút szellem. A valóság minden jelensége, az emberi élet minden meg-
nyilvánulása ezzel a találkozással magyarázható. Böhm igyekezett elke-
rülni az ilyen misztikus mozzanatot, bár fél lábbal benne volt, Kibédi 
Varga viszont elfogadja, bár fél lábbal mindig kifelé húz belőle. Neki 
azért könnyebb ennek a problémának a kezelése, mert nem alkotott zárt 
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rendszert, hanem különböző tanulmányokban mindig csak egy-egy rész-
letkérdést tárgyalt. 

Böhm szerint számunkra a világ nem a külső valóság, hanem annak 
alanyilag alkotott ismereti képe. Ez az ontológiai valóság viszont teljes 
egészében az Én alkotása. A Más, a tárgy váltotta ki bennünk, így vilá-
gunknak ezt a felét az Én kényszerű védekezésből alkotta. Az ember vilá-
ga azonban nemcsak a tárgyra reagáló kényszerű valóság, hanem a saját 
erejéből fakadó érték realizálása is. A valósággal szemben egyenjogú fél-
ként lép fel világunk másik fele a követelmény, az axiológia valósága. 
Mind a kettő közös centrumból ered. Ez a közös centrum pedig az öntu-
dat. Szubjektív ismereti képeink, tehát a valóság mind értékes tárgyak, 
alkotásuknál már belevittük az értékesség vonását, hiszen az öntudat, ez a 
szellemi valóság saját képére formálta őket. Ám ugyanaz a szellemi való-
ság megalkotott képén fel is ismeri és aktualizálja is az értékeket. A lé-
nyeg: a kettőnek közös centruma van, az Én kifejlett öntudata. 

Kibédi Varga élesen bírálja az értéknek ilyen ontológiai igazolását, 
amikor a megismerő szellem egyszerre valóság és érték is, de érvényesen 
nem tud helyébe mást állítani. Bauch gondolatával vallja ugyan, hogy „A 
nemlét az értéknek mint értéknek a legszembeszökőbb jellemvonása", de 
ezzel kiejtette kezéből az érték érvényességének a lehetőségét. Az érték-
probléma eddig még egy-egy rendszeren belül se jutott nyugvópontra a 
filozófiában, természetesen Kibédi Varga gondolkozásában sem. 

Viszont kitűnő alkalom részére a magyar és német filozófia kapcsola-
tainak a feltárására. Közelebbről az erdélyi és bádeni iskoláról van szó. 
Böhm Károly kolozsvári egyetemi professzor volt, ott alkotta meg 1906- 
bán Axiológiáját. Valóban iskolát produkált, az 1945 előtti magyar filozó-
fiai életben az egyetlent. Ez az iskola nagyon eleven tényező volt, különö-
sen az ország keleti felének protestáns tudományosságát határozta meg. A 
filozófia területén Bartók György és Tankó Béla a legjelentősebb tagja. A 
következő nemzedékből ide számíthatjuk Kibédi Varga Sándort is. A pro-
testáns teológusok közül pedig Ravasz László, Makkai Sándor, Tavaszy 
Sándor, Mátyás Ernő tartozik hozzá. Valóban, jórészt Böhm szelleme 
határozta meg mindnyájuk tudományos működését. 

Német földön a bádeni iskola hasonló problémakörben mozgott. Tagja-
inak központi kérdése szintén az axiológia volt. Hátterük nekik is Kant, 
kriticizmusát – különösen értékfilozófiai gondolatainak a kiépítésével – 
jórészt ők fejlesztették tovább. Windelband, Rickert, Bauch neve határoz-
za meg ezt az iskolát. 
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Kölcsönös kapcsolatról, természetesen, nem beszélhetünk. A németek 
nem ismerték még Böhm értékelméletét sem, de a tárgyi összefüggés föl-
tétlenül kimutatható. A magyar tudományos világ feladata volna Böhm 
Károly életművét németre fordítani, hogy valóban kiderüljön a két iskola 
valósága, tárgyi összefüggése. A második világháború előtti magyar filo-
zófia legértékesebb része ezen a ponton törhetne be a Nyugat tudatába, s 
válhatna az európai filozófia közkincsévé. Az erdélyi iskola gondolatai 
eddig, ha nem kimondott céllal is, csak Kibédi Varga német nyelvű mun-
káin sugároztak át. Filozófiájában egyesül az erdélyi és a bádeni iskola. 

Kibédi Varga Sándor szakfilozófus, csak az ismeretelméletet fogadja el 
tudománynak, s az értékelmélet egzaktságáért küzd, szerinte minden 
egyéb csak metafizika, kisiklás. Könyvének az egyharmada mégis a gya-
korlati élet különböző területét öleli át filozófiai alapon. S ezek a hosz-
szabb-rövidebb elmefuttatásai nemcsak, sőt elsőrenden nem az ismeret-
elmélet alkalmazásai különböző vonatkozásokban, hanem primér filozófi-
ai öneszmélések. Mintegy saját magával szemben igazolja, hogy a világ-
kép s annak az értéke az emberi szellem forrásaiból ered. A szakfilozófián 
túl öneszmélésre is termett lélek. Sőt, speciális problematikáját, az 
újkantiánizmus gondolatait önmagából is írta, úgyhogy tanulmányai nem-
csak Pláton, Kant, Böhm és a bádeni iskola filozófiájának a tükre, hanem 
saját magáé is. A professzoron túl primér jellegű és értékű filozófus. 

„A szellem hatalma” a burjánzó ideológiák útvesztőiben eltévedt em-
ber részére eligazító erő lehet, s tisztázhat sok kérdést. Ez a könyv még-
sem megérkezés, a mai embert csak formális igazságok nem elégítik ki, 
de: vagy kijelölik számára az értelem korlátáit, s ezzel modern kételkedé-
séből felszabadítják a hit életére, vagy erős értelmi sarokkövet kínálnak 
neki a zavaros világi misztika ködében. 
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JUHÁSZ LÁSZLÓ 
A vizsolyi biblia65 

Különös érzés kézbe venni hitünk és biblikus magyar nyelvünk ősforrá-
sát, a csaknem 400 éves vizsolyi bibliát, akkor is, ha nem Vizsolyon ké-
szült, hanem most került ki a nagymúltú, békéscsabai Kner nyomdából. 
Ez a gyönyörű hasonmás-kiadás a magyar nyomdaipar legszebb alkotásai 
közé tartozik. Az Európa Kiadó Magyar Helikon osztálya nehéz feladatra 
vállalkozott, amikor elhatározta, hogy eredeti formájában és szépségében 
megalkotja az első teljes, nyomtatásban megjelent magyar nyelvű bibliát. 
A könyvtárakban ugyanis egyetlen teljes példányt sem őriznek, hol a kö-
tet eleje, hol a vége hiányos, vagy pedig az utólagos kötéseknél sérültek 
meg az eredeti példányok. így hát több bibliapéldány reprodukálásához 
volt szükség ahhoz, hogy az őskiadás pontos mása elkészüljön. Az eredeti 
papír összetételének laboratóriumi vizsgálata után készült el a megfelelő 
színű és felületű papír, amelyre a legkorszerűbb ofszet eljárással nyomták 
a reprodukált szöveget. Külön problémát okozott a régi nyomatok szeny-
nyeződésének az eltüntetése. Az 56 ezer könyvtömb előállításához több 
mint négymillió ív papírra volt szükség. Nemcsak a nyomdai munka, de a 
kötés is tökéletes. A gyönyörű kötettáblát japán műbőr, barna és aranyfó-
lia felhasználásával készítették el. Külön munkacsoport feladata volt a 
kézzel összefűzött könyv külső formáját idéző bordázott táblák elkészíté-
se. 

Az eredmény: a tökéletes hasonmás-alkotás. Az eredeti vizsolyi bibliá-
val nem tudom összehasonlítani, mert arra csak a legnagyobb hazai 
könyvtárakban van lehetőség. Ha azonban könyvespolcom legbecsesebb 
darabját: a több mint 300 éves Corpus Iurist a most megjelent vizsolyi 
biblia mellé helyezem, megdöbbentő a hasonlatosság: méretben, a tábla 
vastagságában és bordázatában, a papír színében és a betűtípusban egy-
aránt. A különbség csak az, hogy Werbőczy Tripartitumán már megkopott 
a bőr és bordázatáról eltűnt a cím aranyozása, míg a biblia eredeti pompá-
jában ragyog. 

Érdemes a mai bibliával összehasonlítani a 400 éves szentírás hason-
más-kiadását. Milyen kisalakú, vékony kötetbe belefér a vizsolyi biblia 4 
és félmillió betűje ... Nem csoda, hiszen időközben meg vékonyodott a 
papír és sokkal kisebb lett a betű. Ha azonban a tartalmat vizsgálva, a 
nyelvet hasonlítjuk össze, jóleső érzés látni, hogy mennyire tiszteletben 
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tartották a későbbi századok bibliakiadói Károlyi Gáspár nyelvezetét. 
Négyszáz év alatt csak a legszükségesebb helyeken korszerűsítették a 
szöveget, módosítottak egy-egy kifejezést, vagy nyelvtani formát. Vajon 
miért változtatták meg a biblia eredeti külső színét, miért lett időközben 
barnából fekete? Lehet, hogy alkalmazkodott a papi palást színéhez. 

A hasonmás-kiadás megjelenése alkalmából pillantsunk vissza az ere-
deti vizsolyi kiadás körülményeire. A Károlyi-biblia 1588 őszétől 1590 
nyaráig készült és másfél év alatt hagyta el a vizsolyi nyomdát. Ez volt a 
16. században a legnagyobb kiadói teljesítmény Magyarországon. A bib-
lia terjedelme 2400 oldal, az írásjelek száma négy és félmillió. Három 
szedőnek naponta tízezer betűt kellett kiszednie, 450 munkanapon. Érde-
mes idézni Szántó Tibor véleményét a mű tipográfiai értékéről. „A cím-
lap, Károlyi Gáspár elöljáró sorai, a tipográfus tájékoztató megjegyzései, 
a könyvek kezdő oldalai, a szép metszésű, különleges rajzú lapszámok, a 
díszes, fametszetes kezdőbetűk és fejlécek, az ezzel összehangolt záródí-
szek ... a sorközök és szövegcsoportok térbe állítása, mind-mind a tipo-
gráfiai formaalakítás mesterére vall; Mantskovit Bálint hozzáértését di-
cséri. A kéthasábos szöveg hasábonként 7 cm széles, egyenletes, szűk 
szóközökkel szedett sorai jól olvashatók. A szedés minősége ideális. Se-
hol a 2412 lapon ízléstelen, az olvashatóságot rontó, fehér csatornákat 
nem lelhetünk. Különösen szépek az antikva szöveg szép rajzú ékezetes 
betűi. A szedést a nyomtatás során egyenletesen festékezték, és a kézisaj-
tó nyomáserőssége, a lapok elő- és hátoldalainak egymás fedése megbíz-
ható és pontos, mint a hasonmás-kiadásból is látható . . .” Így ír a mai 
szakember a vizsolyi biblia tipográfiai értékeiről. 

Az utóbbi évtizedekben sokan javasolták a Biblia újrafordítását és 
nyelvének korszerűsítését. Mi értelme van a régies stílusnak, amikor ez a 
szöveg megírása idején élőkhöz szólt, élők nyelvén és a műfordítók ajkán 
is eleven költészet volt, csak az idő rakott rá patinát. Sokan megkísérelték 
a mai élő nyelvre átültetni Károlyi Gáspár régi szövegét. Németh László 
egyik tanulmányában azt írta, hogy gondolatban kiválasztott hét-nyolc 
kiváló, élő magyar írót és felosztotta köztük a Bibliát. Az egyik a királyok 
könyvének drámai mozgalmasságát, a másik Márk írott filmjét, a harma-
dik a Zsoltárok könyvének költészetét adta vissza korunk nyelvén. Erről 
az elképzelt, korszerű Bibliáról, amellyel a 20. század költőinek kellett 
volna megajándékozniok bennünket, így írt ötven évvel ezelőtt Németh 
László: „Láttam bravúrt, stílszerűséget, könnyedséget, nyelvtisztaságot, 
annyi külön remeket, ahány könyvből áll a Biblia. S akkor így szóltam a 
gönczi szuperintendenshez: Maradj meg nekünk Károlyi Gáspár! Te nem 
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voltál költő és sokak szerint nyelvművész sem voltál, a Bibliád mégis 
többet ér, mint a fölényes virtuózok Bibliája, épp azért, mert fölényesek 
és virtuózok, te pedig hívő és dadogó vagy. Van az alkotásnak egy maga-
sabb hitele, mint a pontosság és a szépség: az erőfeszítés, amely a művet 
létrehozta. Mondataink és szótáraink jobbak vannak, mint neked, de hitet 
és ellenállást hol találunk a mondatainkhoz? Az igazi irodalmi művet a 
nagy ellenállás ellen szegzett nagy hit hívja világra, e nélkül a virtuozitás 
széthull, s a fölény fölényeskedéssé válik. Nektek, a bibliafordítás első 
hőseinek örök jogotok van a könyvhöz, amely fontosabb volt nektek, mint 
azóta bárki magyarnak ...” 

Károlyi Gáspár szókincse hamarosan mindenkié lett, nemcsak a papo-
ké és írástudóké, de az egyszerű embereké is. Odakerült a parasztházak 
alomáriomára Károlyi bibliája és évszázadokon keresztül a hívő nép min-
dennapos olvasmánya volt. Egyszerre volt a hit és a műveltség forrása. 
Németh László ezt így fogalmazta meg: „A református magyar népben 
épp úgy benne van a biblia, mint a kenyér, amelyet eszik és a szőlő, ame-
lyet kapál. Ebben mosakodott és ebben ünnepelt. Károlyi Gáspár három 
éven át nyílt mondataiban három évszázad magyar áhítata illatozott a Te-
remtő felé. S ennek a szerencsés könyvnek még az öregedés is használt. 
Az első olvasók dédunokáival elrohant az idő, s ő ott maradt három szá-
zad távolában s egyre több magyar múlt és magyar nosztalgia ivódott be-
lé. Üzenet a nyelvújítás özönvize előtti ősidőkből, már nemcsak az Isten 
szavát, de egy elmúlt századot is őriz ... Drága könyv, aki épp annyira 
vagy ó-magyar, mint ó-zsidó, s csaknem annyira a magyarság szava, mint 
Istené ...” 

Nem Németh László volt az egyetlen magyar író, akire befolyással volt 
Károlyi Gáspár nemesveretű stílusa. Vizsoly hatása Arany János költésze-
tében ugyanúgy kimutatható, mint Ady verseiben, vagy Móricz Zsigmond 
prózájában. A 16. század biblikus reformátori nyelvezete a biblia közvetí-
tésével épült be a népnyelvbe és segítette elő az egységes irodalmi nyelv 
kialakulását. A most megjelent hasonmás-kiadás 28 ezer példányban állít 
emléket az alkotóknak: Károlyi Gáspár gönczi prédikátornak, Mancskovit 
Bálint nyomdászmesternek és társaiknak. A Biblia nemes külseje méltó a 
benne őrzött négyszázéves szép magyar szöveghez. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
A család, a rendek és az ország66 

Ferdinandy Mihály: Az ellenszegülők, Fabó László kiadása, San Francis-
co 1980, 455 l. 
 
A család: a Ferdinandyak. Régi emlékeim fűződnek hozzájuk. Gyerekko-
romban sokat játszottam a földig rombolt abaújvári vár omladékai között. 
Tudtam, hogy a várat valamikor királyok lakták s hogy az Abák ősi fész-
ke volt. Ám én gyermekes fantáziával összekevertem az Abákat a 
Ferdinándyakkal, várúrként tiszteltem őket s úgy tudtam, még a Hernádon 
túl is minden az övék, egészen az esténként lámpáit a várdombig mutoga-
tó Kassáig. S hogy az egyik Ferdinandy ebben az időben képviselőválasz-
táson is indult ezen a vidéken, a család jelentősége, fontossága csak nőtt a 
szememben; jóllehet, fogalmam sem volt, mekkora úr egy képviselő. A 
jámbor kortes-versekből is őrzök néhány forgácsot emlékeimben. S most 
Az ellenszegülőkből látom, egykori hiedelmemnek volt is alapja: a 
Ferdinandyak beházasodtak a Szalay családba, akik nemzetségüket az 
Abákig vezetik vissza. Kiderül a könyvből az is, hogy igaz, már csak 
romként, az újvári vár egy ideig a Ferdinandyak birtokához tartozott. 

Azután úgy hozta a sors, hogy hosszú-hosszú évek múltán a család 
egyik tagjával, Ferdinandy Lászlóval – akinek a szerző Az ellenszegülő-
ket ajánlja – hordtam csak legyengült betegeknek kijáró kedvezménynek 
számító könnyű munkaként az ávósok latrinájának tartalmát. Az egyik 
forduló során az ugyancsak felvidéki nagy nevet viselő Okolicsányi Pál 
sajnálkozva jegyezte meg: „Hát, Laci, nem rettenes ez?” A mindig örege-
sen bölcs Ferdinandy elgondolkozva, kicsit raccsolva mondta kajla baju-
sza alatt: „Lehetne ez Pali, rettenetesebb is.” „Hogyan?” „Tudod, úgy – 
folytatta –, ha mi állnánk géppisztollyal az őrtoronyban s ők hordanák a ... 
aranyat.” Nagy tudású, bölcs ember volt ő is. 

Most pedig itt vannak előttem Az ellenszegülőkben példás rendben 
egybegyűjtve a Ferdinandyak, akik időtálló nevéről – miként azt a kiváló 
novellistánk, Ferdinandy György, olyan szellemesen és találóan megje-
gyezte – az emigrációban sem hullott le az ékezet. Lévén, hogy tudatos 
disztinkcióként azt soha rá fel nem tették. A magunkén pedig, nem hiába 
hányják ezt a szemünkre, éppen csak valahogy fityeg. 
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Hiszem, e földön minden család egyaránt régi, s aligha van az egyik 
embernek sokkal több őse, mint a másiknak. Legfeljebb vannak családok, 
amelyeket nyomon tudunk követni a történelemben, míg másokat nem. A 
Ferdinandyakat tudjuk. Am korántsem olyan régről, mint én azt aranyos-
zöld gyíkokat lesve az újvári romok között, annak idején gondoltam. 
Ahogy erről Az ellenszegülők szerzője beszámol, a család törzsatyja, 
ugyancsak Mihály, aki közkatonából küzdi fel magát a nemesi felkelés 
őrnagyává, sőt később dandárparancsnokává, csupán 1794-ben kapja meg 
címeres nemesi levelét. A királytól ugyan, de Abaúj vármegye felterjesz-
tésére. így jutnak be a Ferdinandyak viszonylag későn a magyar nemesi 
rendbe törvényesen. Valójában már korábban. Akkor, amikor a nemes-
ségszerző Mihály 1787-ben benősül az ősi Aba-nemzetségből származó 
Szalay családba. A Burkushonban négy pattantyúst is agyonvágó, várat 
bevevő Ferdinandy Mihály vitézsége csak amolyan ráadás lehetett az ar-
mális levél elnyeréséhez. 

A rendek, vagy inkább csak az előjogos magyar nemesi rend? A 
Verbőczi-féle magyar nemesség folytatása. Nem írhatjuk maradékának, 
hiszen összetételében nem állandó: kegyvesztett családok kihullanak be-
lőle, mások pedig bejutnak. Számbelileg sem maradék, a rend egyre gya-
rapszik, a tizenkilencedik század derekára már az ország népességének öt 
százaléka nemes. Számukat gyarapítja a király, a nemes vármegye és be-
folyáshoz jutott vagy megtollasodott családok. Az utóbbiak még akkor is 
az előjogokat keresve – gyakran meg is találva –, amikor már egyedülálló 
példaként a történelemben, a rendek előjogaikról önkéntesen lemondtak. 
Ez az előjog nélküli magyar nemesség előbb a vármegye tisztségeiben 
talál megélhetési lehetőséget, majd az állami adminisztrációban válik 
funkcionáriussá; hogy még később a magyar középosztály gerince legyen. 
Illuzórikus időtállóságára mi sem jellemzőbb: a teljességgel szétroncsolt 
régi magyar társadalom romjain felépülő új rendben is határozottan felis-
merhetjük lappangó nyomait. Az ellenszegülőkben Ferdinandy Mihály 
így szólaltatja meg Szerb Antalt a magyar nemesi rend felől: „Mert, ha 
valaki polgárnak születik – úgymond –, az magában semmi; ha valaki 
gazdag polgárnak születik, az szerencse; de ha valaki annak a misztikus, 
megfoghatatlan illúzióértéknek a birtokában születik, ami a nemesség: az 
isteni kegyelem, predesztináció. És egy más, nem polgári, nem pénz-
szerű, nem e világi értékrendszer örök jelenvalóságát hozza magával.” 

Az ellenszegülők Ferdinandyjai nemességükkel nem az előjogokat vál-
lalják, hanem a Széchenyi előírta nemesi kötelezettséget: „Ha némelyeket 
láttam, tapasztaltam, s eredetek s forrásaiknál szemléltem . . ., azért nem 
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állítom, hogy nekem több érdemem van, . . . hanem hogy körülállásim sok 
másokénál kedvezőbbek voltak, s hogy azokat kötelességem szerint hasz-
nálni törekedtem.” 

Az ország. A sok gazdájú – vagy akár gazdátlan, hiszen ez egyre megy 
–, kiegyezés kori és a századforduló Magyarországa. Bécs is csak bírlalja, 
alkotmánya főként papíron létezik. A nemzetet is hiába keresik benne a 
Ferdinandyak. A szerző nagybátyja, Gejza „A királyi méltóság és hatalom 
Magyarországon” című, 1895-ben megjelent közjogi tanulmányában így 
ír: „A nemzet benső, erkölcsi kapcsolaton alapuló azonos aspirátiók hatá-
sa alatt még nyelvegység nélkül is keletkezhet és fennállhat.” Ferdinandy 
Gejza a különbséget a nép és nemzet között éppen abban látja – idézi Az 
ellenszegülők szerzője –, hogy az előbbiből hiányzik „azon benső erkölcsi 
erő, mi az öntudatot felébresztené”. 1908-ban pedig már így látja a lehan-
goló valóságot: „Hogy a császár velünk olyan, amilyen, annak a magyar 
nemzet könnyelműsége, hitványsága és életrevalóságának hiánya is oka.” 
Az ország népe? – kérdezhetnénk. Felesleges kérdés, a Ferdinandyak ko-
rában – s erről nem ők tehetnek – az ország népe még nem számottevő 
tényező, túlságosan messze van még Európától. 

Az ellenszegülők alcíme: Apám és nemzedéke 1859—1919. A szerző 
hatvan esztendőt tekint át, vagy inkább varázsol elénk. És milyen hatvan 
esztendőt! Ferdinandy Mihály is mondja, s bizonnyal így is van; azt, ame-
lyikben a sorsunk dőlt el. Mi indította nagy tudású történészünket e köny-
ve megírására? Álljon itt erre válaszként az előszava: „Amennyire objek-
tív a szándék, ami ebben a munkában a szerző tollát irányította, olyan 
szubjektív az indok, amely éppen ehhez a témához vezette el. Apja nem-
zedéke volt az, amely az itt tárgyalt években tevőleges szerepet játszott, s 
ahogy a nemzeti történészt nemzete szeretete vezeti, úgy vezette őt ehhez 
a témához a nemzetsége iránt érzett szeretet. Eredetileg mindössze elődei 
politikai szerepére kívánt világot deríteni; műve írása közben ébredt csak 
rá, hogy ez a politikai szerep – bármely szerény is volt a nagy világössze-
függésben – befolyt a nemzeti s a nemzetiségi sors alakítására. Az írásos 
hagyaték, amit tőlük megörökölt, oly rétegeit tárja föl az egyetemes ma-
gyar múlt e néhány esztendejének, amiket nem, vagy nem így ismertünk 
eddig. Ez az egyetlen meggondolás – ha az itt következőkben megállja a 
helyét – már önmagában is igazolja ezt a kísérletet, amelyben az utód 
megpróbál elődei életéből és életművéből megmenteni annyit, amennyire 
abból a magyar jövőnek még szüksége lehet." 

Az előszóban emlegetett szubjektív indok emeli ki Az ellenszegülőket 
a szokványos, gyakran száraz adathalmazzal terhelt történeti munkákból: 
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a könyv hármas – család-rendek-ország – dimenziójában a család, a 
Ferdinandyak, nyomon követése a vezérfonal. A szerzőben frissen élő 
családi hagyomány, a ráhagyott gazdag dokumentumanyag szinte tapint-
ható emberközelbe hozza, húsból-vérből, lélekből-érzésekből álló lények-
ké varázsolja a szereplőket. A munkának ez az egyik – ha nem a legna-
gyobb – érdeme. 

Az ellenszegülőket el kell olvasni. El kell olvasnia annak, aki meg 
akarja érteni az első világháború előtti fél évszázadunkat. S annak, aki 
nem akarja megérteni, talán még inkább. 
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RÓNAI ZOLTÁN  
Két világ mesgyéjén67 

Ottmar Hegyi: Cinco leyendas y otros relatos moriscos, Editorial Credos, 
Madrid 1981, 387 l. 
 
A szerzőnek tréfálkozva azt szoktam mondani: egy olyan „titkos tudo-
mánnyal” foglalkozik, melynek az egész világon csak 19 művelője van. Ő 
viszont komolyan mindig azt válaszolja: „Vagyunk legalább negyvenen!” 
A szerző Hegyi Ottmár, a torontói egyetem soproni születésű tanára, a 
„titkos tudomány” pedig az „aljamiado” irodalom, melynek fogalmát He-
gyi a könyv bevezetőjében mindjárt tisztázza is. A Madridban spanyolul 
megjelent mű magyar címe: „öt legenda és más morisco történetek", a 
madridi Nemzeti Könyvtár 4953-as számú kéziratával foglalkozik és a 
kanadai magyar egyetemi tanár 1969-ben elfogadott doktori értekezésé-
nek átdolgozott kiadása. 

A spanyol aljamiado kifejezés az al-ahamija arab szóból származik s 
jelentése „külföldi, nem arab, barbár nyelv", az al-arabija ellentéte. Régen 
az arabok által meghódított vagy az arab birodalommal határos területek 
nyelveire, elsősorban a perzsára és a spanyolországi újlatin dialektusokra 
alkalmazták; ma viszont szakkifejezésként használják „arab betűkkel írt, 
más nyelvű szövegek” értelmében. Eredetileg csak arab betűkkel írt újla-
tin szövegekre vonatkoztatták, jelentése azonban két irányban bővült: 
aljamiado-nak nevezik egyrészt a héber betűkkel írt spanyol szövegeket, 
másrészt az arab betűs szerb-horvát, albán, lengyel, belorusz és egyéb 
szövegeket. (Akadnak arab betűs magyar irodalmi emlékek is; később 
még szó lesz róluk.) 

Az eredetileg Sarhil ibn Sarhun története címen leltározott kézirat tu-
lajdonképpen antológia vagy „miscellanea": különböző műfaji írások 
gyűjteménye. Jó példája, milyen volt egy jellegzetes morisco kódex, sőt, 
hogy milyen lehetett egy morisco könyvtár tartalma. Az írások közös vo-
nása, hogy a mohamedán vallású, de spanyol nyelvű morisco népcsoport 
lelki igényeinek kielégítésére, vallási oktatására készültek; olyanok szá-
mára, akik két civilizáció határán, két világ mesgyéjén éltek. Nekik köz-
vetítik az arab-mohamedán hagyomány legendáit, tanító szándékú törté-
neteit, továbbá a vallási előírásokat (imádság, böjt, rituális mosakodás) és 
mindjárt elmondják azt is, milyen jutalom jár teljesítésükért és milyen 
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büntetés elhanyagolásukért. Olvashatjuk egy bölcs mondásait erkölcsi és 
jogi kérdésekről, de egy varázserejűnek hitt imádság szövegét is: a pohár 
belsejére írták tintával, utána a poharat megtöltötték és a vizet megitatták 
a beteggel. 

A 185 lapos kézirat 16 fejezetre oszlik. A szöveg jellemvonásaiból le-
vezethető, hogy Aragóniában született a 16. században és egy korábbi 
kézirat másolata. Tele van arab idézetekkel és formulákkal: „a kegyes és 
irgalmas Isten nevében” kezdődik minden fejezet. Az arab szavakban és 
idézetekben azonban sok a helyesírási hiba és állandó a tétovázás. A kéz-
iratok eredetije olyan időkből származott, amikor a népcsoport még két-
nyelvűnek volt tekinthető, a lemásoláskor azonban a klasszikus arab is-
merete a moriscók között már hiányos volt. 

Hegyi Ottmár általános bevezetés után ismerteti a kéziratot, tanulmá-
nyozza nyelvi sajátságait, majd közli a kódex teljes szövegét egy spanyol 
átírási módszer szerint. Tehát az eredeti szöveget adja közre és nem fel-
dolgozást nyújt a mai olvasó számára – mint pl. Guillén Robles Morisco 
legendák című kötetében –, másrészt írott szöveggel foglalkozik és nem 
tér ki az aragóniai moriscók kiejtésének kérdésére. Az anyagot szószedet 
és bőséges bibliográfia egészíti ki. 

A kívülálló figyelmét természetesen nem a nyelvi sajátosságok ragad-
ják meg. Inkább az tűnik fel, hogy a mohamedánok Jézust Isza, Szűz Má-
riát Marjam néven emlegetik, hogy Szulejmán Salamon, Ibrahim pedig 
Ábrahám megfelelője s hogy a négy szent könyvnek a Tórát, az Evangé-
liumot, a Zsoltárok Könyvét és a Koránt tekintik. Az arab dzsahannam-
ban felismeri a mi gyehennánk ősét. Legjobban mégis az irodalmi szem-
pont, a legendák tartalma fogja érdekelni. 

A címben említett öt legenda közül az egyik Omar megtérését mondja 
el – meg akarta ölni Mohamedet, amikor még csak 38 követője volt –, egy 
másik Medina alapítását. Egy további történet az iszlám előtti emberáldo-
zatok elítélését az örök boldogság témájával kapcsolja össze. A bálvány-
nak feláldozott lány apja megtérte után sem akar feltámadni: „Én most a 
mennyekben vagyok, az ég kastélyában élek és a mennyország dicsőségét 
nem cserélném el a föld minden gyönyörűségéért!” A két leghosszabb 
legendának az igaz hit, illetve a vallásgyakorlat fontossága a központi 
gondolata s a mai, nyugati olvasót a teológiai témához gondolkozásmó-
dunk szerint nem illő formákkal lepi meg: az egyik találós kérdéseket 
tartalmaz, a másik népmesékre emlékeztet. Sarhil ibn Sarhun szír keresz-
ténynek a próféta unokatestvére, Ali mondja meg többek között, melyik 
az a víz, mely nem az égből esik és nem a földből fakad: „A lovak izzadt-
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sága a szent háborúban.” Tamin Addar históriája népmeséinket juttatja 
eszünkbe: egy ember viszontagságairól szól, aki a dzsinnek hatalmába 
került, mert bosszús felesége azt találta mondani, hogy „az ördög vigye 
el". Hét év, négy hónap és tíz nap múltán tér haza, amikor az asszony ép-
pen máshoz akar hozzámenni. Tamin szabadulását annak köszönheti, 
hogy vallási kötelezettségeinek még a gonosz dzsinnek hatalmában is 
mindig eleget tett. 

Bár Hegyi nem tesz említést bevezetőjében arab betűs magyar szöve-
gekről, szeretnék emlékeztetni létezésükre; annál is inkább, mivel sem a 
60-as években kiadott Magyar Irodalmi Lexikonban, sem az Akadémia 
hat kötetes irodalomtörténetében nem találtam utalást. Az utóbbi a rene-
szánsz szerelmi költészet kapcsán említi a Fekete szemű és szeműdükű 
című „1588-ban feljegyzett, de nyilván korábban készült, török minta 
nyomán írt vagy törökből fordított éneket”,1 de nem tér ki rá, hogy arab 
írásban maradt fenn, Divényi Mehemed renegát a szerzője és Madzsar 
türki néven emlegették. (Türki költői műfaj, mint a gazéi is.) De ugyan-
ebben az 1588–89-ből származó bécsi kéziratban találták meg egy névte-
len költő öt strófás „makaróni versét” is: török és magyar sorokat kever 
egy régi recept szerint, tehát csak az érti meg, aki mindkét nyelvben jár-
tas. E szerzemény Cazel-i türki we-madzsari címen szerepel. (A kódexet 
Gévay Antal levéltáros fedezte fel 1839-ben s a verseket Toldy Ferenc 
adta ki először 1876-ban.) Végül megemlítem a mohácsi csatában fog-
ságba esett deák, Murád tolmács himnuszát, melyet Oxfordban találtak 
meg 1926-ban. A törökké lett magyar Istent dicsőítő himnuszát három 
nyelven is megírta: magyarul, latinul és törökül, 114–114 versszakban. 
Pintér Jenő jó három oldalt szentelt „a mohamedán magyarok énekeinek” 
két kötetes irodalomtörténetében,2 Divényi Mehemed nevét pedig meg 
lehet találni a Ványi Ferenc szerkesztette irodalmi lexikonban is.3 

Nem tudtam megállni, hogy Hegyi Ottmár Madridban megjelent, ala-
pos munkája kapcsán ne emlékeztessek a kevés magyar aljamiado iro-
dalmi emlékre is. Sőt hadd fejezzem be az ismertetést Divényi Mehemed 
egy pár sorával: 

Éjjel-nappal eszembe vagy, 
Kérlek téged, engem ne hagyj, 
Oh, mely fényes orcájú vagy, 
Szeretlek én, te's szeress! 

 
JEGYZETEK: 
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1. A magyar irodalom története I. A magyar irodalom története 1600-ig. 
Szerk. Klaniczay Tibor. Akadémiai Kiadó, Budapest 1964, 442. 1. 

2. Pintér Jenő: A magyar irodalom története. Bibliotheca, Budapest II. 
kiadás 1942. 163–166. 1. 

3. Magyar Irodalmi Lexikon. Szerk. Ványi Ferenc. Stúdium, Budapest 
é.n. (1926). 212. 1. 
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PERNECZKY GÉZA 
„Westkunst” – postmodern ízlés demonstrációja?68 

1981 nyarát Csehszlovákia, Lengyelország és Magyarország művészeti 
intézményeinek végiglátogatására fordítottam. Dollárnál és nyugatnémet 
márkánál is keresettebb valutának bizonyult volna a Kölnben megrende-
zett „Westkunst"-kiállítás ötszáz oldalas katalógusa – ha néhány tucat 
példányt vittem volna. Magán a kiállításon 45 000 darabot adtak el 1981 
júniusától augusztus közepéig. A látogatók száma elérte a negyedmilliót. 
A „Westkunst” az évtized legnagyobb képzőművészeti szenzációjának 
bizonyult. Hétmillió márka rendezési költséggel készült, több éves előké-
szítő munka előzte meg, a kiállított művek száma nyolcszáz volt, a kiállí-
tott kiállítások” (ezekre még visszatérek), melyek egy-egy korábbi fontos 
tárlatot ismételtek meg, mint zárt egységet a nagy kiállításon belül, egye-
dülálló, eddig soha meg sem próbált vállalkozásként vonultak be a tárlat-
rendezések történetébe, a Westdeutscher Rundfunk egy sorozat filmet 
forgatott a bemutatott anyag egy-egy fejezetéről, s maga a kiállított 
anyag, nyolcszáz fontos, remek, sokat mondó, sok fejtörést okozó, de igen 
sokat meg is magyarázó mű pedig olyan képet adott az 1939-től 1970-ig 
ívelő egyetemes művészettörténetről, ami egy botránnyal ért föl: – min-
den értéket fölborított, minden csoportot megsértett, minden művészt, 
minden irányzatot kiforgatott jól ismert művészettörténeti valójából. A 
kiállítást azonnal szidni kezdték a konzervatívok, a progresszívek, a jobb-
oldaliak, és a balos haladók, az ellenzéki művészek és a beérkezett szak-
tekintélyek ... 

Csak a közönség állt sorba a jegyekért. 
Csendben jegyezzünk meg egy nevet ez alkalomból, Kurt 

Hackenbergét, aki az egész vállalkozást még a hetvenes évek közepén 
kitalálta. Az idős, mindenki által tisztelt kölni művelődési előadó úgy 
gondolta, hogy 1981-re, amikor a „Theater der Welt”-fesztivál ünnepi 
előadásai Kölnbe látogatnak, érdemes lenne egy nagy, összefoglaló tárla-
tot rendezni a második világháború óta kibontakozott művészeti mozgal-
makból. Még mielőtt nyugdíjba vonult volna, és szinte hónapokkal a 
megnyitó előtt elhunyt volna, sikerült elérnie, hogy a város megszavazta a 
horribilis költségeket – sőt arról is meggyőzte az illetékeseket, hogy „eny-
nyi pénzt nem szabad helyi szakértők kezére bízni” (legalábbis, ahogy a 
kívülálló az alkudozást elképzeli). A kiállítási biztos tehát Kasper Koenig 
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lett, egy fiatal münsteri muzeológus. Éceszgéber és katalógusíró pedig 
egy másik fiatal, a magyar Glózer László, a müncheni Süddeutsche Zei-
tung kritikusa, ők ketten aztán elhatározták, hogy élnek a soha vissza nem 
térő alkalommal, és monstretárlat helyett összehordják az óriás-
bizonyítékot ahhoz, hogy semmi sincs úgy, ahogy azt hittük volna... 

A hivatalossá merevedett avantgarde-nak és a méghivatalosabbá szem-
telenedéit művészeti ellenzéknek ez a megtorpedózása aztán tényleg sike-
rült is. Fejezetek: A nagy emigráció 1939–1940-ben, először Párizsba, 
majd onnan tovább New Yorkba. A nagy és kétségbeejtő belső emigráció 
azok számára, akik mégis Európában, sőt esetleg magában Németország-
ban maradtak. A nagy absztrakció, de így nagy betűkkel írva: NAGY 
ABSZTRAKCIÓ, amely azt hitte, hogy internacionális, és hogy a világ 
végéig tartani fog. A nagy kísérlet, ezt az absztrakt művészetet halomra 
dönteni: a francia Nouveaux Réalistes, Yves Klein, a Gruppé Zero, az 
angol és amerikai Pop föllépése. A Pop-Art diadala és kommercializálása. 
A kép, az objekt, a kiállítás és a művészet széthullása a land-art, a 
concept-art és társaik kezén. A művészet radikalizálódása, politizálódása, 
megszűnése. Egy rekonstruált tárlat (a fiatalok szalonja, Párizs, 1967 
őszén), a falakon csak durva fölfestett transzparensek: N'EXPOSENT 
PAS ... nem állítunk ki... És e sok nagy, NAGY kísérlet és mozgalom 
mögött a kicsi, magányos művészek, magányos világhírűek, kínlódó 
emigránsok és szenvedő beérkezettek hada – valamennyi újrakezdő, 
mind-mind csak fragmentális, torzó, töredék... Harc a műteremben, harc 
az utcán, harc az újságok oldalain, és semmi győzelem. A tárlatról hiá-
nyoztak a legismertebb képek, a legboldogabb sikerek, és a legfontosabb-
nak elismert teljesítmények. Hiányzott a legkövetkezetesebbnek tartott 
geometrikus absztrakció, annak a Mondrian utáni története és hiányzott a 
legnépszerűbbé vált Op-Art raszterek ragyogása, de Tom Wesselmann 
„Nagy Amerikai Akt”-jának valamelyik változata, vagy a szimbólummá 
nőtt Róbert Indiana-féle LOVE feliratú kép is. 

Semmi LOVE, semmi, majdnem semmi Vasarely, és Andy Warholtól 
is csak a tragikus hangú, a tömegbaleseteket, a lincseléseket ábrázoló 
nagy vásznak, ahogy Warhol a képfelületen a szitanyomatot egymás után 
többször is megismételte, aztán a vászon másik felét úgy hagyta, üresen, 
befejezetlenül ... Mintha keserű epét nyújtottak volna enyhülésül a tárlat-
látogató ajkai elé: – Uram, ha lehet, múljék el tőlem ez az avantgarde-
mámor, mindazonáltal legyen meg neked a Te akaratod ... 

Nem csoda, hogy a tárlat megnyitója egy kisebb földrengéshez volt ha-
sonlítható. Mert ettől a már majdnem vallásosan moralizáló hangtól, ettől 
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a szenvedélyesen nonkonformista, a sikernek hátat fordító válogatástól 
bizony elszoktunk a hatvanas évek közepe óta. Aránytalan, szubjektív, 
történethamisító – ezek voltak a legenyhébb vádak. A hetvenes évek el-
hallgatása nagyon fájt a hetvenes évek művészeinek. Az új kommuniká-
ciós médiumok, mint a képmagnó elsikkasztása talán a tömegkommuni-
kációs médiumoknak, például a TV-nek fájt rettentően. A sok fájdalom 
aztán a vernisage után néhány újságcikkben és televíziós riportban kulmi-
nált; fiatal kép-magnós-művészek kimerítették a tárlatrendezőkről hozott 
híradófilm-jeleneteket, úgy, hogy Glózer és Koenig mint gutaütött rok-
kantak, mint torz grimaszok, tragikus maszkok, sőt mint gyengeelméjű 
hülyék néztek szembe a kulturális hírek kedvelőivel. De a kipécézett ren-
dezők örültek ennek is – és ez volt a legszörnyűbb. Láthatólag élvezték a 
botrányt, és önigazolást kerestek a nagy, általános kudarcban, amelynek 
csak egyik oldala, egyik vetülete a művészetben jelentkező harc és ku-
darc. 

Példák? Nos, a tárlat mást sem hozott, csak ragyogó példákat e tézis 
alátámasztására. Picasso és Klee, mint a halál hírnökei, Picasso dinamiku-
san (Az énekesmadarat ölő macskával), Klee rezignáltan (Az ácsceruzá-
val rajzolt „néhai” témák sorozatával). Magritte, a szürrealizmus klasszi-
kus mestere a második világháborút követően egy percre „megőrül", és 
félabsztrakt, expresszív képek sorozatával próbál kitörni a beskatulyázott-
ság börtönéből. Két ez alkalomra rekonstruált nemzetközi pályázat „föl-
háborító” eredménnyel végződik: – egy kommersz hollywoodi filmhez, a 
„The Priváté Affairs of Bel Ami", szükség van egy nagy formátumú Szent 
Antal megkísértésére, s a meghívott művészek remekebbnél remekebb 
kompozíciókkal szolgálnak (nyer: Max Ernst), ugyanakkor az 1953-ban 
kiírt pályázat „Az ismeretlen politikai fogoly” emlékére túlnyomórészt 
csak közepes munkákkal szolgál (nyer: Reg Butler). A művészi munkától 
és kiállítástól eltiltott „elfajzott művész", Oskar Schlemmer 1940-től fes-
téket előállító kisüzem laboránsa. Addig, amíg 1943-ban meg nem hal, 
kisméretű képeket fest, szinte titokban, a lakásával szemben lévő ház 
konyhaablakából, Bauhaus-stílusban, csak az ablakba kitett váza árnyké-
pével, és egy-egy árnyékként feltűnő nőalak sziluettjével. A Párizsban élő 
német Wols képeit a saját születési évével datálja – azonosulás, morbid 
menekülés a vászonba, avagy költészet? 1957-ben, amikor a nonfiguratív 
festészet világdiadalát üli, az angol Francis Bacon megkísérli „realisztiku-
san” megfesteni a Provence-i tájban motívumai után gyalogló Van Gogh-
ot; hét „tanulmány” születik (másfélszer kétméteres nagyságban), melye-
ken az egykori mester rikító nyers sárgák és vörösek közt, de feketén sö-
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tétlő arccal, mintha egy szurkos szivaccsal törölte volna le a verejtéket 
magáról, látható – a végleges „kép” aztán soha nem készült el, de ezek 
után már minek is? Yves Klein, a fenegyerek, most templomot kapott. Az 
oltáron triptichonként a kék-arany-piros monokrómok, kétoldalt az evan-
géliumi jelenetek: női aktok lenyomatai, esőképek, tűz- és vízáztatta felü-
letek. Egy nagy Pollock-show, és egy leírhatatlanul szórakoztató Dubuffet 
portré-kiállítás árnyékában egy romantikus, már majdnem biedermeyer 
művész: Joseph Cornell a mágikus dobozaival, melyekből huszonegyet 
állítottak ki ez alkalommal: hogy ki-ki bebújhasson a maga kis titkos rej-
tekébe? Az úgynevezett nagymenők különleges elbánásban részesültek: 
Oldenburg és Beuys egy-egy galériakiállítása teljes egészében rekonstru-
álva, még a kiállítóterem is, üvegfalakból, akár egy hatalmas, zárt vitrin. 
A közönség körbejárhatja, de be nem léphet – talán maguk az alkotómű-
vészek is ugyanerre a sorsra vannak kárhoztatva, ha nem is egyenest egy 
vitrinbe, de mint az emlékbe szedett virágok, mégis lepréselve, lexikonok 
oldalai közé? És a nagy igazságszolgáltatás: Richard Hamilton már 1956-
ban „föltalálta” a Pop-Art-ot egy This is Tomorrow című nagyméretű 
installáció formájában, amelyet azonban azon nyomban, mint lényegtelen 
rögtönzést, szét is szedtek, meg is semmisítettek. Most a „Westkunst"-ra a 
meghívott művész újra rekonstruálhatta az egykori prófétikus művet. Mű-
vészeti archeológia? Hamisítás? Vállalt és büszkén hangoztatott eklekti-
ka? És így tovább, és ilyen göröngyösen ... És közben mindenütt váratlan, 
soha nem látott, nem ismert remekművek, mint a kövek, amelyekbe meg-
botlik az ember, elszórva ... például egy Picasso-csendélet, amelyen a 
kihúzott konyhafiókból villák és kések merednek a néző hasa felé, vagy 
Nam June Paik elsötétített terme, ahol néhány televíziós képernyő dereng, 
rajtuk a Hold, különböző fázisban, különböző telítettségű holdkórosok 
ízlésének megfelelően. Talán feltűnt, hogy a „Westkunst” címet minden-
ütt idézőjelbe tettem. Nos, mert ez a tárlat egyik valódi gyöngéje. Welt-
kunstnak készült, világművészetnek, de menet közben kiderült, hogy hiá-
nyozni fog egyeseknek az Őst, a kelet-európai népek avantgarde-ja. Rea-
lisztikus önkritika, önkorlátozás a cím, hiszen ki garantálhatta, hogy a 
meghívott művek (nem művészek!) mind megérkeznének? Önkorlátozás 
az 1970-nel húzott záróvonal is, de egy monografikus kiállításnak joga 
van ehhez a távolságtartáshoz. (Még akkor is, ha ez alkalommal a mecé-
nás-hajlamú galeristák rendezésében egy „Heute”, azaz „ma”-show volt 
az 1980–81-ben divatos „új festőiség” jegyében a nagy kiállításhoz csa-
tolva.) A legnagyobb önkorlátozás azonban kétségkívül a bevett normák, 
az elismert arányok és karrierek mellőzése volt. 
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De ez volt a tárlat legnagyobb érdeme is, ezért volt érdemes a hétmilli-
ót kiadni rá. Mert talán nem egyéni ízlés, nem egyéni aszkézis, és nem 
néhány fiatal művészettörténész rezignált, kiábrándult világképe tette in-
dokolttá ezt a válogatást. Még csak azt sem mondhatjuk, hogy az 
avantgarde-ból ábrándultak volna ki, hiszen fantasztikus munkával, han-
gyaszorgalommal és csökönyös dühvel szedték össze a nagymesterek 
úgynevezett műteremhulladékait, nevezhetjük így: kisiklásait. (A zseniali-
tás irányába.) A rendezők egyedül New Yorkból ötven gyűjteményt kutat-
tak át! A súlypont azonban eltolódott, visszacsúszott az európai 
avantgarde-ra, illetve az amerikaiak mezőnyt tekintve is a művészeti irá-
nyok és csoportok területéről vissza az egyes művész műtermére. 

Nincsenek izmusok! – ez a „Westkunst” egyik tétele. Csak helytállás 
van – ez lehetne a másik. A Coca-Cola és a LOVE, a Nagy Absztrakció 
és az Óriási Jövő neonreklámjai kihunyóban vannak, az ég újra elsötétül, 
vagy legalábbis felhőssé lesz, a félárnyékok, a félig sikerült megoldások, 
és a múltban újra megkapaszkodni tudó visszatekintések évtizedébe lép-
tünk. 

A posztmodernek korszaka ez, a modernség utáni csend és várakozás 
periódusa. Kölnben most épül az új Wallraff-Richartz és Ludwig Museum 
és folynak a tárgyalások arról is, hogy az épület egyúttal egy nagy, nyu-
gatnémet modern művészeti kutatóintézetté bővüljön. Még mindig van-
nak tehát gyűjtők, városatyák és művészetpolitikusok, akik a „nagy do-
básra” készülnek. Mielőtt azonban igazán nekirugaszkodhatnának és 
megcsúszhatnának, két összeráncolt homlokú, kissé kedvetlen művészet-
történész, csak úgy a pálya széléről, „mint vendég”, egy óriási kérdőjelet 
állított föl a konjunktúrába belefáradó porondra. Várjuk a következmé-
nyeket. 
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KÁRÁSZ ARTÚR 
Az új amerikai gazdaságpolitika69 

Gazdaságpolitikát leírni két okból nehéz. Először, mert a gazdaság tudo-
mánya nem egzakt tudomány; egzakt tudományban kísérletezni lehet, a 
gazdaságtudományt viszont nem lehet lombikba zárni, a gazdaságban az 
„egyéb feltételek nem változatlanok", ellenkezőleg, minden folyton válto-
zik. Ami tegnap talán így volt, az ma az ellenkezője. Amikor tegnap fel-
emeltük a kamatlábat, az talán megállította az inflációt, de ugyanakkor 
depressziót okozott. „Vészes tudomány” a gazdaság tudománya (ezt Marx 
Károly óta fokozottan tudjuk). 

Amerikáról szólva a másik, talán még fontosabb ok az, hogy az Egye-
sült Államok nem ország európai értelemben: óriási arányainál fogva nem 
elemezhető egységes módszerekkel, ahogyan azt egy európai állam eseté-
ben tennők. Tudjuk-e egyáltalán Európában, mi az, hogy az Egyesült Ál-
lamok? 

Ez lehetne az első téma. Ezt követően talán helyes lesz megvizsgálni, 
mi előzte meg a mai helyzetet Amerikában: mi történt az utolsó ötven 
évben, mi ellen lépett fel Reagan elnök és mindazok, akik rá szavaztak? 
Actioni semper et contraria est reactio: mit javasol a Reagan kormány? 
Végül, és ez lesz talán a legfontosabb kérdés: mit várhatunk Reagantól? 

2. Az Egyesült Államok 
Életem nagyobbik felét Magyarországon töltöttem és sohasem vágyód-

tam tengeren túlra. Amerikáról fogalmam sem volt. Amikor a negyvenes 
évek legvégén Párizsban rostokoltam és az amerikai vízumra vártam, egy 
kedves amerikai professzor Párizsban jártában meghívott magához. Tud-
ta, hogy Amerikába készülök és segíteni akart. Meghallgatta, mit csinál-
tam, mit szeretnék, mit tudok. A végén csak annyit kérdezett, hány éves 
vagyok? – Akkor még nem voltam negyven. A tudós professzor azt 
mondta: „Még éppen a határán van annak, hogy talán még megszokhat-
ja.” 

Igaza volt. A határán voltam annak, hogy nem bírom ki a változást. 
Nehéz megmondani, hogy mi volt nekem a változás. Nem csupán a 

pénztelenség... persze, az sem könnyű három gyerekkel, rossz angolság-
gal ... de az igazi nehézség másutt rejlett. Talán abban, hogy Amerikában 
minden hasonlít Európához, de mégis minden más. Az emberek fehérek 
(többé vagy kevésbé), de mások. Nehéz volt hozzászokni ahhoz, hogy az 

                                                           
69 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 2. számában. 
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egyén csak egy a 200 millióból, aki mind egyforma, mind egyformán lo-
hol, csak azt nem tudni, hogy mi után vagy mi elől loholnak. Egy emig-
ráns történet egy daxliról és egy doberman kutyáról szól. A 42. utcán bak-
tatnak New Yorkban és a régi hazáról beszélgetnek; azt mondja a daxli: 
„otthon, régen, én is doberman voltam”. 

Hát én is daxlivá váltam. És utáltam Amerikát, utáltam lélegezni, utál-
tam enni, utáltam ott mindent, ahogyan azt csak egy megrögzött európai 
tudja. 

Ez így tartott talán egy évig. Egy reggel ráébredtem arra, hogy Ameri-
ka nem Európa. Először is, Amerika nem ország a szó európai értelmé-
ben; Európában Amerikáról gyakran úgy beszélünk, ahogyan mondjuk 
Belgiumról beszélnénk, vagy Franciaországról. Néha, európai újságokat 
olvasva, a székesfehérvári napilap vezércikke jut eszembe, amely valami-
kor 1940-ben azzal a címmel jelent meg, hogy „Óva intjük Angliát”. Mi 
európaiak is gyakran óva intjük Amerikát. 

Amerika nem ország, hanem kontinens, végtelen lehetőségekkel, vég-
telen látóhatárral, ahol minden lehetséges, de mindennek az ellenkezője 
is. Anglia, hogy csak egy példát említsek, persze, hogy rendkívül fontos 
állam, de Kaliforniának, vagy New York államnak is van majdnem annyi 
lakosa, mint Angliának: és ezek csak egy-egy állam az ötven federációjá-
ban. Ha valaki fogalmat akar alkotni magának arról, hogy mi Amerika, az 
ne álljon meg New Yorkban, bármilyen fantasztikus szürrealista város is 
az, menjen a Mississippi folyótól nyugatra, ott kezdődik az igazi óriás 
ország, ezer és ezer kilométer út, csak út, csak út, csak erdő, csak hegyek, 
csak szántók, városok, ipar – amíg elérkezik végre Kaliforniába. Kalifor-
nia megint egy másik világ, új birodalom. Amikor a kaliforniaiak azt 
mondják, hogy „nyugatra megyünk", akkor azt úgy értik, hogy Denver-be 
mennek, Colorado-ba, mert az „Egyesült Államok” a kaliforniaiaknak ott 
végződik és ott kezdődik Kalifornia, amely nem Egyesült Államok, ha-
nem új birodalom. 

Nem Európa, mindamellett, hogy sok a keresztény templom, sok a gó-
tika templomban és egyetemben egyaránt: de ez csak külszín, a valóság 
az, hogy egy másik világ. Éppen úgy, ahogyan Kínában nem szabad eu-
rópai kultúrát keresnünk, ugyanúgy nem szabad Amerikában Európát 
keresnünk. 

Persze, nem paradicsom. Ádám és Éva óta nemigen ismerünk paradi-
csomot ezen a földön. Sok minden más, a holttesteket kifestik temetés 
előtt, az egyházak nem fizetnek adót, gengszterekből is akad elég. Sok a 
baj, nagy a jövedelemkülönbség, van munkanélküliség, sznobizmus, szí-
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nészek problémája. Puerto Rico ugyanolyan gondokat okoz, mint Algéria 
annakidején Franciaországnak. És mindez Európában ismeretlen ará-
nyokban. 16.000 egyetemmel, 14.000 bankkal. 

Furcsa kétpártrendszer. Téves azt gondolni, hogy a republikánusok va-
lamennyien konzervatívok, a demokraták liberálisak. A két nagy párt 
egymás mellett nőtt fel minden árnyalattal: vannak jobboldali demokraták 
és vannak liberális republikánusok. Az egyetlen különbség a két párt kö-
zött a központi kormányzat szerepére vonatkozik. A demokraták talán 
hajlamosabbak centralizálni – de még ez is csak Roosevelt elnöksége óta 
igaz. A szavak sokszor mást jelentenek Amerikában. „Liberális” a balol-
dalt jelenti, a „szocializmus” veszélyes szó: kommunizmust jelent (érde-
kes módon, a szovjet tömbben is ez a helyzet). 

Ugyanakkor az adóztatásban közvetett módon, Európában ismeretlen 
eszközökkel, módszerekkel, Amerika de facto több egyenlőséget valósí-
tott meg, mint sok európai állam. A tömegtermelés, a harmincas évek 
depressziója, még a két világháború is szocializáló hatással volt a társada-
lomra, de a szocializálódás is amerikai módon történik (és nem helyes 
szocialistának nevezni). A szakszervezetek történelmében rendkívül fon-
tos esemény, hogy Fordnál (és valószínűleg nemsokára a General Mo-
torsnál) a munkanélküliség elkerülése céljából bércsökkentéshez járultak 
hozzá. Sok az adó. Három szinten kell adót fizetni: a washingtoni 
federális kormánynak, az államnak és a községnek. A tanítás az államok 
és községek kezén van, az iskolákat azok tartják fenn a nekik járó adóból. 
Ez azt jelenti, hogy a központi kormányzat nem szólhat bele a tanításba, 
ami rendkívül erős fegyver mindennemű potenciális diktatúra ellen. 
(MacArthur tábornok – amikor Truman elnök Ázsiából hazaparancsolta – 
nem egy európai országban diktátorrá nőtte volna ki magát. Amerika hős-
nek kijáró ünnepléssel fogadta, türelemmel meghallgatta beszédeit, de a 
sikeres hadvezér a politikai hatalom birtokosa helyett egy nagy „multina-
cionális” vállalat elnöke lett.) A több mint kétszáz éves alkotmány alapté-
tele ma is: az egyéni szabadság megvédése minden eszközzel. 

2. Az elmúlt ötven év 
A húszas évek végén gazdasági válság rázkódtatta meg a világot. A 

Creditanstalt Bécsben tönkrement, Európa fizetésképtelen lett és Ameri-
kában Hoover elnök nem tudta a gazdasági ciklont megállítani. A munka-
nélküliek száma rohamosan nőtt, négy, nyolc, majd tizenkét millió mun-
kanélküli egyedül Észak-Amerikában, a tőzsdén napok alatt milliárdok 
tűntek el nyomtalanul. Minden az értékét vesztette, mert mindenki azt 
hitte, hogy veszteni fog és ennek folytán mindenki vesztett. Ebben a kao-
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tikus helyzetben jelent meg Franklin Delano Roosevelt és bevezette a 
New Dealt, az Új Rendszert. A New Deal rendet akart teremteni a romok-
ban. Az ország 18.000 bankjából vagy 4000 fizetésképtelen volt és a be-
tevők elvesztették a pénzüket. Roosevelt, első ízben Amerika történeté-
ben, bevezette a betétbiztosítást. A New Deal alapította állami biztosító 
intézet (FDIC) minden betétet egy maximális összeg erejéig biztosít. 
(Amerikában azonban semmi sem kötelező, az FDIC tagság is önkéntes: 
amelyik bank nem kívánja az FDIC ellenőrzését, az nem lép be. Saját jól 
felfogott érdekében azonban majdnem minden bank tagja lett az FDIC-
nek, amely intézmény ennek folytán bankok ezreit ellenőrzi és jelentősé-
ge igen nagyra nőtt.) Ugyanígy növekedett az állami jegybank-rendszer 
(Fedreserve), amelynek tagsága szintén önkéntes. 

A következő probléma volt a munkanélküliség. Roosevelt bizalmi em-
bere, Harry Hopkins vezetésével hatalmas közmunkák indultak, az ország 
vezető intellektusai Roosevelt köré csoportosultak: ekkor mentek Wa-
shingtonba először Harvard, Yale, Chicago legjobb elméi. Végül fontos 
lépés volt a mezőgazdasági árszínvonal emelése: szubvenciókkal, újabb 
és újabb intézményekkel. 

Mindehhez pénz kellett, pénz és bizalom. A pénz új prófétája egy an-
gol közgazda volt, John Maynard Keynes, a későbbi Lord Keynes. Alap-
tétele a teljes foglalkoztatottság; ennek érdekében a kormánynak mindent 
meg kell tennie, akár adósság árán is. Keynes a XX. század legjelentő-
sebb közgazdásza, akinek hatása óriási volt. Az ő hatása alatt jött létre a 
törvényhozás, amely az angolszász országokban a teljes foglalkoztatott-
ságért a kormányt tette felelőssé, ő felelős az utolsó évtizedek nagy köz-
munkáiért, az egész lakosságot felölelő szociális törvényekért, amelyek 
költségvetése, de sajnos deficitje is sokszáz milliárd dollárra rúg. 

A New Deal következményeként Washington hatalma igen nagyra 
nőtt. Roosevelt minisztériumai, a New Deal új intézményei az alkalma-
zottak tízezreit szívták magukba. Washington – amely valaha békés, kö-
zépnagyságú város volt – világvárossá nőtt, amelynek ma kétmillió lakosa 
van. Nagyrészt tisztviselők, akik nem termelnek, akik csak ellenőriznek 
és milliószámra írják a jelentéseket, amelyeket sokszor senki sem olvas 
el. 

Rooseveltnek hallatlan politikai sikere volt. Négyszer lett elnök. Felve-
tődik azonban a kérdés, hogy a New Deal valóban siker volt-e vagy nem? 
A válasz erre ma inkább negatív. Az amerikai (és egyéb) munka- nélküli-
ség nem a New Deal miatt szűnt meg: a húszas évek munkanélkülisége 
még a harmincas évek végén is megvolt és csak (sajnos, igen fontos ada-
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lék!) a II. világháború folyamán, szóval a háborús termelés következtében 
szűnt meg. A világháborút követő újjáépítés persze teljes foglalkoztatott-
ságot jelentett, de az azt követő évtized jóléte már csak látszat-jólét volt: a 
valóságot eltakarta a vietnami válság és a nyomában támadt infláció. Ma 
már közismert tény, hogy a vietnami helyzet romlását az amerikai elnö-
kök, elsősorban Johnson, eltitkolták. Sőt, hamis információt adtak a 
Kongresszusnak, tehát a népnek. 

Ezzel kezdődött a dollár romlása és megindult az infláció lejtőjén. A 
Vietnam okozta kiadásokat fedezni kellett. A deficit fedezésének klasszi-
kus, nyílt módja kötvénykibocsátás lett volna. Ezzel azonban a kormány 
nem mert élni, egyrészt mert a hadikiadások mértéke köztudomásra jutott 
volna, másrészt ilyen nagy összegű állami kötvénykibocsátás esetén a 
magánhitel kamatterhe túlságosan megdrágult volna. így a kormány in-
kább a jegybankhoz fordult, a jegybank új pénzt nyomott és ezt adta Viet-
nam céljaira. A régi, jól ismert inflatorikus eljárás. Mindehhez hozzájárult 
a hetvenes évek két energiaválsága, amely az árak emelkedését még erő-
sebbé tette. 1973-ban a dollár olyan nyomás alá került, hogy Nixon kény-
telen volt az amerikai pénz aranyra-válthatóságát megszüntetni, a dollár 
szabadjára lett bocsátva, az értéke azóta „lebeg”, kereslet-kínálattól függ. 
1973-tól kezdve az infláció, az olajhiány és a termelékenység csökkenése 
fenyegető arányokat ért el. Ehhez járult egy tehetetlen adminisztráció, 
amely csak a federális kormány további gigantikus növelésében látta a 
megoldást. Nyilvánvaló volt, hogy a Carter elnököt jellemző, önmagában 
jóakaratú, de tehetetlen foltozgatást nem lehetett tovább folytatni. Két 
lehetőség adódott: centralizálni a végletekig vagy erősíteni a magánpia-
cot. 

3. 1930. Reagan 
A probléma nem új. Az elmúlt századokban három gondolkozó foglal-

kozott vele: Adam Smith 1776-ban, Marx 1848-ban és Keynes 1936-ban. 
(Furcsa véletlen, hogy Keynes abban az évben született, amikor Marx 
meghalt, 1883-ban – és méghozzá június 5-én, amikor Smith Ádámot 
keresztelték.) 

Smith Ádám a Nemzetek Gazdagsága-ban a szabad gazdaságról ír. 
Nem zárja ki a kormány szerepét. A kormány őrködik azon, hogy a pia-
con a verseny szabad maradhasson. Továbbá a kormány gondoskodik 
mindarról, amit a magántőke nem csinálhat (utak, közbiztonság, hadse-
reg). Az a tény, hogy 1930 előtt az Egyesült Államok kormánya a gazda-
ságban olyan kis szerepet játszott, nagyrészt Smith Ádám eszméi befolyá-
sának tulajdonítható. 
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A nagy változás 1936-ban történt, amikor Keynes megjelentette főmű-
vét, az Általános Theoriát. Keynes szerint a Smith Ádám-féle gazdasági 
automatizmus (az a bizonyos „láthatatlan kéz", amely a gazdasági erőket 
egyensúlyba hozza), nem működik mindig. Vannak idők (es ilyen volt a 
harmincas évek eleje), amikor az összkereslet csökkenése folytán csökken 
a termelés; a termelés csökkenése folytán a gazdaság, és a gazdaságon 
belül az egyének mind szegényebbek lesznek. Ilyen esetben a kormány 
kötelessége beavatkozni, hogy az összkereslet emelkedjék: interveniálni 
kormánykiadással vagy adóleszállítással: mind a kettő valószínűleg költ-
ségvetési deficittel jár. 

Keynes nevével gyakran visszaélnek és korlátlan inflacionistának 
mondják. Néhány követője tényleg az volt; Keynes csak annyit mond, 
hogy bizonyos esetekben, főként amikor a magán kereslet hiánya folytán 
a termelő eszközök egy része parlagon hever, interveniálni kell. 

Smith Ádám és Keynes Angliában működött. Érdekes viszont, hogy 
mindketten a legnagyobb hatást Angliától hatezer kilométerre nyugatra 
gyakorolták, az óceánon túli Amerikában. Keynes hatása alatt a gazda-
ságpolitikusok érdeklődése 180 fokos fordulatot tett. 

Smith Ádámmal ellentétben Keynes szerint a súlypont a kínálat helyett 
a kereslet, a takarékbetevők helyett a kölcsönvevők, a magánszektor he-
lyett az állami szektor, a fiatalság helyett az öregek, a község helyett az 
állam („US State”), az „Állam” (State) helyett a Federális Kormány, a 
kockázat helyett a bürokrácia, a befektetés helyett a fogyasztás, a haté-
kony munka helyett a jövedelemelosztás stb.70 

Egészen 1965-ig ennek az eltolódásnak, mondjuk „balratolódásnak” a 
költségei elenyészőknek tűntek. Azokban az időkben a 
munkaproduktivitás erősebben emelkedett, mint az eltolódás költségei. 
1966 után viszont a munkásonként termelékenység csökkenni kezdett és 
1973 után negatívvá vált. 

Ezért a veszteségért fizetni kell. Míg 1965-ben az adóteher (szövetségi, 
állami, községi) a nemzeti jövedelem 30 %-át tette ki, 1981-ben a nemzeti 
jövedelem 37 %-ra emelkedett. (Az óriási emelkedés főoka az ún. 
„bracket-creep” volt: az inflációs jövedelmek emelkedése folytán az adó-
fizető automatikusan egy magasabb adókategóriába kerül és így önmaga 
hibáján kívül magasabb adókulcs alá esik. Az adók emelkedésével párhu-
zamosan a kormánykiadások mértéke is emelkedett. Némely számítások 
szerint a három kormánykategória (federáció, állam, község) kiadásai a 
                                                           
70 Ezra Solomon: Beyond the Turning Point, The Portable Stanford, Stanford, Calif. 

1981. 
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nemzeti jövedelem 50 %-át tették ki. Az adóbevétel (az előbb említett 37 
%) és a kormánykiadás (50%) közötti különbség a deficit – amelynek 
legnagyobb része inflatorikus. Az adóteher, a kormánykiadások emelke-
dése olyan arányú lett, hogy az emberek belefáradtak és a hetvenes évek 
végén, az 1980-as választási kampányban a vita modern időkben merőben 
új két témára terelődött. Rónáid Reagan és párthívei két kérdést tettek fel: 
1. További kormánybeavatkozás gazdaságilag kifizető-e vagy nem? Az 
átlagpolgár boldogabb-e ma, mint régen volt? 1965 előtt a válasz mind a 
két kérdésre igenlő lett volna. 1980-ban a válasz a nem volt. így, az 1980-
as választás, úgy látszik, erős csapás a New Deal-lel elindult államosító 
irányzatra. 

És itt érkezünk el a Reagan-programhoz, amely 5 pontból áll: 1. Adó-
leszállítás. A jövedelemadó különböző részletekben 23 %-kal csökken. A 
különböző vállalati adók, osztalék-és kamatbevétel után fizetendő adók is, 
alacsonyabbak. (Tulajdonképp nem igazi adóleszállítás, hanem az előbb 
említett „brackett-creep” megszüntetése.) Reagan elgondolása, hogy az 
adócsökkentés folytán felszabaduló összegek produktív befektetésre ke-
rülnek; emelkedő termelés új munkaalkalmat teremt és emeli az állami 
adóbevételt. Igen vitatott kérdés és egyelőre nehéz eldönteni, hogy a köz-
vélemény meddig és milyen sokáig lesz hajlandó Reagant ezen az úton 
követni? 2. Kiadások csökkentése. Reagan főként a jóléti kiadásokat kí-
vánja csökkenteni (öregkor javára szóló kiadások, színesek, nemzetközi 
intézmények). Tagadhatatlan, hogy belpolitikai visszaélések folytán a 
szociális kiadások egy része tényleg túl magasra nőtt, a visszaélések ösz-
szege valószínűleg évi sokmilliárd dollárt tesz ki – ugyanakkor e kiadások 
egyoldalú törlése erősen antiszociális. Ezenfelül, egyelőre tisztázatlan 
kérdés, hogy bizonyos szociális juttatások egyszerű törlése nem jogfosz-
tás-e, amelyet a bíróság alkotmány-ellenesnek nyilváníthat. 3. Az állam-
háztartás 1984-ben egyensúlyban lesz – ígéri Reagan. Ezt nem hiszi el 
senki, sem a parlament, sem Wall Street. 4. A federációs kormány szerep-
lésének csökkentése. A washingtoni bürokrácia leépítése, a szociális ki-
adások kezelése decentralizálva az ötven állam szintjére. Reagan elgondo-
lása, hogy helyi problémákat a helyi hatóságok jobban ismerik és köny-
nyebben oldják meg. A gondolat érdekes és lesznek államok, mint New 
York vagy Kalifornia, amelyek eléggé magas színvonalon dolgoznak ah-
hoz, hogy feladatukat teljesítsék. De hogy olyan államok, mint pl. Ala-
bama vagy Mississippi, mit képesek tervezni, vagy végrehajtani, azt ma 
nehéz eldönteni. 5. Végül monetáris disciplina. Az infláció a hatvanas 
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években évi l,5 %-ról 1980-ban évi 13,5 %-ra emelkedett, ugyanakkor a 
produktivitás évi +3 %-ról mínuszra csökkent. 

Ez a Reagan program. Mi az alapja? A „Reaganomics" értelmében a 
gazdaság jóléte a kínálat nagyságától függ. Míg Keynes a keresletet kí-
vánta emelni, szükség esetén pénzt nyomatott, hogy az emberek vásárolni 
tudjanak, addig Reagan és munkatársai adót csökkentének, hogy az ily 
módon felszabaduló többlet produktív befektetések céljára szolgáljon. 
Többtermelés, minek folytán több a munkaalkalom és emelkedik az adó-
bevétel. 

A jövő fogja megmutatni, hogy ez a politika hová vezet. Hogy a prob-
léma mennyire nehéz, azt a legtisztábban Dávid Stockman különös esete 
mutatja. Stockman a kormány tagja, mint a szövetségi költségvetési hiva-
tal vezetője. Fiatal és tehetséges. Az elnök pénzügyi elveit kezdettől fog-
va nagy erővel képviselte és könyörtelen szigorral törölte a jóléti kiadáso-
kat. Érthető feltűnést keltett ennek folytán egy előkelő bostoni folyóirat 
pár hónappal ezelőtt megjelent cikke, amelyben ugyanez a Stockman az 
elnök adópolitikáját erősebben kritizálta, mint akár a demokrata párt. Azt 
a politikát tehát, amelyért ő hivatalból felelős. A cikk Stockman fejébe 
kerülhetett volna. Furcsa módon, nem történt semmi baja. Reagan embe-
rei monetaristák. Pápájuk ma Milton Friedman (akinek egyik nagyanyja 
állítólag magyar volt). A monetarizmus a régi kvantitatív elmélet alapján 
áll: a pénz forgalomban lévő mennyisége es az árnívó összefüggnek, en-
nek folytán az inflációt jegybankpolitikai eszközökkel kell korlátozni. A 
Fedreserve jelenlegi vezetője, Paul Volcker, ezekkel az eszközökkel kö-
nyörtelenül él. Mindaddig, amíg az államháztartás deficitje nem csökken, 
a jegybank drasztikus hitelkorlátozó intézkedései érvényben maradnak; 
áll ez elsősorban a rendkívül magas kamatlábra, amelyet Volcker, minden 
bel- és külföldi támadás ellenére, védelmez. 

És itt érkezünk el Reagan akut problémájához. Hogyan lehet adót le-
szállítani és ugyanakkor nagymértékben emelni a hadikiadásokat? Az 
1982-es deficit állítólag 100 milliárd dollárt fog kitenni, 1983-ban még 
többet és – ha a dolgok nem változnak 1984-ben – az utolsó három év 
deficitjeinek összege többet fog kitenni, mint az előző ötven év New 
Deal-deficitjei együtt. Deficit és magánvállalkozás versenytársak a hitel-
piacon. Amit a kormány bankhitelben felvesz, azt a magánvállalkozástól 
veszi el, mert annyival kevesebb hitel jut a magánvállalatoknak.71 

                                                           
71 Herbert Stein and William Fellner: The Budget and the Economy; The AEI Eco-

nomist, Washington, DC. 1982. 
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A Wall Street hónapok óta stagnál, mert egyelőre nem hisz az elnök-
nek. A Jegybank sem hisz neki és magas kamatláb-politikájával tovább 
akadályozza a befektetéseket. Még nem tudni, hogy az elnök mit fog hatá-
rozni. Igen nagy előnye, hogy beszélni tud az emberekkel, érintkezni tud 
velük; valamilyen módon, sokszor teljesen váratlan módon váratlan do-
logra tudja őket rávenni. Ki hitte volna, hogy az erősen demokrata több-
ségű képviselőház a Reagan-féle adójavaslatokat meg fogja szavazni? Ez 
az elnök egyedülálló politikai sikere volt. 

Az elmúlt év a gazdaság síkján sem volt sikertelen. Míg 1980-ban a 
dollár minden vonalon gyenge volt: arany, ezüst, olaj, svájci frank, német 
márka árfolyamai kivétel nélkül a dollár rovására emelkedtek, 1981-ben 
az irányzat megfordult, a dollár erősen felment, az arany ára 850 dollárról 
380-ra zuhant (ebben persze az orosz kínálat is szerepet játszott); az ezüst 
ára 50-ről 10 dollárra ment le. Pár hónappal ezelőtt az olaj ára 40 dollár 
körül mozgott és voltak akik azt jósolták, hogy 1983-ban el fogja érni a 
100 dollárt. Nem volt igazuk, ma túl sok az olaj és az arab sejkek szeré-
nyebbek lettek. És ami talán a legfontosabb: az amerikai árszínvonal 
emelkedése megállt: évi 13,5 %-ról lement 8° %-ra. Reaganék azt remé-
lik, hogy pár év múlva talán 4 % lesz. Mindennek az ára erős gazdasági 
depresszió és munkanélküliség. Reagan szerint ezt a fájdalmas operációt 
tűrni kell: gazdaságban mindenért fizetni kell. Filozófiája, pár szóba sű-
rítve: „Ha nem most, akkor mikor? És ha nem mi, akkor kicsoda?” 

Ronald Reagan politikájával sokan nem értenek egyet és nem tudni, 
hogy tekintélyes belföldi erők, a szegények, a betegek, az öregek, a színe-
sek meg fognak-e hajolni a gazdaságpolitikusok érvei előtt? Elfogadják-e 
azt a tételt, hogy újjáépítésért fizetni kell? Ez azonban politikai kérdés és 
túlmegy ennek az írásnak a keretein. Ennek egyedüli célja megmagyaráz-
ni, mi történt az Egyesült Államokban, miért reng a föld az Új Világban? 
Hogy valószínűleg soha többé nem fogunk a harmincas évek romantikus 
New Deal-jéhez visszatérni. A világban ma két diametrálisan ellenkező 
gazdasági kísérlet tanúi – vagy talán inkább áldozatai – vagyunk: egy 
szocialista kísérleté Európában, egy monetarista kísérleté az angolszász-
oknál. Sokan mindkét kísérlet sikerében kételkednek. Nem hiszik, hogy 
Európa meg tudja oldani a saját – és még kevésbé a világ problémáit. Ah-
hoz túl kicsinyek vagyunk, túl nacionalisták, túl monopolisztikusak. A 
vihar a fejünk fölött tombol, fenn a sztratoszférában. Azt mi befolyásolni 
nem tudjuk. Az új amerikai monetarizmus viszont, mindaddig, amíg a 
hangsúlyt az infláció elleni küzdelemre helyezi, elérheti célját. Mint lát-
tuk, az Egyesült Államok inflációjának üteme az utolsó hónapokban las-
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sabb lett. Ha ez a jelenség tartósnak mutatkozik, akkor remény van arra, 
hogy a nyugati világ gazdaságában néhány év múlva lassú, igen lassú 
javulás kezdődjék. Minden attól függ, hogy a közvéleménynek lesz-e ere-
je és főként lesz-e türelme ezt kivárni. Meg fogja-e érteni, hogy magunk-
nak kell önmagunkon segítenünk. Ez mindig a legnehezebb. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Kiss Sándor72 

1918–1982 
 
A legidősebb magyar családok egyikéből, a Nagyságos Fejedelem népé-
ből származott. Elődei Esze Tamás felsőtiszai kuruc talpasai voltak, 
Azok, akik legelőbb bontották ki Rákóczi Lengyelhonból küldött, Cum 
Deo pro patria et libertate jelmondatéi piros selyem zászlait, hogy alattuk 
az elnyomó császári hadsereg és a nemesi vármegyék ellen induljanak. E 
lobogókhoz a szeptember 22-én tragikus hirtelenséggel elhunyt barátunk, 
munkatársunk, Kiss Sándor, mindvégig hű maradt: Istennel harcolt ma-
gyar hazájáért, a magyar szabadságért. 

1918-ban született Vásárosnaményban. Pataki ösztöndíjasként szerzett 
tanítói képesítést, majd Szegeden tanítóképző-intézeti tanári oklevelet. A 
népi, a szociális megújulást hirdető egyetemi ifjúsági mozgalom egyik 
legtevékenyebb toborzója, szervezője volt. A háború végén ezért és ellen-
állási tevékenységéért jutott ki neki is a Nemzeti Számonkérő Szék és a 
Gestapo fogsága. 1945 januárjában a Magyar Demokratikus Ifjúsági Szö-
vetség elnökének választották meg, ám már néhány hónap múlva – látván 
a kommunisták mesterkedéseit – e tisztségéről lemondott. Ezután Nagy 
Ferenc miniszterelnök megbízta a Magyar Parasztszövetség újjászervezé-
sével, ennek lett országos igazgatója. Az ideiglenes parlamentben Bereg 
vármegyét képviselte. E tisztségében főként a kommunistákkal vívott 
belpolitikai küzdelmekben, a parasztegység megteremtésében, az érdek-
képviseleti és szövetkezeti törvényjavaslatok létrehozásában, s főként a 
Parasztszövetség országos kiépítésében vezető szerepe volt. Az 1946 
szeptemberében Budapesten tartott Parasztnapok pecsételték meg a sor-
sát: Rákosiék neki sem tudták megbocsátani, hogy a fővárosban fél milli-
ónyi magyar paraszt tett hitet a demokrácia mellett. 1947 januárjában – az 
első ún. konstrukciós per során – a Belügyminisztérium Államvédelmi 
Osztálya, összeesküvéssel vádolva őt is letartóztatta. Három esztendő 
múlva szabadult. Előbb kubikusként, majd villanyszerelőként dolgozott, 
hogy családját, magát fenntartsa. 

1956 októberében, már a forradalom első napjaiban, hozzálátott Kiss 
Sándor a Parasztszövetség újjászervezéséhez. Kora hajnaltól késő éjsza-
káig dolgozott: hitte, a zászló jelmondata valóságra válik, végre szabad 

                                                           
72 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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lesz megint a magyar. Hite a forradalom leverése után sem hagyta el, 
1956 novemberében az ő vezetésével alakult meg Bécsben a Magyar For-
radalmi Tanács ideiglenes intézőbizottsága. 

Családjával az Egyesült Államokban talált menedékre, előbb New 
Yorkban a Szabad Európa Bizottság, majd Washingtonban az Amerika 
Hangja munkatársa volt. Bátran elmondhatjuk felőle, már amerikai pol-
gárként ezeknél az intézményeknél is elsősorban a magyar hazáját, a ma-
gyar szabadság gondolatát szolgálta. Alig volt olyan érdemes amerikai 
magyar megmozdulás, amelynek ő ne lett volna részese. Ilyen szolgálat-
ban érte utol a halál is, egy konferenciáról hazafelé tartva, később halá-
losnak bizonyult automobil-balesetet szenvedett. 

Gyász-istentiszteletre a virginiai Alexandria egyik metodista templo-
mában szeptember 25-én gyűltek össze barátai, munkatársai s azok, akik 
őt szerették. Elhamvasztott porai a vásárosnaményi temetőben, Esze Ta-
más földjén, szülei sírjában találnak majd örök pihenőre. 

Jó fél esztendeje, Kovács Imre halálán keseregve még mindig, írta ne-
kem: „Ritkulnak a soraink, napról napra kevesebben leszünk, 
valamennyiünkre több és több munka jut, amelyet még el kell végez-
nünk.” Búcsúzunk hát barátunktól, munkatársunktól, Kiss Sándortól, az-
zal a fogadkozással, hogy magunkra vállaljuk azokat a feladatokat, ame-
lyeket most már ő is ránk hagyott. 
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HALÁSZ PÉTER 
Drámaíró, színpad nélkül73 

Márai Sándor: ]ób ... és a könyve, Újváry-Griff, München 1982, 235 l. 
 
Nem mindig a drámaíró kényszerül arra, hogy emigráljon a színház vilá-
gából, olykor a színház távolodik el tőle és a drámaíró – aki egyhelyben 
maradt – döbbenten eszmél rá, hogy nincs többé közük egymáshoz – leg-
alábbis átmenetileg. Az eredmény ugyanaz, a drámaíró, aki emigrált és a 
drámaíró, akitől a színház távolodott el, egyképpen némaságba burkoló-
dzik. Jó néhány kimagasló tehetségű drámaíró neve jut az ember eszébe, 
anélkül, hogy hosszasan gondolkoznia kellene fölötte, akiktől a dráma 
minden valószínűség szerint rövid életű, de annál intenzívebb és agresszí-
vebb, vadonatúj utakat kereső (és az esetek többségében útvesztőbe téve-
dő) korszaka elpártolt: a két svájci drámaíró, Dürrenmatt és Max Frisch 
hallgat, az utóbbi könyvdrámába menekül, nincs új darabja Arthur Miller-
nek, Albee-nak, Tennessee Williams-nek, a halála előtti két évtizedben 
hallgatott Saroyan ... és hosszan sorolhatnám még azokat, akiktől roppan-
tul termékeny időszak után elidegenedett a színház. Márai Sándor esete 
más, ő a hazájából kényszerült el és ezzel együtt a drámairodalom műfa-
jából is. Márai, a drámaíró elhallgatott, kapcsolata a színházzal megsza-
kadt. E kapcsolat nélkül a drámaíró légüres térbe kerül, elveszíti a színház 
ihlető varázsát. Márainak három drámáját játszották – emigrációja előtt – 
Magyarországon, a „Kassai polgárok”-at a Nemzeti Színház, a „Kaland”-
ot a Nemzeti Kamara Színház, e kettőt a háború előtt és alatt, a második 
világháború után pedig az akkor egy ideig a Nagymező utcában vendég-
szereplő Vígszínház mutatta be „Varázs” című színművét. Márai volna a 
megmondhatója annak, hogy mily mértékben ihlették drámaírásra az ak-
kori forró légkörű színházi világ rendezői és művészei, Somlay Artúr, aki 
a „Kassai polgárok”-at vitte sikerre, Rajnay Gábor és Tőkés Anna, akik a 
„Kaland”-ot Ajtay Andor és Tolnay Klári, akik a „Varázs”-ban nyújtottak 
nagyszerű alakítást. A színész a dráma írása alatt sokat segít az írónak, 
segít akkor is, ha a mű születésének idején szót sem váltanak egymással, 
mert a drámaíró rendszerint tudja, hogy kinek, kiknek szánja darabja sze-
repét és ezek azután – persze valamelyes túlzással, de az igazságtól még-
sem olyan nagyon távol – fülébe súgják szerepeiket. Márai a drámaíró 
azonban mégsem hallgatott el – csak éppen nem került színre. 
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A most napvilágot látott „Jób ... és a könyve” című kötetben hangjáté-
kaival és egyfelvonásosaival találkozik az olvasó. Háromfelvonásos 
színmű nincs a kötetben – jó volna tudni, írt-e vajon az emigrációban – 
vagy készül-e írni? – háromfelvonásos darabot Márai Sándor. Ezek a rö-
vid darabok mind-mind kivétel nélkül különös hangulatot árasztanak, 
szereplőiket misztikus légkör veszi körül, jóllehet az író itt és ott rövid 
instrukciókat ad, az embernek mégis az az érzése, hogy e rövid hangjá-
tékok, darabok írása közben az, hogy végül is realizálódnak-e ezek, el-
hangzanak, vagy színre kerülnek, mellékes volt az írónak, a gondolat nem 
is foglalkoztatta. Ez már az írói dac, a szuverén alkotó szembefordulása 
körülményeivel, a magatartásból az árad: megáll a lábán a mű közvetítők 
nélkül is. A kötet első hangjátékának „Nászút” a címe. Egy asszony szö-
kik a férjétől, repülőgépen utazik szerelmesével „nászútra”. De az asz-
szony és a férfi a valóságban már nem utaznak sehová, mert a repülőgép, 
amelyre jegyet váltottak – lezuhant. És kettejük párbeszéde – amelyben 
egyébként a férfi csak „igen”-nel és „nem”-mel válaszol – az életen és a 
valóságon túl pereg, az asszonyt először csaknem szórakoztatja a váratlan 
fordulat, a borzalomra lassan ébred rá. 

A „Hasbeszéd” című hangjáték hőse, Patrick boldogan és gondtalanul 
él valahol egy idegen városban, albérleti szobájában, esztendőkkel ezelőtt 
ő. a híres és sikeres hasbeszélő megszökött bábuitól, saját kreatúráitól, 
egy napon megelégelte valamennyit, otthagyta őket, elmenekült a cirkusz 
világából és többé nem hasbeszélő, a szájával beszél, a torkán át, mint 
mindenki más. Egy napon azonban a bábuk utánajönnek. 

Az „Alibi” című hangjátékban az ügyészhez a főtárgyalás előtti napon 
egy asszony érkezik látogatóba, hivatali szobájába, a vádlott érdekében 
jött, akire az ügyész másnap a legsúlyosabb ítélet kimondását akarja kér-
ni. Az asszony okmányt teszt az ügyész asztalára. 

– Ez az okmány azt szeretné bizonyítani, hogy a vádlott, aki holnap 
reggel főbenjáró ügyben áll a bíróság elé, nem beszámítható, mert öt év 
előtt idegrohama volt és öngyilkosságot kísérelt meg. 

– Ez a valóság. 
– Nem, ez volt az alibi. A világpolitikai helyzet nem ad módot arra, 

hogy a vádhatóság ártatlan és megbízható vizsgálatot kérjen abban az 
idegen országban, amelynek egyik ideggyógyászati klinikáján ... a felte-
vés szerint... ezt a bizonylatot kiállították. 

A vádlott azonban nyilvánvalóan menthetetlen. Az, hogy esztendőkkel 
ezelőtt egy idegen országban, ahová tudományos kongresszusra, egy kül-
döttség tagjaként kiutazhatott, és ott öngyilkosságot kísérelt meg, nem 
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csökkenti bűnét, nem teszi kevésbé felelősségre vonhatóvá, inkább sú-
lyosbítja helyzetét. A látogatónak azonban nem ez az egyetlen érve. A 
feszültségteljes párbeszéd során feltár még valamit, azt ugyanis, hogy 
levelek vannak a birtokában, amelyekkel bizonyíthatja, a vádlottat és az 
ügyész feleségét esztendőkön keresztül szoros kapcsolat fűzte egymás-
hoz, s ha az ügyész nem napolja el a főtárgyalást, nem keres módot a vád-
lott megmentésére, akkor ő, akinek ezek a levelek a birtokában vannak, a 
nyilvánosság elé lép velük. Ez tehát az ügyész dilemmája. Amelyet a 
hangjáték végére jéghideg szívvel megold. 

A „Randevú” című hangjáték egy olasz kórházban játszódik, a híres 
zeneszerző és karmester hónapokon keresztül súlyos betegen feküdt eb-
ben a kórházban, Carissima, a halk szavú apáca odaadóan ápolta. A 
Maestro holnap gyógyultan távozik, kimegy a kórházból, vissza a világba, 
ahol egy asszony várja. A hangjáték: párbeszéd az utolsó estén Carissima 
és a Maestro között. A művésznek betegsége idején rettenetes fájdalmai 
voltak, amelyeket morfiuminjekciókkal enyhítettek. A dialógusból mind 
drámaibban bontakozik ki, hogy a művész fél visszatérni a világba, az 
apáca pedig elviselhetetlenül gyötrelmesnek érzi a válást. Carissima ezen 
az estén még egyszer, utoljára, injekciót kínál a művésznek. És ez az 
„utolsó injekció” végez vele. A művésznek nem kell többé visszatérnie a 
világba, nem repül Athénbe, ahol várja egy asszony, Carissimának nem 
kell többé elválnia tőle. 

A „Vámház” című hangjátéknak sok szereplője van, férfiak, asszo-
nyok, gyermekek, fiatalok és öregek, valamennyien bevándorlók az újvi-
lág kapujában. A vámos kérdezgeti őket, nem rosszindulatúan, de bizo-
nyos gyanakvással, sokféle ember érkezik, sokféle múlttal és nem mondja 
meg mindegyik őszintén, hogy mi elől menekül, milyen terveket forgat a 
fejében. A bevándorlók sorra elmondják a maguk mondókáját, azután 
belépnek az Újvilág kapuján. 

A címadó „Jób ... és a könyve” hangjátékban Jób-hoz hárman érkeznek 
szülővárosából, Úz-ból, hogy ajánlkozzanak: megírják az életrajzát. Meg-
írják a szörnyű sorscsapásokat, amelyek tönkretették Jóbot, elpusztították 
családját, vagyonát, a rettenetes büntetést, ami Jóbra szakadt. 

– De írjátok meg azt is, hogy a megpróbáltatások véget értek és megint 
itt vagyok régi dicsőségemben. Juhaim, ökreim és tevéim pázsitos birto-
kaimon legelnek. A gyapjút, amelyet lenyírnak juhaimról, magas haszon-
nal értékesítem a világpiacokon. Az elpusztult lak helyébe palotát építet-
tem és berendeztem Kelet meseszőnyegeivel, skandináv csőbútorral és 
léghűtéssel. 
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Mire Elizái, az egyik jelentkező életrajzíró felnyög: „Ha mindezt meg-
írjuk, az olvasó téves következtetésekre jut. Mert ha ez igaz, akkor lehet-
séges, hogy a Jó elveszi büntetését és a Gonosz elveszi jutalmát. 

– Nem kell a Teremtésben logikát keresni. Elég, hogy. a csapás eltávo-
zott fejem felől. Kétszeresen visszakaptam mindent, amim volt, és amit 
elvesztettem. Tizennégyezer juhom van, hatezer ökröm és ezer szamaram. 
Ezen felül vannak olajrészvényeim és több Picasso-képem. 

Hangjátékok és egyfelvonásosak. Márai Sándor dialogizáló készsége, 
dramaturgiai biztonsága nem halványult el az elmúlt évtizedek alatt. Nagy 
vesztesége a közönségnek, hogy drámáit nem látja színpadon, jeleneteit a 
televízió képernyőjén. A bevezetőben nem véletlenül és nem találomra 
említettem Dürrenmatt-ot és Max Frisch-t, ha ezekben az elmúlt évtize-
dekben írt volna színpadi drámákat Márai Sándor, akkor velük tartana 
rokonságot és talán más szinten és más szférában a román származású 
nagy francia drámaíróval, Ionesco-val. Bizonyos, hogy kísérletezett vol-
na, formát bontott volna, ennek jelei, tünetei villannak fel a kötetbe fog-
lalt hangjátékokban és rövid darabokban, Márai Sándor, a regényíró, a 
Naplók írója, akadálytalanul bontakoztathatta ki nagy tehetségét hazájától 
távol is, azt, hogy mit veszített a magyar drámairodalom azzal, hogy Má-
rai nem élhetett abban a hazában, amelynek nyelvén ír, talán sohasem 
lehet felmérni. 
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HANÁK TIBOR 
A költők szakembere74 

Lengyel Balázs: Közelképek. Válogatott tanulmányok. Szépirodalmi 
Könyvkiadó Budapest, 1979, 496 lap 
 
Lengyel Balázs talán minden eddigi könyve olyan, mint egy irodalmi lap 
több évfolyama egybekötve. Mindig folyóiratot ír es folyóiratnak ír, 
szemlét tart, beszámol, könyveket ismertet, szerzőket, főképp költőket 
méltat, megmutatja azt, ami van, ami irodalmunk témája vagy teljesítmé-
nye. Mintha ma is – mint annak idején, a második világháború után – fo-
lyóiratot szerkesztene, mintha azóta is megmaradt volna szerkesztőnek, 
szüntelen figyelemmel gyűjtőnek, újra fogékony értékhalásznak, az új 
magyar téka szorgos rendezőjének. Folyóiratát, a honi avantgarde legen-
dás lapját, az Újholdat megszüntették, de Lengyel Balázs a víz alá nyo-
mott években, a mostoha és javuló szakaszok ciklikus magyar történel-
mében mindig is ezt az imaginárius terekre száműzött folyóiratot írta és 
szerkesztette. 

A ma 64 éves író már egyetemista korában tanúságot tett arról, hogy az 
európaiság nemes hagyományai alapján áll és a demokratikus Magyaror-
szág eszméjéért száll síkra. Babits Mihály humanizmusa és klasszikus 
művészete formálta, a Nyugat körében nevelődött íróvá és részt vett a 
Márciusi Front megalapításában egy jobb, teljesebb Magyarország kiala-
kításának lehetőségébe vetett hittel. Első kritikái a Magyar Csillagban, a 
Századunkban, a Jelenkorban, a jobboldallal szembeszegülő, a német 
befolyásnak, antidemokratizmusnak ellenálló lapokban jelentek meg –  de 
mindez nem kímélte meg attól, hogy a háború után kommunista oldalról 
irodalmi felfogása miatt politikai vádakkal illessék, a diktatúrára készülők 
kioktassák a demokrácia dolgában. 

1946-ban indította meg az Újhold című folyóiratot, mely a különböző 
frontok közé került. A Válasznak nem volt elég népi, a Fórumnak nem 
volt elég baloldali, a konzervatívoknak nem volt elég nemzeti és hagyo-
mánytisztelő. Az Újhold és köre magas formai követelményeket támasz-
tott az írókkal szemben, Babits Mihály esztétikai mércéjét alkalmazta, a 
fiatalokat tömörítette maga köré, a Nyugat „negyedik nemzedékét” és 
ennek megfelelően a kísérletezésre, az újra bátorított, a tágításra, miköz-
ben már készültek a politikai karámok, hová a kizárólagosság fanatikusai 

                                                           
74 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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kezdték beterelni egész irodalmunkat. Ebben a légkörben az avantgardiz-
mus tartalmi kötetlenségét gyakorló Újhold óhatatlanul szembekerült az 
irodalomban is csak egy utat ismerő kommunista irodalompolitikával, 
annak nem is szűkagyú funkcionáriusaival, hanem Lukács Györggyel. 
Mily megalázó megleckéztetés, mily elszomorító politikai és irodalmi 
szigorúság! Nem a megtámadott és elítélt Lengyel Balázs, de a támadó és 
ítélkező Lukács György lett kisebb általa. Már ekkor – 1946-ban – meg-
történt a magyar irodalom fő- és mellékágakra bontása, a Petőfi–Ady–
József Attila-vonal ki- és fölemelése, minden más mellékesként való ke-
zelése, ami mindmáig összezavarta a magyar irodalmi tudatot, kultúránk 
értékelő szemléletét. Lukács nem tudta elviselni, hogy Lengyel Balázs 
Babits Mihálytól indult el, hogy a formai követelményre tette a nyomaté-
kot és a politikátlan individualizmust választotta a pártok zászlói helyett. 
Lukács szerint Babits Mihály – mint írta – „semmiesetre sem határkő”; 
aki ezt látja benne, „fejetetejére állítja a magyar líra fejlődését”. Hogy a 
kommunista irodalompolitika Ady és József Attila követésére ösztönzött, 
hogy esztétikai tekintélyuralmat erőltetett az egész kultúréletre, ebben 
nem látta az epigonizmus veszélyét vagy tényét Lukács György, de epi-
gonizmussal vádolta Lengyel Balázst, mert Babitshoz mert szegődni. Tá-
madó cikkének befejező mondata felért az államellenesség vádjával, az 
ügyészek figyelmének felkeltésével: „Ha Lengyel Balázs ezt az indivi-
dualista (mármint a babitsi) elefántcsonttorony-tiltakozást ma akarja 
megújítani, úgy ez az ország demokratikus megindulásának ignorálását 
vagy tagadását jelenti, mint a 'negyedik nemzedék' lírájának központi 
témáját.” (Lukács György: Új magyar kultúráért. Bp. 1948. 234. old.) 

Lengyel Balázs válogatott tanulmányai, a Közelképek egyik ciklusa is 
bemutatja, hogy mily jelentős és valóban hézagpótló, űrt betöltő szerepe 
volt az Újholdnak, hajlékot adott az (akkor még) sehova nem tartozóknak, 
Mándy Ivánnak, Nemes Nagy Ágnesnak, Pilinszky Jánosnak, Rába 
Györgynek, Rákos Sándornak, Somlyó Györgynek, Szabó Magdának. A 
nevek jelzik, hogy Lengyel Balázs éppen nem az epigonokat gyűjtötte 
maga köré, mint Lukács György rideg minősítéseiből gondolni lehetne, s 
irodalmunk gerince roppant volna belé, ha a felsoroltakat ki- seprűzik a 
nekivadult revoluzzer ítészek. 1948-ban A mai magyar líra című köteté-
ben még számot adhatott Lengyel Balázs az Újhold működéséről, szer-
kesztői vonzerejének eredményéről, hogy aztán – többedmagával, Mándy 
Ivánnal, Mészöly Miklóssal, Végh Györggyel egyetemben – az ifjúsági 
regények irodalmi exiljébe és a fordítói tevékenység senkiszigetére vonul-
jon. Ekkor született meg A szebeni fiúk (1952), az Ezüstgaras (1955), a 
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Kicsi Elek vadász lesz (1957), A sárkányvitorlás dzsunka (1962) és ekkor 
válik az ifjúsági és gyermekirodalom szakértőjévé. A Közelképek tanul-
mányaiból jól kivehető, hogy Lengyel Balázs nemcsak a romantikából 
való kilépést, az ízlésváltás, a korszerűsítés szükségességét követeli a 
gyermekirodalomtól, hanem síkraszáll az ifjúsági és gyermekirodalom 
irodalomként való kezeléséért. Ezt írja egyik tanulmányában: „nincs kü-
lön ifjúsági irodalom és felnőttirodalom, nincsenek egyik vagy másik 
számára külön-külön esztétikai törvények, hanem csak egységes irodalom 
van, amelynek az ifjúság számára írt része természetesen tekintetbe veszi 
a mindenkori ifjúság korosztályi sajátosságait”. (389, old.) 

A belső emigráció másik asyluma, a névtelenek védett (vagy annak 
vélt) területe volt a fordítás a nehéz esztendőkben. Lengyel Balázs német-
ből, franciából, angolból egyaránt fordított, s ezt ugyanakkor beható is-
merkedésre használta fel, más népek irodalmával, idegen szerzők életével, 
műveivel foglalkozott. Ennek hozama volt több tanulmány megírása, be-
vezetők elkészítése, melyekből jelen kötetében is közöl néhányat. Olvas-
hatunk D. H. Lawrence-ről, Powys kísérletező regényeiről, Rimbaud köl-
tői nyelvéről, Apollinaire képverseiről, Aragon egy Elza-verséről, Oscar 
Wilde meséiről. A rejtőző évek mindkét tevékenysége aztán folytatódott 
az 1961-től betöltött állásaiban: műfordítói munkássága a Corvina idegen 
nyelvű könyvkiadó szerkesztői minőségében, az ifjúsági regényirodalom-
ban végzett ténykedése 1963-tól a Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó 
szerkesztőségében. Hogy azonban figyelme nem terelődött el a magyar 
írókról, az 1972-ben megjelent Hagyomány és kísérlet, valamint az 1977-
ben kiadott Vérseskönyvről verseskönyvre című esszé-, ill. recenziógyűj-
teménye tanúsítja. Ez utóbbiban közölt írásai először az Élet és Irodalom-
ban (1973 óta) láttak napvilágot az azonos című rovatban. 

Mint a bevezetőben írja, munkásságáról szeretett volna „teljesebb ké-
pet kínálni, ha nem is összefoglalót, de valamit, amiből egy általánosabb 
irodalmi szemléletmód felsejlik”. (8. old.) Ennek megfelelően harminc év 
tanulmányaiból, recenzióiból, kritikáiból válogatta össze az 500 oldalas 
kötet írásait. A legkorábbi munkája 1946-ból, az Újhold indulásának évé-
ből való, a legutóbbi 1978-ból. Jó néha odapillantani a tanulmányok vé-
gén álló évszámra, nemcsak az igen különböző jellegű keletkezéskörül-
mények felidézése miatt, hanem hogy érezzük Lengyel Balázs munkássá-
gának folyamatosságát, a folyóiratnélküliség állapotában is szakadatlanul 
gyakorolt szerkesztői tevékenységét, mellyel mindig benneállt az iroda-
lom közegében, semmi nem tántorította el lírai gyűjtőmunkájától, és ezért 
hitelt érdemlőek elemzései, korszerű poétikájának egyes darabjai. 
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Igaz ugyan, hogy a szerző súlyt helyez a műfaji szélességre, az egész 
irodalomra kiterjedő érdeklődésének dokumentálására. A Közelképek első 
részében ezért tudatosan heterogén jellegű írásokat közöl: versekről, re-
gényekről, önéletrajzról, novellákról, egyes hasonlatokról, hol magyar, 
hol külföldi szerzőkről, mint Kemény János, Rimbaud, Kassák Lajos, 
Apollinaire, Szabó Lőrinc, Aragon, Pap Károly, Katajev és így tovább. 
Közös bennük csupán, hogy mindegyik írás az irodalmi múltra vonatko-
zik. 

Ezután tanulmányciklus következik „Mai magyar költők” címmel, 
melyben az első rész a Nyugat harmadik nemzedékére, a második a ne-
gyedik nemzedékre, az Újhold költőire vonatkozik. Figyelemre méltó 
írásokat találunk a kötetben a kritikáról és a magyar kritikusokról, Bajzá-
ról, Komlós Aladárról, Rónay Györgyről és Somlyó György esszéiről, 
valamint igen szakavatott, továbblépésre ösztönző megállapításokat az 
ifjúsági irodalomról és annak néhány kiemelkedő alkotásáról. A kötetet 
alkalmi írások zárják „Évfordulók, emlékezések” címmel, melyben Ma-
dách főművéről, Füst Milánról és Kassákról, Ottlik Gézáról, Radnótiról, 
Mándy Ivánról és Rónay Györgyről olvashatunk. 

Annak ellenére azonban, hogy a kötet valóban dokumentálja a műfaji 
sokoldalúságot, aligha hagy kétséget afelől, hogy Lengyel Balázs imagi-
nárius folyóiratában a költőké nemcsak a majoritás, de nekik jut a főszer-
kesztő érdeklődése és vonzalma is. Nyomukba szegődik, figyeli útjukat 
ápolt tájakon és bozótokon keresztül, a lélek és a való sivatagjain át lesi, 
mint hajt ki bennük a szó, miként sikerül átmenteniük az élet megannyi 
terepakadályain és költészetté formálni, a semminek odafeszíteni az em-
beri mondanivalót, időtlenné vagy időtállóvá tenni az időben születőt. 

Lengyel Balázs a költők írója, a költők elmondója. Számos példaszerű 
verselemzéssel mutatja meg a kifejezések erejét, a sorok újságát, a pszi-
chológiai és életrajzi hátteret, árnyalatokat és felhangokat, mindazt, amit 
versolvasás közben csak tetszéssel ízlelünk, de számot adni róla, a tetszés 
okát megmagyarázni sokszor nem tudnánk. Mélyre nyúló és széles terepet 
bejáró interpretációk ezek, melyek rekonstruálják a költők kimondatlan 
ars poeticáját, feltárják a művek szerkezetét, eredetét, kapcsolatait és ana-
lógiáit, s – ha kell – az értelmét és érzelmeit is, vagyis elmondják, kitere-
getik azt, amiről a költők általában nem szívesen beszélnek prózában. „A 
költő az érzelmek szakembere” – írja Nemes Nagy Ágnes; Lengyel Ba-
lázs pedig a költők szakembere. Tudományának tárgya a költészet, de 
maga a tudomány komplex, több módszert, több elméletet, több tudo-
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mányt mozgat meg egyszerre és persze beleérző elemzőkészséget tételez 
fel. 

Lengyel Balázs önmagát több helyen kritikusnak nevezi. Valójában 
azonban egyetlen kritikát sem tartalmaz kötete, kivéve talán a Komlós 
Aladárra vonatkozó halk megjegyzéseit, de itt sem költőről van szó, ha-
nem a költészet védelméről a kritikával szemben. Kritikusnak csak vá-
lasztásaiban mondható, tehát abban, hogy kikről nem beszél, kiket mellőz 
és hogy melyik költőt választja ki bemutatásra, méltatásra érdemesnek. 
Ha azonban valakit kiemel és tárgyal, félretesz minden bírálatot, helye-
sebben az illetőben nem talál bírálni, legkevésbé pedig kivetnivalót. Re-
cenzióiban nem esik szó a versek gyöngeségeiről és a költők gyöngéiről, 
semmiféle negatívumról; akiről ír, elismerően ír. 

Ennek magyarázata korántsem elfogultság vagy épp behízelgési szán-
dék, hanem esztétikai felfogásának következménye. Lengyel Balázs nem 
normatív esztétikát követ és eljárása nem deduktív, nem általános szabá-
lyokból vonja le, milyennek kell lennie a művészeti tárgynak, az írói alko-
tásnak, a versnek, tehát nem úgy írja értékeléseit, mint ezt a marxista kri-
tikában és esztétikában megszoktuk. Nem állít fel zsinórmértéket, szép-
ségideáit, modellt és követelményrendszert, melyhez aztán hozzámérhet-
jük a műveket, hogy a megfelelőség vagy eltérés alapján kimondjuk érté-
kelő ítéletünket. Lengyel Balázs nem az elméletet helyezi első helyre, 
hanem a műveket, az irodalmi alkotásokat. Nem azt nézi, hogy teljesítik-e 
a költők egy kész esztétika elvárásait, hanem azt vizsgálja, vajon a kész 
mű, a vers milyen esztétikai értékeket képvisel, milyen kvalitásai vannak 
és ezek miért váltanak ki bennünk élményt, mi a szándéka a művésznek, 
mit akar művével ábrázolni, tanítani, jelképezni, jelezni, és mit próbál 
kifejezni vele, milyen világképet, milyen szituációt, életérzést, hangulatot 
– és akar-e vagy csak kísérletezik a szóval, próbálgatja a lehetőségeket, 
játszik eszközeivel, építi saját grammatikáját, keresi az újat, és mindezt 
hogyan teszi, miként történik a kivitelezés, a szólás módja? 

Egyszóval az esztétika ebben a felfogásban követi az alkotót, alázattal 
figyeli, mi kerül ki keze alól és mindig a mű alapján mondja ki, hogy ez 
szép, ez hatásos, érdekes, érthetetlen, de lenyűgöző, összezavar, de mulat-
ságos, képtelen, de zseniális. Az esztéta, a kritikus, az elemző vállalja a 
másodlagosságot és tudomásul veszi, hogy az alkotó ad – ha ad – előírá-
sokat, nem pedig ő az alkotónak; a művész „mondja meg”, mi a művé-
szet, nem pedig a teoretikus vagy a közönség – de persze a művészi 
„mondáson” itt alkotást kell érteni: a műből kell kideríteni, hogy mi a 
művészet, mi minden a művészet. 
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Kellemes következménye ennek a felfogásnak és eljárásnak, hogy az 
írónak, művésznek, bármiféle alkotónak nem kell tartania ettől az esztéti-
kától, mert nem korlátozza a vállalkozást, nem vet gátat a keresésnek, a 
legmerészebb kalandnak sem. Ez az esztétika pluralista esztétika, belehe-
lyezkedik minden műfaj, minden alkotás természetébe, nem hoz idegen 
szempontokat, hanem úgyszólván beköltözik a műbe, belülről próbálja 
megérteni vagy megközelíteni az alkotást és az alkotót. Így aztán bábája, 
világra segítője lesz a műnek (mint a gondolatnak a szokráteszi 
maieutika), melyhez mindig hozzátartozik az is, ahogy fogadják, ahogy 
látják, amit észrevesznek benne. Számára semmi nem idegen, ami költői, 
legyen az plakátszerű politikai, szabadvers vagy tipográfiai játék, hozzon 
új szó- és igetárt, vagy archaizáljon, csak legyen művészi! Lengyel Balázs 
elemző méltatásai ily módon mindig előre mutatnak, nem bezárnak, ha-
nem bátorítanak. Amit Rónay Györggyel kapcsolatban ír, saját működé-
sének egyik fontos vonatkozását jellemzi: „új és új tágítás! próbák kelle-
nek, a kapuívek átépítése, fesztávolságúk növelése. Valami állandó, se-
rény és az örökös rendezetlenség miatt már-már nyugtalanító – korszerű-
sítés”. (369. o.) 

Épp ez a nyitottság és újra készség az, ami frissé teszi Lengyel Balázs 
írásait, melyek ma is olyan felszabadítóan hatnak, mint a második világ-
háború után az Újhold. Nincs ebben a kötetformában megjelenő imaginá-
rius folyóiratban semmiféle idegen elem, politika, szociológia, marxizmus 
vagy más ideológia: itt egyedül a művek beszélnek és a művekről beszél-
nek. Lengyel Balázs írásai nem színeződtek el a festékben úszó években 
sem; a szerző mindig megmaradt éltető közegében: az irodalomban. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Egy politikai gondolat regénye75 

Cseres Tibor: Én, Kossuth Lajos (Levelek Turinból), Magvető Kiadó, 
Budapest 1981, 579 lap 
 
Minden történelmi regény a jelennek szól. Cseres előző alkotásánál, a 
„Parázna szobrok”-énál ezt kiemelni felesleges lett volna. A közelmúlt-
nak, a második világháború eseményeinek tárgyilagosabb tisztázása épp 
akkor indult el. Megnyíltak addig zárt levéltárak, a nemzeti érzelmű köz-
vélemény nyomására pedig a hazai történettudomány is objektívabb meg-
állapításokra kényszerült. A históriatudomány felett állva, de nem annak 
ellenére, Cseres egyetemes felderítésre vállalkozott, magyar szempontból. 
Előző írásának már a tárgya is izgató volt. 

Új könyvében nemcsak jóval régebbi, hanem teljesen feltárt korszak-
hoz nyúlt: a 48/49-es magyar szabadságharc ügyét bontogatja, és annak 
központi alakját, Kossuth-hot teszi meg főhőséül. Vajon, nem mondott el 
már mindent a történetírás ezekről az évekről? Nincs talán elég emlékira-
tunk e hatalmas mozgalomról, amely az évtizedekig tartó, hol lomha, hol 
pezsgő reformországgyűlésekkel indult – az uralkodóház makacssága 
folytán –, a nemzetre erőszakolt, fegyveres szabadságharccá szélesedett, 
majd a vereség és a megtorlás sivatagi éveibe futott bele. E korszak tu-
dományos, publicisztikai és szépirodalma hatalmas. Még egy könyvet 
ehhez csatolni lehet szép feladat, de nem kiugró tett. Az író azonban azt 
mondta el a szabadságharcról, ami 25 évvel az 56-os forradalom után épp 
a lényeges, azt a szabadságharcot elevenítette fel, amely a mai, a gazdasá-
gi stabilitásnak előnyt adó, „kiegyezéses” nemzedéknek tanulságos kell 
hogy legyen. 

Nem propagandairatot szerkesztett, nem történelmi leckeórát tart. Re-
génye a művészi sűrítésnek, a szerkesztésnek klasszikus remeke. Nem 
formalista eszközök, nem trükkök, nem kívülről bevitt szempontok alap-
ján kalapálta egységbe történetét. A könyv egy politikai gondolat regé-
nye; ez az eszme ugyan a valóságos történelemben alakult ki, viharok 
tépték, szelek metszették, és kedvező napsütések maguk felé fordították a 
növekedésben egy-egy oldalát, olykor torzószerűen, mégis ez a politikai 
eleven-logikussá fejlődött. Kikelt a jobbágyfelszabadítás, a sajtó- szabad-
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ság követeléséből és a Dunai Konföderáció gondolatáig terebélyesedett. 
Cseres ennek a folyamatnak a szervességét írta le. 

Az első személyben megfogalmazott regényben az aggastyán államfér-
fi tekint vissza életére. A történelem folyamán jelentéktelenné zsugoro-
dott részleteket az olvasó már nem túlozva látja; Kossuth pedig saját ma-
ga igazíthatja helyre elkövetett tévedéseit az öregkor bölcsességével és az 
események adta okulással. Az elbeszélés így emelkedettebb. Az a pátosz, 
amely más életrajzokban oly zavaró, itt helyénvaló, sőt szükségszerű köl-
temény. Hogy miért, a következőkben megértjük. 

Az író egyetlen hatalmas rántással kiszakította hősét abból az örökös 
szembenállásból, amelyben Kossuth csupán ellentétpárja a „fontolva ha-
ladást” hirdető Széchenyinek. Ugyancsak nem építkezik rá a hidegen- 
józanul számító katona, Görgey és a tömegek érzelmeit izgató politikus 
drámájára. A kitérő-meghúzódó, a kompromisszumokra kész Deák sem 
ellenlábas e regényben. A szerző a történelmi hűségnek megfelelően üt-
közteti főhősének magatartását a korszak nagy dilemmáit kifejező ellen-
alakokéval, de egyiket sem emeli ellenpontszerűen Kossuth mellé. Közü-
lük a kormányzó úgy magaslik ki, mint a csoportos szoborműben a legfel-
ső talapzaton álló figura. 

Talán túl merev a hasonlatom, avagy túl ünnepélyes az ábrázolás? Az a 
szokás, hogy ha a recenzens dicsérni akar, azt mondja: a történelmi sze-
mélyben élő, hús-vér embert mutatott be az író. Igen, nem marad adósunk 
ezzel sem, gyöngéd módon. Cseres azonban volt olyan bátor, hogy a lé-
lek- és ösztönvetkőztetések divatjával szemben az államférfi szoborszerű 
nagyságát mutatta fel. Erre van ugyanis napjainkban a leginkább szüksé-
günk. Nem személy kultuszáról van szó, hanem annak a gondolatnak a 
méltóságáról, amelyet a turini remete megtestesített. 

Kossuth a magyar nemzet függetlenségének és a kedvezőtlen külpoli-
tikai feltételek közepette is a függetlenséghez való ragaszkodásának a 
szimbóluma. Élete végén a Magyarország számára előnytelenül alakult 
külpolitikai helyzetben nem buzdított tettekre, nem serkentett felkelésre. 
Deákhoz intézett, híres „Cassandra-levelében” – ez különben a regény 
csúcspontja – kifejtette, hogy ha bizonyos körülmények között tettel, a 
gyakorlatban a nemzet nem is vívhatja ki függetlenségét, de a független-
ség eszméjét lélekben akkor sem adhatja fel. Ha egyszer ezt feladta, el-
veszti nemzeti mivoltát, csupán népcsoporttá fokozódik le, egy hatalmas 
birodalom önállótlan résztagjává. Cseres új regénye ezt a kossuthi üzene-
tet közvetíti hozzánk művészi formában. 
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Nyelvezetének kiérleltsége már a „Parázna szobrok”-éban feltűnt, most 
ez tovább aszúsodott. Az idős Krúdy, a mai Márai és Illyés prózájának 
letisztultságára emlékeztet. Nem rokoni névsor ez, de nem is idegeneké. 
Rég eldöntött, hogy a költészetben van nemzeti verselés. De létezik-e és 
szabad-e beszélni magyar stílusról a prózában? A kérdés nyitottsága elle-
nére, azt hiszem, igen. Nem annyit jelent ez, hogy a magyarul írt nem 
magyar próza értéktelen. Ez érdekes, csiklandozó, sőt olykor sikerült kí-
sérlet lehet arra, hogy mit lehet tenni egy nyelvvel természete ellenében. 
De a magyar stílus épp az, amely a nyelv benső természetéből fakad. 

Tegyünk próbát: üssük fel a regényt, olvassunk fel belőle hangosan 
néhány mondatot. A természetes lélegzés ritmusa szerint tagozódik a szö-
veg által közölt értelem is. Mondatai makacsul ellenállnak minden válto-
zási kísérletnek. Szóbősége, gazdagsága nem jelzőhalmozások, főnévára-
dások és igetorlódások rohama. Egyetlen nyelvi petárdát nem durrant fel a 
vaskos kötetben. „Csak” éppen az egyetlen, visszavonhatatlan kifejezés 
az illő helyen ... Az enyhe archaizálás, amelyet az emlékiratforma és a 
XIX. századi környezet megkívánt, a legszerencsésebb módon sikerült. A 
magyar nyelv retardáló, azaz az idők folyamán kevés változást mutató 
természete folytán a régiességek könnyen érthetők. A belecseppentett 
archaizálás jelen esetben nem csupán korfestő, hangulati elem, sokkal 
erősebb a funkciója: megadja a tárgyhoz illő komolyságot, és kifejezi a 
magyar nemzet létének és követeléseinek történelmi folytonosságát. Cse-
res a legelvontabb, a legnehezebb esztétikai követelményt valósította 
meg: a stílus nála maradéktalanul tartalommá válik. 

Szabályos életrajz ez, a szülői ház és a gyermekkor leírásával kezdő-
dik. Úgyszólván csak azért nem nagyregény, mert nincsenek messzire 
kitérő epizódjai. Fővonala mentén haladva összefogottságában is részlete-
ző. A mű épp az aprólékos bemutatás miatt úgy tud egy politikai gondolat 
regénye lenni, hogy nem téved bele a retorikába, és nem csúszik át tétele-
ket igazolandó allegóriákba, hanem a valóságos egyéni emberi lét pszi-
chológiáján és a valóságos társadalmi mozgások alapján ábrázol. 

A regényben nyomon követhetjük, hogyan járja meg a fiatalember a 
„közbecsülés grádicsait”, hogyan alakulnak ki gondolatai. Kossuth kis-
nemesi családból származott, mégis helyénvaló a kifejezés, hogy a mély-
ből jött, a kisnemességnek azon legalsó fokáról, amely birtokait elveszít-
vén már értelmiségiként, jogászként kereste kenyerét, tehát már rálépett a 
korszerű polgárosodás útjára, de kisnemesként a rendi Magyarországon is 
megvolt a politikai fellépéshez a joga, az ahhoz szükséges alkotmányjogi 
kiképzése, betekintést kapott a vármegyei politizálásba, és részt vehetett 
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benne. Ez a „sem fent, sem egészen lent” társadalmi elhelyezkedés lehe-
tőséget adott neki arra, hogy közvetlenül ismerjen meg minden társadalmi 
réteget. Lassan kialakult benne az a meggyőződés, hogy a jobbágyfelsza-
badítás és az egyenlő közteherviselés nemcsak morális követelmény, ha-
nem az ország gazdasági előrehaladásának is feltétele, a sajtószabadság 
pedig mindenféle reformoknak az alfája. Keserves harcot vív a tájékozta-
tás szabadságáért zaklatások, börtönbüntetés és a hatalom oldaláról való 
csábítások közepette. 

A bécsi udvarral viaskodva fedezi fel, hogy a magyar belpolitikai re-
form nem lehet elszigetelt ügy. Magyarország „leggennyedőbb baja” – 
ezek a regény szavai –, hogy olyan birodalommal él kapcsolatban, mely-
nek alkotmánya nincs. A bécsi kormányférfiak abszolutizmusban nevel-
kedve és élve nem értik a magyarságnak az alkotmányosság iránti törek-
véseit, és a birodalom egésze szempontjából nem is tűrhetik azt. Kossuth 
felelete erre nem veszélytelen, de logikus volt: ha a magyar- országi el-
nyomás megszüntetésének az az akadálya, hogy a magyar politikai rend-
szer a liberális reformok következtében elütne a birodalom többi részétől, 
akkor legyen az egész birodalomban alkotmányosság. így keveredett bele 
a magyarországi reformer „nemzetközi lázító” hírébe. 

A történelem nem ismétlődik, de bizonyos párhuzamok megvonását 
óhatatlanul sugallja a regény. Az 1848 előtti Magyarország problémáinak 
egy része áttételesen hasonlatos a mai ország bajaival. A szabad gazdál-
kodás, a saját haszonra való termelés kiszélesítése jelenleg is az egyetlen 
lehetőség a gazdasági élet felrázására, a nagyobb hatékonyságra. Igazi 
sajtószabadság nincs, mert az ellenzék legálisan nem juthat szóhoz, össze 
vagyunk kötve ma is egy olyan birodalommal, amely hagyományainál 
fogva nem ismeri a politikai demokráciát, és az esetleges magyar újítások 
példájától önmaga belső rendszerét félti. 

A 48/49-et tárgyaló művek hagyományaitól eltérően Cseres sokat fog-
lalkozik a magyar kormány ellen fellázadt nemzetiségekkel. Nem hallgat-
ja el a védtelen magyar lakosság elleni kegyetlenkedéseket. Érzékelteti, 
hogy nem csupán Bécs „aknamunkája” volt ez a lázadássorozat, hanem a 
nemzetiségek politikai önállósodásának egyik megnyilvánulása. A tények 
szorító ereje viszi el Kossuthot a Dunai Konföderáció tervéhez. Nem volt 
oly könnyű magyar államférfiként a történelmi Magyarország átszervezé-
sét, sőt úgyszólván feloszlatását javasolnia! A következő száz év azonban 
Kossuthot igazolta; külpolitikai végzetünkhöz nagyban hozzájárult a 
szomszéd népekkel való viszonyunk rendezetlensége. 
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A regény erényeinek kiemelésében nem vezettek politikai célzatok. 
Művészi megformálása fogott meg. Cseres művének hazai fogadtatása – 
az eddigi kritikákból ítélve – igen kedvező volt. Az értelmezésben lehet-
nek ellentétek, de mindenképp örvendetes, hogy az alkotás esztétikai ér-
téke felől nincsenek kétségek egyik oldalon sem. 
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JÓNÁS PÁL 
Egy nap Highland Lakes-en76 

– Látogatás a hetvenéves Király Bélánál – 
 
Sajnálatos dolog, hogy az embernek különböző okok miatt időnként itt 
kell hagynia ezt a szép napsütéses Albuquerque-t, kék egével, kialudt 
vulkánjaival, lassú tempójával, és el kell mennie a ködös, piszkos, elret-
tentő Manhattanbe, ahol mindjárt Faludy kínrímje jut eszébe: 

Manhattan 
Boldog voltam mikor odébb menhettem. 
Minden szörnyűségnek azonban vannak jó oldalai is. New Yorkban 

vagy a környékén élnek a régi barátok, akik nem mentek tovább nyugat 
felé, valami érthetetlen okból ott maradtak. Bizonyára úgy érzik, hogy 
Magyarország közelebb van a keleti partokhoz. 

Oda igyekeztem én is, régi barátot látogatandó meg – Highland Lakes- 
en. New Yorkban felhívtam telefonon. Egy óra múlva találkozunk, hogy 
elérjük a négyórás buszt. A látogató elmegy a buszvégállomáshoz a Nyol-
cadik Avenue és a 42-es utca sarkára (amelyet mindig javítanak) és ott a 
14-es ablaknál megveszi a jegyet New Foundland, New Jerseybe. A kö-
vetkező lépés? Meg kell találnia a 124-es peront, ahonnan a busz indul. 
Ez a találkahely is. A látogató jól tudja, hogy barátja mindig pontosan 
érkezik. Valóban, a mozgólépcsőn már látszik a feje, ősz hajával. Azután 
megjelenik a teste. Barátja egy fejjel magasabb, mint egy átlag magyar, 
széles vállai vannak és, igen, egy kis pocakja. Ezenkívül határozott álla és 
romantikus szeme. Mikor a látogató közelébe ér, kitárja karjait: 

– How are you President? 
– Just perfect mon General – kapja a választ. 
Ez persze játék. Ebben az üdvözlési módban van egy kis gúny régi 

emigráns barátaikkal szemben, akikkel együttműködtek a Rabnemzetek 
Szövetségében évekkel ezelőtt. Ezek a volt politikusok egymást mindig 
formálisan, régi címeiken szólították. Az idő megállt számukra. Gondo-
latban mindig hazájukban éltek, egy korábbi inkarnációban, egy soha-
vissza-nem-jövő korban. Ugyan, mi van velük? Húsz évvel ezelőtt voltak 
hetvenévesek. 

Ezután átváltanak anyanyelvűkre. Majd nevek jönnek elő. Bizonyos 
emberekről leszedik a keresztvizet, másokat pedig égig dicsérnek. Nem 
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esnek az objektivitás hibájába. (Megtanulták Révaitól, hogy a legnagyobb 
hiba az objektivitás.) Megbeszélnek életeket, sikereket, bukásokat, sok 
gúnnyal és viccel, olykor fékezve gonoszságukat. Ha valaki nem emlék-
szik egy névre, jön az emlékeztető: – Szenilis barátom, ébredj fel, ott volt 
a Gyűjtőben a 26-os cellában. – Joseph Conrad regényeiben az angol fér-
fiak élete mindig egybefolyik a világ tengereivel, viharokkal, exotikus 
kikötőkkel és mindenkit abból ismernek fel, hogy melyik hajón szolgált. 
Honfitársainkat, egy bizonyos életkorban úgy lehet felidézni, ha meg-
mondják, melyik börtön melyik cellájában ültek. Elkülönítősek voltak-e 
vagy nem. Internáló táborok büntető századaiban voltak-e vagy sem. 
Nagy különbség. A busz már régen elhagyta New York városát és New 
Jersey szépen gondozott, füves házai között robogott. A vita élénk, alig 
veszik észre, hogy elmúlt egy óra s megérkeztek New Foundlandra. Itt 
egy kis üzlet mellett áll a vendéglátó autója. Beszáll a volánhoz, félredob-
ja a másik ülésről az összegyülemlett újságokat, helyet csinál a látogató-
nak és vezet vagy tizenöt percet egy kanyargós, fákkal szegélyezett úton. 

Van-e ideális hely egy szellemi pályán dolgozó agglegénynek? A ház, 
Highland Lakes-en, ahová megérkeznek, megközelíti ezt az utópiát. A 
látogató bemegy egy két hálószobás házba (egy szoba alkalmi vendégek 
számára). A nappali tele fényképekkel, szobrokkal, emlékekkel. Az eme-
leten a legkényelmesebb dolgozószoba, amit el lehet képzelni. Széles asz-
tal, hely minden papírosnak, könnyen elérhető kézikönyvek, kilencven 
fokos fordulat a forgószéken, és az ember eggyéválik egy jó írógéppel, 
amelyik azt a betűt írja le, amelyet valaki leüt. A háznak jó szaga van. A 
takarítónő most mehetett el. 

Az ágy alól egy nőstény macska jön elő és a vendéglátó lábához dör-
zsölődik. 

– Mi van cicus? Hol vannak a gyerekeink? 
A macska gyakran állapotos, és időnként öt-hat kölyke húzódik meg 

egy sarokban. Persze, nehéz elajándékozni őket, de a vendéglátó hagyja a 
természetet működni. 

A látogató komoly szorítást érez a karján. 
– Azonnal gyere ki az udvarra, meg kell hogy nézd máltai galambom, 

amely az első díjat nyerte a keleti galambászok versenyén. 
Valóban ott vannak a galambok elosztva két kis házikóban és felfújják 

magukat a látogató tiszteletére. A vendéglátó szerető szemmel méri fel 
őket, 

– Nézd, ott a máltait. Rara avis in terris. 
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– Látom, jó latint tanítottak a kaposvári Somssich Pál gimnáziumban. 
Mennek vissza a házba. Az úton túl fénylik Highland Lakes. 

– Mit iszol? –  kérdi Király Béla, a vendéglátó. 
* 
Tudjuk, hogy Király Béla katonai karrierje befejeződött visszavonulá-

sával a Dunától a Highland Lakes-ig. Az „első háború a szocialista orszá-
gok között” (ahogy a sikeres forradalom utáni sikertelen katonai harcokat 
nevezi elveszett országunk számára. A tábornok, a Nemzetőrség főpa-
rancsnoka, külföldön különböző emigráns szervezeteknek lett megbecsült 
vezetője, azonban jó érzékkel nem hagyta elcsábítatni magát ennek az 
életnek a délibábos csillogásától. Nem lett hivatásos emigráns. Viszony-
lag öreg fejjel beiratkozott a Columbia egyetem történelmi szakára, hogy 
egyéb diplomái mellé még egy amerikai Ph.D.-t is szerezzen. Ugyanekkor 
különböző meghívásokat kapott a világ minden részéről és utazott Ázsiá-
ban, Afrikában, Dél-Amerikában, Európában és Észak-Amerika minden 
nagy városában. Előadásokat tartott a magyar nép megsegítése érdekében. 
Kapcsolatokat létesített politikai vezetőkkel. Kapott címeket, kitüntetése-
ket. Polgármesterek sorban állottak, hogy átadják városaik kulcsát. Dol-
gozott emigráns szervezetekben (Magyar Bizottság,. Rabnemzetek Szö-
vetsége, Szabadságharcos Szövetség). Írt, beszélt, vitatkozott, szervezett, 
röpiratokat készített és osztogatott. Némely munkatársai hátbatámadták, 
elárulták, megalázták. Élte az emigráns politikusok zaklatott, idegőrlő és 
őrjítő életét. Ugyanakkor verejtékezett, hogy letegye vizsgáit. A Colum-
bia rideg, kegyetlen hely, ahol csak a teljesítmény számít. Azzal, hogy 
kinek mi a múltja vagy társadalmi állása, senki sem törődik. Tudni kell. 

Amikor sikerült bekerülnie a Brooklyn College-ba, a legalacsonyabb 
oktatói kategóriába – part-time lecturer-General Studies –, Ascher pro-
fesszor, aki abban az időben a General Studies elnöke volt, aggódva kérte 
tőlem: „Mondja meg őszintén a véleményét Királyról. Biztos benne, hogy 
tud kapcsolatot teremteni a hallgatókkal? Ez nem hadsereg, hanem egy 
felsőoktatási intézet. Meg kell hogy értse, többen a tanszéken félünk egy 
tábornoktól és különösen egy magyar tábornoktól. Egy öreg fejjel szerzett 
doktorátus történelemből nem tesz senkit humanistává.” Bélának nem 
kellett erőlködnie, hogy humanista legyen. Nem kellett magát átképeznie. 
Annak született. Egy óvatosan kalibrált cinizmus élt mindig benne min-
den katonai bölcsességgel szemben. Gyakran mondogatta: „A brooklyni 
zsidó lányok, akik hadtörténelmi tárgyaim hallgatják, többet tudnak kato-
nai stratégiából, mint a magyar vezérkar tagjai.” Neki tudnia kell, hogy 
mit mond. Mindkét helyen tanított. 
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Miután történelemtanár lett, egyre jobban szakterületére húzódott, 
egymás után jelentek meg könyvei, értekezései, történelmi sorozatai. Pár 
év alatt megkapta az egyetemi oktatók álmát, a tenure-t, a véglegesítést, 
amelynek birtokában már nem vesztheti el állását. Még két év és elérte a 
legmagasabb akadémiai rangot Amerikában. 

Gyakran lehet hallani fiatalabb történészektől, hogy Király Béla nem 
egyéb, „mint egy romantikus népszerűsítő”. Valóban, ezek a fiatalabb 
történészek, akik itt nőttek fel Amerikában, megtanulták a történetírás 
minden rejtélyét és fogását. Kétségtelen jól írnak és kitűnő kutatók. Mű-
veikben ott vannak az idézetek a világ minden levéltárából. Gyakran 
azonban azt az érzést keltik, hogy csak adatgyűjtők komolyabb mondani-
való nélkül. Királynak mindig van valami mondanivalója. Van egy tétele, 
amit bizonyít vagy cáfol. Leír eseményeket, amelyek emberi érzelmeket 
keltenek csakúgy, mint egy történelmi festmény. Ugyanakkor sohasem 
miniaturista, vászna mindig széles. 

Király könyvei és a gondozásában megjelent történelmi sorozatok, fő-
képp Kelet-Európával és ezenbelül legtöbbször Magyarországgal foglal-
koznak, a figyelmét a világnak erre az elhanyagolt részére irányítják. Ma-
gyarország történelme az ő tevékenysége révén is egyre több érdeklődés-
ben és megértésben részesül nyugati történészek körében, Trianon kötete, 
amely most jelenik meg, új, fontos állomás lesz ebben a fejlődésben. Egy 
magyar érdeklődésű történész generáció szintén hozzájárul ehhez az erő-
feszítéshez. Több tanítványa tanul most már magyarul, hogy bizonyos 
forrásokat eredetiben olvashassanak. 

Király Béla nemcsak történész, hanem politikus is. Előadásai és az ál-
tala rendezett konferenciák gyakran a történelem és politika határmezs-
gyéjén mozognak. Ott találjuk minden fontos vitánál, amely Kelet- Euró-
páról szól. Politikai kapcsolatait ápolja. Táviratokat küld és kap a világ 
politikusaitól. Még tüntetésekben is részt vesz. Racionalista és tudja, hogy 
közönyös és óvatos politikusok csak jelszavakat kiabáló és kórusban ordí-
tó tömeg hatása alatt tudnak és mernek döntéseket hozni. 

Király Béla nem él akadémiai elefántcsonttoronyban, közösségben 
dolgozik. Ez természetes, mert különböző munkáiban sok ember közre-
működésére van szüksége. Alkalmat ad fiatalabb kutatóknak, hogy egy-
egy tanulmányukat elhelyezzék történelmi sorozataiban. Emberi közel-
ségben él munkatársaival. Titka, hogy nem fél az emberi érzések gyűjtő-
medencéjébe lépni. A munkatársak magánéletük zűrzavaros szakaszaiban 
nyugodtan fordulhatnak hozzá, ha megértésre és segítségre van szüksé-
gük. 
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* 
Király Béla 1982 tavaszán hetvenéves lett és egy gazdag, változatos 

karrier után, mint egyetemi tanár, nyugalomba vonult. Irodáját a National 
Endowment for the Humanities még évekig fenntartja és kiadandó könyv-
sorozatának a költségeit fedezi. Életpályája viszontagságos volt. Poraiból 
többször felemelkedett és újjáéledt. Ott volt a halálra ítéltek között, részt 
vett, de elbukott a fegyveres harcban a világ egyik nagyhatalmának erejé-
vel szemben. Idegenben mindent újrakezdett, jóllehet már jól benne volt a 
negyvenes éveiben. Most, amikor végiggondolja életét a Highland Lakes-
i házában, a megelégedettség jó érzése töltheti el. Munkájával hozzájárult, 
hogy hírünk a világban jobb legyen. Magyarsága vitathatatlan. Sohasem 
nevezte magát „magyar származású”-nak, mindig magyarnak vallotta 
magát. 

Első bukásából talán kigyógyult. Ez az volt, hogy nem lehetett állator-
vos, mert a kaposvári állomásfőnök fiának csak a Ludovikára volt ösztön-
díja. A nagy tragédiából, a forradalmi harcok bukásából és az emigráció-
ba való kényszerülésből nem lehet kigyógyulni. Ezzel neki, és 
valamennyiünknek élnünk kell. 

Nyugalomba vonulásával véget ér-e a történelemhez és politikához fű-
ződő szenvedélye? Biztos, hogy nem. Király Béla nem tud pihenni még 
akkor sem, ha akarna. Mindenekelőtt be kell fejeznie könyvsorozatát. S 
biztosan megvannak már a tervei a forradalom 50-ik évfordulójának a 
megünneplésére. És ha ezt Budapesten tervezi, ezen e sorok írója is sze-
retne részt venni. 
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KEMÉNY ISTVÁN 
Bibó a magyar társadalomról77 

Bibó István összegyűjtött munkái, II. kötet, Sajtó alá rendezte: Kemény 
István és Sárközi Mátyás, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 
Bern 1982, 327–639 lap. 
 
Bibó István műveinek kiadása azt a tervezetet követi, amelyet maga Bibó 
készített 1978 karácsonyán. írásait Bibó e tervezetben hét fejezetre osztot-
ta. A jelen kiadás első kötete a hét fejezetből az első kettőt tartalmazza: 
Magyar demokrácia (1945—1947) és Magyar és európai történelem 
(1942—1948) címmel. A most megjelent második kötet három részt foglal 
magában: Magyar társadalomfejlődés (1940—1978), Zsidókérdés és anti-
szemitizmus (1948—1949), Az állam, a politika és a jog elmélete (1938-
1972). 

Az első részben közölt cikkek a következők: Erdei Ferenc munkássága 
a magyar parasztság válságának irodalmában (a Társadalomtudomány 
című folyóirat 1940-es évfolyamából), Elit és szociális érzék (a Társada-
lomtudomány 1942-es évfolyamából), A magyar társadalomfejlődés és az 
1945. évi változás értelme (a Válasz 1947-es évfolyamából), Értelmiség 
és szakszerűség (a Tiszatáj 1947-es évfolyamából), A magyarságtudo-
mány problémája (a Magyarságtudomány című folyóirat 1943— 1948-as 
évfolyamában kellett volna megjelennie, de ez az évfolyam végül sosem 
jelent meg, a tanulmány első megjelenési helye az Új Látóhatár 1980/3. 
száma), végül Németh László kelet-európai koncepciója és Szekfű Gyu-
lával folytatott vitája (a Valóság című folyóirat 1979. évfolyamából). A 
második rész két írást tartalmaz: Zsidókérdés Magyarországon 1944 után 
(a Válasz 1948-as évfolyamából) és Néhány kiegészítő megjegyzés a zsi-
dókérdésről (a Huszadik Század 1949. évfolyamából). A harmadik rész 
cikkei: Etika és büntetőjog (a Társadalomtudomány 1938-as évfolyamá-
ból), Jogszerű közigazgatás, eredményes közigazgatás, erős végrehajtó 
hatalom (a Társadalomtudomány 1944-es évfolyamából), Bibó István 
1947. január 13-án megtartott akadémiai székfoglalója „Az államhatal-
mak elválasztása egykor és most” címmel, végül az Az európai társada-
lomfejlődés értelme című nagyszabású tanulmány, Bibó 1971–72-ben írt 
utolsó nagy munkája, amelyben egész politikai filozófiáját foglalja össze. 
E két utolsó tanulmányt a kiadás kézirat alapján közli. 

                                                           
77 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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A kötetet lezáró írásról még el kell mondanom, hogy ennek szövegét 
Bibó magnóba mondta, és a szalagról leírt szöveget javítás nélkül bocsá-
totta a szerkesztők rendelkezésére, azzal, hogy tartalma több tervezett 
tanulmányának képezi anyagát. Ezek a tanulmányok már nem készültek 
el. A magnóba mondott szövegen a szerkesztők természetesen nem vál-
toztattak, arra azonban rákényszerültek, hogy minimális javításokat vé-
gezzenek rajta, így pl. kiküszöböljék a szóismétléseket. 

Fel szeretném hívni a figyelmet az Értelmiség és szakszerűség című 
tanulmányra, amelyet a ma már gyakorlatilag elérhetetlen Tiszatáj című 
folyóiratból vettünk át. Ebben Bibó első ízben fogalmazza meg életművé-
nek egyik vezető gondolatát. E gondolat a szakszerűség szerepe az euró-
pai történelemben és a jövő alakításában. Szakemberek és ezek között 
értelmiségiek voltak minden civilizált társadalomban. Olyan társadalom-
szervező szerepet azonban, mint amilyet az európai társadalomban, má-
sutt nem játszottak. Csakis ebben a civilizációban került sor arra, hogy a 
különböző szakmai csoportok autonómiára tudtak szert tenni a mindenko-
ri hatalommal szemben; hogy a szakmán belüli viszonyokat nem hatalmi 
szempontok szerint alakították, hanem a szakma belső törvényei és a 
szaktudás rangja alapján; hogy e csoportok a rájuk tartozó, őket illető 
kérdésekben megfellebbezhetetlen és kikezdhetetlen tekintélyekké váltak; 
tehát hogy az európai fejlődés során egyre több társadalmi kérdés került át 
a hatalmi összeütközések birodalmából a tárgyszerű döntések világába. 

Az európai történelem e szempontból úgy is jellemezhető, mint szak-
szerűség és hatalmaskodás küzdelme, amely küzdelemben a szakszerűség 
elemei egyre inkább tért nyernek a hatalmi erőkkel szemben. A szaksze-
rűségnek az európai társadalomfejlődésben játszott szerepe nem Bibó 
felismerése, hanem Hajnal István történészé, aki ezt igen nagy alaposság-
gal mutatta ki különböző munkáiban. Amit Bibó ehhez hozzátett, az egy-
részt az volt, hogy Hajnal szemléletét a jelenkori történelmi fejlődésre is 
alkalmazta, másrészt ami ennél sokkal fontosabb az, hogy felvázolta azt a 
szerepet, amelyet a szakszerűség a jövő alakításában betölthet. Bibó el-
képzelésében a hatalomnélküli, vagy a hatalmat minimumra korlátozó 
társadalom elsősorban azon az úton valósul meg, hogy a legtöbb társa-
dalmi kérdés szakmai kérdéssé válik. 

Ebben a perspektívában lehet megérteni azokat az igényeket, amelye-
ket Bibó 1947-ben a magyar értelmiségiekkel szemben támasztott, s ame-
lyek azóta sem vesztették el aktualitásukat. „Fogadja el – javasolja Bibó a 
magyar értelmiséginek – a maga számára a szakszerűség gondolatának 
összes következményeit, tekintse magát értelmiségi munkakörben dolgo-
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zó szakmunkásnak és akarjon minél inkább a maga szakmájában elmélyü-
lő jó szakmunkás lenni. ... Ne maga tartsa a saját rangját, hanem fogadja 
el azt a rangot, amit a többi dolgozók a valóságos – nem álmunkát végző 
– értelmiségi munkának mindig megadtak és megadnak. . . . Velük (tehát 
a többi dolgozóval) együtt alkosson egy közös szakszerű szolidaritást a 
tudatlan hatalmaskodás mindenféle megjelenésével szemben, akár úri 
alapon, akár pártalapon történik is.” 

Ma Magyarországon történészek, írók, publicisták részvételével közér-
deklődést kiváltó vita folyik a magyar közelmúltról, többek között a má-
sodik világháború éveiről. E vitákban fogalomtisztázó szerepet játszhat 
Zsidókérdés Magyarországon 1944 után című tanulmányának újraközlése. 
A közelmúlt megértését kereső vitáknak egyik kérdése pl. a világháborús 
magyar kormányok működésének és magatartásának megítélése. Mit 
mond erről Bibó? 

Abból indul ki, hogy a múlt század második felétől kezdve, de még in-
kább a két világháború között a magyar vezető osztályok és rétegek nem 
vesztették el politikai rutinjukat, tájékozódó képességüket, sőt nagy biz-
tonsággal tudták kezelni a politika mesterségének megannyi elemét, de 
elvesztették politikai ösztönüket. Szerinte a politikai ösztön elvesztésének 
„végzetes következményei napvilágra jöttek a második világháborút meg-
előző és abban kirobbanó nagy európai válságban, mely minden egyes 
európai nép politikai erkölcsének és politikai ösztöneinek a nagy próbája 
volt. A magyar politikai vezetés rutinja egy ideig elpalástolta a politikai 
ösztönök megromlásának végzetes folyamatát. Az a mód, ahogyan az 
ország vezetői a trianoni békeszerződést módosító két bécsi döntést elér-
ték, anélkül, hogy a szövetségesekkel háborúba keveredtek volna, majd 
ahogyan később, a háborúba keveredés után a Kállay-kormány a hitleriz-
mus vesztett ügyétől lassan eltávolodott, messziről nézve a politikai sakk-
játék magasiskolájának tűnhetett és tűnt is fel. Közelről nézve azonban e 
látszatsikerek mögött csupa végiggondolatlanság és kapkodás állott, s a 
szüntelenül ingadozó helyzet folyton aszerint változott, hogy a rutinosok 
és a rögeszmések harcában éppen ki kerekedett felül. így történhetett, 
hogy a sikeresen lefolytatott politikai sakkjátszmák után minden átmenet 
nélkül történtek a legvégzetesebb és legfelelőtlenebb lépések, így először 
Jugoszlávia megtámadása és az ország felelőtlen és érthetetlen háborúba 
lépése, majd pedig az 1944. március 19-i német-magyar törés után a kor-
mányzat összeomlása és a kormányzó behódolása. 

E vonatkozásban a legirtózatosabb felelősség a volt kormányzónak és a 
Kállay-kormánynak a németektől eltávolodni próbáló, de ennek követ-
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kezményeit és követelményeit végig nem gondoló politikáját terheli. 
Hogy mennyire nem tudta ez a politika, mit miért csinál, az csak akkor 
derült ki, amikor katasztrófaként fogadta 1944. március 19-ét, mely min-
den józan mérlegelés szerint a Kállay-politika sikere és megdicsőülése 
kellett volna hogy legyen, mert hiszen tálcán hozta a kiugrás és szembe-
fordulás lehetőségét, úgy, hogy még a nacionalista közvélemény nagy 
részét is a németek ellen lehetett volna fordítani. E helyett a kormány egy 
árva hang nélkül lemondott. A kormányzó kinevezte a németek által kí-
vánt új kormányt, s ezek után a kormányzó és a németek a magyar hadse-
reg és a nyilasok, akik három nappal azelőtt egymás ellen állottak fel, 
most egyszerre egyöntetűen úgy kezdtek viselkedni, mint akik a sorsfor-
dulót incidensnek, a halálos sérelmet apró félreértésnek, a végső vesze-
delmet biztató együttműködésnek, s a készülő tömeggyilkosságokat bol-
dogító nemzeti politikának óhajtják tekinteni.” 

A kormányok politikájának megítélésénél sokkal vitatottabb és fonto-
sabb kérdés a magyar társadalom akkori viselkedése. „A felállítandó er-
kölcsi mérlegnek – írta Bibó – a zsidótörvényhozás helyeslésének kérdé-
sén kívül van egy sokkalta súlyosabb tétele is, a zsidótörvény végrehajtá-
sa során napvilágra jutott társadalmi-erkölcsi süllyedés. E törvények 
ugyanis széles középosztályi, kispolgári és kispolgárosodó rétegek számá-
ra azt a lehetőséget jelentették, hogy személyes erőfeszítés nélkül, az ál-
lam jóvoltából, mások kialakult egzisztenciájának a rovására maguknak 
új, sokkal előnyösebb egzisztenciákat alapíthattak. . . . Ettől kezdve szok-
ták meg a magyar társadalom szélesebb rétegei azt, hogy nemcsak mun-
kával és vállalkozással lehet egzisztenciát alapítani, hanem úgy is, hogy 
valaki másnak a már kialakított egzisztenciáját kinézi magának s aztán az 
illetőt feljelenti, nagyszülőit kikutatja, állásából kidobatja, üzletét ki-
igényli, őt magát esetleg internáltatja, egzisztenciáját pedig birtokba ve-
szi. Ezek a lehetőségek egyrészt napfényre hozták, másrészt tovább sú-
lyosbították a magyar társadalom erkölcsi süllyedésének folyamatát, s e 
társadalom tekintélyes hányadának mohó kapzsiságáról, képmutató gát-
lásmentességéről, vagy a legjobb esetben is rideg törtetéséről olyan meg-
döbbentő képet mutattak, ami nemcsak az érintett zsidók számára jelentett 
el nem felejthető megrázkódtatást, hanem egyáltalán minden jobbérzésű 
magyar számára is.” 

A Magyarországon ma folyó vitákban néha kimondottan, de többnyire 
célozgatások formájában elég nagy erővel elhangzik az az érvelés, hogy 
mindazért, ami akkor történt, a volt uralkodó osztályok felelősek, az egy-
szerű nép pedig végig az ártatlan áldozat szerepét játszotta. Bibó szerint: 
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„Ha azt akarjuk ezzel mondani, hogy a zsidók üldözésében elsősorban az 
urak voltak aktívak, a nép pedig ettől tudatosan távol tartotta magát, ezzel 
nagyon veszélyes és öncsaló romantikának leszünk az áldozatai. ... A va-
lóság az, hogy ha közelebbről megnézzük a zsidóüldözések magyar részt-
vevőinek osztályösszetételét, akkor a vezető rétegből nagyobbrészt ott 
találjuk a jobbágynyúzó, parasztpofozó, uralmi szellemmel telített köz-
igazgatás képviselőit, de ezenkívül a városi, hivatalnoki és egyéb közép-
osztály egy része is helyenként olyan példáit adta az embertelenségnek és 
rablóösztönnek, amit minden illúziómentesség mellett sem tételezett fel 
róluk az ember. Ami ezek levonása után megmaradt és európai művelt 
felső, közép és értelmiségi réteg módjára viselkedett, az többségében na-
gyon passzív volt ahhoz, hogy a magyar vezető réteg mérlegét egészben 
döntően megjavítsa. Ami viszont a népet illeti, a fasizmusra könnyen rea-
gáló, a társadalmi fejlődés zsákutcáiban megrekedt kispolgári és félprole-
tárrétegek éppen úgy, mint a minden erkölcsi gátlástól mentes alja prole-
társág, megfelelő számban képviselték magukat az embervadászatnál és a 
rablásnál; marad igazolásul az öntudatos mozgalmi proletárok viselkedé-
se, amelyik megint csak része az egész proletáriátusnak.” 

Mindebből nem az következik, hogy mindazért, ami akkor történt, Bi-
bó a magyar népet akarta volna felelőssé tenni. Szándéka éppen ellenkező 
volt. Azt akarta bizonyítani, s meggyőzően bizonyította is, hogy osztályok 
vagy népek felelőssé tétele vagy felelősség alól való felmentése tökélete-
sen abszurd. Amit Bibó el akart érni, az volt, hogy felébressze, mégpedig 
országos méretekben, a felelősség vállalás szellemét, oly módon, hogy 
minden magyar, egyénileg, saját magára nézve vesse föl a felelősség kér-
dését. Pontosan ez az az igény, amelyet ma is ki kell elégítenünk, bárhol 
élünk is, s nemcsak a múltra, hanem a jövőre vonatkozólag is. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Kétkedő válságtudós78 

Hanák Tibor: Az elfelejtett reneszánsz, Európai Protestáns Magyar Sza-
badegyetem, Bern 1981, 265 l. – A filozófia: kritika, Integratio, Bécs 
1980, 215 l. 
 
A szerző Az elmaradt reneszánsz című előző hatalmas munkájában azt 
tárgyalja, hogyan vált semmivé Lukácsnak és körének az a kegyes remé-
nye, hogy a dogmatikus filozófia parancsuralmát majd a bölcselet 
virágbaborulása, a marxizmus „reneszánsza” fogja követni. Jól tudjuk s új 
könyvében, Az elfelejtett reneszánsz bán maga a szerző számos példát hoz 
fel bizonyítására: a magyar irodalmi közszellem váltig valóságos virtust 
csinált belőle, hogy bagatellizálja a bölcseletet és elfelejtse művelőit; el-
gondolhatni, mekkora sikereket mutathatott fel ebben a légkörben, utóbb 
a manipulált feledés, amikor a nem-marxista premisszákból kiinduló böl-
cseleti irányokat minden vitából kirekesztették és az eddigi eredményeket 
elhallgattatva, mintegy beszüntették a magyar filozófia emlékezetét. Az 
ilyen hiányszakasz mindenkor veszedelmes; a másképp-gondolkozás fő-
benjáró bűnében elmarasztalt művek zúzdába kerülnek, a mentett példá-
nyok magánosok polcain lappanganak s jó, ha megússzák a könyvtárak 
„zárt osztályán”. A nevek elmosódnak, az amúgy is lanyha közérdeklődés 
a magyar filozófiának kimutatkozik. Könyve Általános jellemzés c. 
exordiumának Filozófiánk népszerűtlensége c. fejezetében in medias res, 
Hanák Tibor szívbemarkoló képet fest arról, hogy milyen mostoha kö-
rülményekkel – a barbárság bandériumának micsodás felzárkózásával 
kellett megküzdenie a magyar filozófiának és kell küzdenie még ma is; 
hányán emelték fel vádló-panaszló szavukat a bölcselet védelmében, mint 
ma ő teszi; hányán sikkadtak el vagy menekültek külföldre, mindörökre 
hátat fordítva annak a rátarti közszellemnek, amely rangján alulinak érzi, 
hogy a bölcseletre figyelmezzen; ahol – úgymond – „íróink többet írtak a 
filozófia élvezhetetlenségéről, mint a filozófia problémáiról és publiká-
cióiról; elhintették azt a hiedelmet, hogy nincs figyelemre méltó magyar 
filozófiai irodalom, vagy hogy nem is való magyarnak a filozófia”. Annyi 
szent, Hanák Tibor nincs egyedül abbeli véleményével, miszerint „a ma-
gyar kultúra és irodalom nem ott állna, ahol ma áll, ha a filozófusok kap-
csolatot találtak volna az írókkal, politikusokkal, a közélettel, s ha az al-

                                                           
78 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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kotó és művelt rétegek nem eleve gyomrukra hivatkozva fordultak volna 
el a nehéznek minősített koszttól. Bele se kóstolt irodalmunk a filozófiába 
... A szakavatott vélemények, tudós mérlegelések a szakma zárt világában 
maradtak, de a címkeragasztók mulatságos képei, az irodalmi pódiumok-
ról elhangzó könnyed megsemmisítések a nagyközönséget szórakoztatják, 
az egész országgal nevettetik ki a vakarcs filozófiát, melyet így hát nem is 
kell olvasni”. S ha a Honban akadtak széllelbélelt auktorok, akik vissza-
élnek azzal, hogy a nyugati kiadványok nem mindenkinek hozzáférhetők, 
bécsi promontóriumról sasszemmel figyeli üzelmeiket szerzőnk s noha 
lábjegyzetben, a lap aljára utasítja a gyilkos aperszüt, napnál világosabb, 
hogy a dolgok elevenjére tapint: „valósággal szégyenteli eljárás az, ahogy 
egyes marxista szerzők... a Nyugaton működő honfitársak műveit kezelik. 
Gondolatokat lopkodnak el a forrás megnevezése nélkül, átveszik a fárad-
sággal kiásott idézeteket, utalásokat, az egész külföldi, idegen nyelvű iro-
dalmat anélkül, hogy megmondanák, kinek köszönhetik az útmutatást ... a 
hazai társadalomtudományokban változatos módszerei vannak a tudo-
mánytalanságnak és az immoralitásnak”. 

A harmadfélszáz oldalas körképet, amely a századforduló magyar böl-
cseletét bemutatja, a szeretet ecsetje festi a szeretet színeivel. Az Irányza-
tok, a Rendszerek és összefoglalások, a Diszciplínák szerint tagolt fejeze-
tek bevezetői: a tétel; az egyes filozófusok felsorakoztatása: a bizonyítás. 
A „tétel” a szeretet lendületével íródik – a szerető megbecsülés melegé-
vel, amely a múltak jeles gondolkozóiban elődeit keresi; a „bizonyítás” 
majdnem minden esetben elpengőbb, komorabb, sötétebb; aláköti nemzeti 
szerencsétlenségünk – a Hon melengetett öröksége, nemzeti csinosodá-
sunk záloga: vitézi idegenkedésünk a filozófiától. Olykor mint fénycsík 
hasít bele e sötét, országos egykedvűségbe egy-egy rendkívüli koponya, 
aki más országban – akár csak Svédországban vagy Dániában is! – vezér-
ürü lehetett volna s katedrája a fiatalok megostromolt Mekkája; de hiába 
mestergondolat letéteményese, félbetört oszlop jelzi emlékét. Mint Zalai 
Bélának, aki 1915-ben, fiatalon elesett a fronton. Mint Prohászka Lajos-
nak, akinek – a történelmi küldetés tudatokba, kényszerhelyzetesdibe-
önsajnálatba menekülő – magyar szellemiség pontos diagnózisát elsöpörte 
a közfelháborodás. Vagy mint Posch Jenőnek, aki – a skót McTaggartot 
jó évtizeddel megelőzve hirdette meg az idő nemlétező voltának tételét. 
Ám a nemzeti sekélyesség elől külföldre menekülő, hazát-nyelvet cserélő 
filozófus esete nem oly egyszerű. Aki hovatartozásukat akár a szeretet, 
akár a sovinizmus jogán visszaperli, annak jusson eszébe, hogy a gondol-
kozónak egyetlen hazája van: maga a filozófia. Időben szétterjedő biroda-
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lom ez, mely „területre” minden földséget felülmúl. S melyet születésével 
a bölcsőben melléadva talál: esküje a filozófust csak ehhez a hazához 
kötheti. A lét kizárólagos igaz voltát eláruló Hüpszipülé Nimfához: „is-
tennőjéhez” Parmenidészt sem lovát ugrató mézeskalács-huszár vezette; 
hanem paripás, szekerész Napleányok – maguk is halhatatlanok. Az elfe-
lejtett reneszánsz a szó szoros értelmében hézagpótló munka; a teljességre 
törekvés és a tárgyilagosság mellett fő erénye a megalkuvás nélküli intel-
lektuális tisztesség. A kancsal öncenzúra hiánya, továbbá az, ami könyvé-
nek karakterét is megadja – hogy szerző a nyugati szellemi szabadság 
lehetőségeivel, a maga jó judíciuma szerint és saját felelősségére, szuve-
rén módra él. 

Ennek alig egy évvel előtte jelent meg Hanák Tibornak – a szerényebb 
külső ellenére legalább ilyen fontos, ha nem fontosabb opusza, A filozó-
fia: kritika címmel. Hogy a filozófia elsősorban és mindenekfölött kritika 
– már maga ez a kijelentés annyi, mintha a bölcselő nyílt sisakrostéllyal 
lépne a küzdőtérre. Kihívása mindazoknak szól, akiknek a bölcselet – nos, 
ugyan mi is? Ami lenni szokott. Ezerfőzet, amelynek üdítő íze, gyógyere-
je, ilyen-olyan öreg haszna van. Biztosítja az örökéletet; megnyugtatja 
halhatatlan lelkünket, hogy van és halhatatlan; szerét ejti és módját találja, 
hogy eddigi megdönthetetlen alapvetésünk még alapvetőbb, még meg-
dönthetetlenebb legyen. A nekünk tetsző bölcselet oly elandalító mákony-
nyal szolgál, hogy még ébren is azt álmodhatjuk a világról, ami jóleső, 
megnyugtató; vagy amit Heidegger szemrehányólag a metafizika elsik-
kasztásának nevezett – tökéletesen megfeledkezhetünk a lét 
receptákulumának kietlenségéről, a világ elemi zordságáról. Hanák Tibor 
A filozófia: kritika c. tanulmánygyűjteményét másodszorra olvasva, csak 
méginkább meggyőződtem róla – elfogultságom mennyire nehézzé teszi 
beszámolómat, hogy objektív legyek, hiszen ez a könyv elejétől-végig, 
úgy, amint van, számomra – argumentum ad hominem. 

Hanák Tibor írói személyiségének három fő összetevője: a szenvedély, 
a szerénység és az önfegyelem. Szenvedélyes debatter és éppen meri oly-
annyira tartania kell tőle, hogy szenvedélye tovasodorja – legalább akkora 
önfegyelemmel szorítja vissza mondandóit a mértéktartó racionális kife-
jezés gátjai mögé. A legkevésbé én-központú, a legkevésbé nárcisztikus 
gondolkozó, akit ismerek s iparkodik valósággal „eltűnni” a sorok mö-
gött; de akinek ilyen kiérlelt meggyőződése van, mint neki, annak – az 
objektív utalások-célzások, elszólások mozaikjaiból – óhatatlanul egybe-
áll bölcseleti portréja, ha nem is naturalista modorban s csupán a bizánci 
mozaikkép közelítésével. Mértéktartása nyilvánul abban is, hogy folyvást 
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ügyel, általános érvényű diagnózisa ne sújtsa jobban az egyik oldalt a 
világnézeti vízválasztón innen, mint a másikat, azon túl. Elmarasztaló 
ítélete salamoni: ha ideológiát mond, sietve hozzáteszi a világnézetet is, 
ha világlátást mond, mindjárt hozzáteszi az ideológiákat is – mind a két 
kulcsszó voltaképp eufemizmus az ő szájában. Ámde nem kell sokáig 
olvasnunk a sorok között, hol e két látszólagos antinómia Karibdisze és 
Szkillája közt szerzőnk lavíroz, csakhamar rábukkanunk e kifejezések 
kulcsára a szövegben is – s bizony áperte beszéd ez: „az ideológia mindig 
a másik, az ellenkező álláspont véleménye”; csakhogy minden eszme-
rendszer alapja végső fokon voluntarisztikus: a kell vagy az akarom; ám-
de – úgymond – „az egyik akarom olyan, mint a másik”. 

Hanákot bizonyos értelemben kultúrkrizeológusnak is mondhatnám, de 
nehogy a félreértők kapva-kapjanak a szavamon, hadd teszem hozzá siet-
ve: nem történelmi Kasszandra ő, nem „hullámelméletes” és nem 
„spengleroid” fejtegetés könyvének magva. Az ő válságelmélete az elme 
természetes konstrukcióinak, tudathordozó-éntartalmazó vallásos eszme-
rendszereknek, világi ideológiáknak a lehervadásáról, katasztrofális le-
robbanásáról beszél. Krizeológusnak csak azért mondom, mert mióta csak 
a skolisztika teremtette „modern” terminuszt átemelték korunkba és a 
modern modern tartalmával töltötték meg, váltig tapasztalhattuk, hogy az 
újkori bölcseletnek valósággal közege s egyúttal korpusza is: maga a vál-
ság. Ha igaz, hogy a viharos szerelem is verekedések-pofoz- kodások 
közepette virágzik igazán, akkor igaz az is, hogy a modern filozófiát jó-
részt a válság felfedezése, tudata, fenyegetése fűti, átvergődéseink soroza-
ta csöbörből-vederbe s még onnan is, további csöbrökbe-vedrekbe: törté-
nete – életműködése. így hát mi sem természetesebb, mint az, hogy amíg 
a modern filozófia – filozófia, addig válságban van. 

A történelmi félreértéseket súroló kultúrkrizeológiai kategóriát csak el-
ső megközelítésnek használva s mindjárt feladva, alkalmasint sokkal talá-
lóbb volna, ha Hanák Tibort (minden tiltakozása ellenére, hogy e kötetét 
nem a „saját-filozófia” felvázolásának szánta) odasorolnánk a bölcselet-
történetnek amaz előkelő, ötezeréves szellemcsapatához, amelytől a jelek 
szerint maga sem ódzkodik: a szkepsziséhez, Szkeptikus ő, nemcsak hogy 
nem tagadja, de meg is vallja büszkén; hiszen felfűző „gerinci húrként” 
feszül a filozófiatörténet legközepén a kételkedés, mely alighanem az 
elme aretéje: fő rendeltetése; „az-amire-való”. Pürrhontól, 
Aenediszemosztól, Archeszilaosztól, Sextus Empiricuszon, Kratiloszon, 
Karneadészen át – Montaigne-ig, Hume-ig, Santayanáig és Lord Russellig 
hogy ne menjünk vissza az indiai Vaiszeszika-szutra Mesteréig, Kanadéig 
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s ne lépjünk túl olyan legújabbkoriakon, mint Wittgenstein, Camus és 
Quine), bizonyosra vehetjük, hogy szerzőnk jó társaságban van; s akkor 
talán már nem szükséges eloszlatni azokat a közkeletű, alpári tévképzete-
ket, hogy a szkeptikus amolyan csontra- fagyott boldogtalan, aki – afölötti 
bánatában, hogy elvesztette a politikai ideológiák avagy a közel-keleti 
vallástriász valamelyikébe vetett hitét, elemészti magát: pszichológiai 
„koplalóművész”, akinek „lelki” halálát csekély díjazásért végignézhetjük 
a cirkuszi üvegszekrényben. E tévhitben a közönyösen lófráló tömeget 
főleg azok a világnézetek/ideológiák szeretnék megerősíteni, 
akik/amelyek a szkeptikusok ideakritikája által kivált fenyegetve, létük-
ben kivált megtámadva érzik magukat s jól tudják: ha egyszer kádjába 
belecsobbannak, a szekpszis király vize úgy szétmarja őket, hogy alápe-
zsegve – nyomuk sem marad. 

Ám ha Hume megkülönböztetését is figyelembe vesszük, Hanák Tibor 
nem az a végletes szkeptikus, akit a bölcseleti nihilizmussal szokás 
rokonítani. Egyetemességre törekvő, széles látókörű szellem ő s kiegyen-
súlyozottságát az a fajta epikuroszi derű egészíti ki, amely Sir Kari Pop-
per életérzésével rokon: szerzőnk a közmegegyezés elfogadta gyűjtősza-
vak-álfogalmak leleplezésében éppoly ügybuzgó, mint Popper.79 Mind-
kettejük tudása az arisztotelészi phronészisz: a gyakorlati életre bölcsen 
alkalmazott tudás. A phronészisz minden józan, felnőtt, minden romanti-
kából kiábrándult szellem rendelkezésére áll: a bölcselet pragmatikus al-
kalmazása, élet és társadalom problémáira, a félrevezető álfogalmak 
mézmáza nélkül, amelyekről váltig iparkodnak az érdekeltek és 
mestermanipulátoraik bebizonyítani, hogy ez a Consensus Centiwn, a 
mindenki-hite, az isten által belénkplántált örök eszme, a közmegegyezés 
csudája. Alkalmazzuk a szkepszis módszerét a Mi jön a marxizmus után? 
c. dolgozat problematikájára és szerzőnk tolla alatt oly mesteri tanulmány 
kerekedik belőle, hogy nem lehet letenni; s ugyanez áll a III. Rész, a Filo-
zófusok kritikája fejezeteire, különösen a fiatal Lukács oly ritkán emlege-
tett első nekifutására a misztikában: már mindjárt érthetőbb, mint lehetett 
Thomas Mannái a Varázshegy Naphtájának modellje. 

                                                           
79 S itt hadd idézzük emlékezetünkbe Popper A historizmus nyomorúsága (The Poverty 

of Historicism) c. művének oly rokonszellemű dedikátumát: „ajánlom ezt a könyvet 
minden hit, faj, nem és nemzetbeli ember emlékének, aki garmadával esett áldozatul 
annak a fasiszta/kommunista meggyőződésnek, hogy a Történelmi Végzetszerűség 
Kérlelhetetlen Törvény11 (in memory of the countless men and women of all creeds 
or nations or races who feli victims to the fascist or communist belief in Inexorable 
Laws of Historical Destiny). 
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A könyv olvasmányos addenduma a IV. Rész: az írók filozófiája. Terí-
tékre kerül: Füst Milán, Németh László, Kerényi Károly, Szentkuthy 
Miklós és Határ Győző. Változatos mezőny; ki-ki, hol balettrisztikusan 
át-átszelve légiterét, hol vonzásköréből szabadulni képtelenül – bizonyí-
tani próbálja, hogy nem mécsolajának vesztegetése volt, amikor a bölcse-
letre is rákerítette a szót. Hanák Tibor A filozófia: kritika c. könyve elő-
ször beutazta velem Londont, mert nem tudtam megválni tőle s magam-
mal kellett vinnem, útjaimra; másodszorra, oldalai közül még vallomáso-
sabban lépett Hőmbe a gondolkozó és az eleven ember – Hanák Tibor. Az 
idejére nem emlékszem, mikor olvastam utoljára emigráns szerző tollából 
származó írást ilyen bizalommal, ilyen odaadással, ilyen teljes belefeled-
kezéssel. 
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FERDINANDY MIHÁLY  
Erdélyről, tévedésekkel80 

Anne Fáy Sanborn and Géza Wass de Czege (Editors); Transylvania and 
the Hungarian-Roumanian Problem. A Symposium. Compiled by the 
Danubian Research and Information Center, Danubian Press, Astor, Flo-
rida, 1979. 
 
E recenzió szerzője hosszú habozás után szánta el magát arra, hogy köz-
readja észrevételeit. Végül az a meggondolás döntött, hogy kötelessége 
megszólalni, minthogy a könyv, amit bírál, egyrészt Erdély, másrészt az 
egyetemes magyarság szempontjából döntő jelentőségű s mint angol 
nyelven szerkesztett mű, nemcsak a magyar, hanem az egész művelt világ 
olvasóközönsége számára is hozzáférhető. 

A magát – helyesen – symposium-nak nevező könyv beosztása több 
mint sajátságos. Három részre oszlik. Az első – The Facts (11-49. 1.) – 
nem tünteti fel szerzői nevét. így érte közvetlenül tehetők felelőssé a kötet 
szerkesztői. A második rész – Fesearch (51-139.) – szerzőit már tetten 
érhetjük. Az „Erdély korai történetét” tárgyaló fejezetek Horváth Jenő 
egyetemi tanár könyvéből valók. Róla a magyarázó szöveg azt állítja, 
hogy az I. világháború előtt volt professzor mind bel-, mind külföldön, 
ami nehezen képzelhető, hiszen maga idézi 1935-ben megjelent munkáját 
s e bírálat szerzője ugyanebben az időben látogatta magas színvonalú, 
üdítően náciellenes előadásait a pesti egyetemen. A következő közlemény 
Haraszti Endre könyvének – Origin of the Rumanians – „reprint”-je. (51-
132.) Ehhez ízül a Török Sándor „Településtörténeti tanulmányain” ala-
puló rövid fejezet, „Erdély földrajzi nevei és eredetük” s egy ugyancsak 
rövid összefoglalás (139-139.). A harmadik rész címe The Problem (141-
274.). Itt megint több szerző különböző munkáiról van szó. Legterjedel-
mesebb a Zathureczky Gyuláé: „Erdély, a Nyugat fellegvára” (143-200). 
Ezt követi Nánay Júlia „Erdély: Románia magyar kisebbsége” (203-254), 
Jonel P. Margineanu: „Marxista szocializmustól nemzeti-szocializmusig 
Ceausescu alatt” (255-259.) és Kunszabó Ferenc „Modernizált Genocídi-
um” (261-274.) c. tanulmánya. 

Már a címek is bizonyítják a könyv és témái rendkívüli fontosságát. 
Láttukra joggal ütjük fel nagy várakozással a kötetet. Megfeleltek-e a 
szerzők e várakozásnak? Nem hisszük. Sőt – legalábbis a történeti fejeze-

                                                           
80 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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tekben – nem szerkesztették szerves egységgé a művet; nem néztek utána 
körülötte-mellette tudott adataiknak; nem átallották nyilvánvaló tárgyi 
tévedések egész özönével árasztani el olvasóikat; végül pedig nem egy 
helyen bizonyságot nyújtottak arról, hogy a – valljuk meg: egyedülállóan 
bonyolult – magyar fejlődést sem értették meg. 

A következőkben a szerzők véleményeit, teóriáit nem bíráljuk. Minden 
tudományos gondolkodás alapja a jog, hogy hipotéziseket, teóriákat 
gyártson. Amire összpontosítjuk figyelmünket: a tárgyi tévedések. Annyi 
van, hogy mindre nem keríthetünk sort. Csak a legkirívóbbakat érintjük. 
A 23. lapon érünk a History c. fejezethez, ami voltaképpen kronológiai 
táblázat, de annak bőbeszédű, zavaros is, folyamatos történeti áttekintés-
nek pedig elégtelen, szegény. Haladjunk évszámról- évszámra. 

440 K. e. Nem értjük, mi kapcsolatban áll az oláh-magyar problémával 
Herodotos. De ha már itt van, nem lett volna szabad vaktában idézni. A 
Skythika lapjain, IV. könyve első részében, Herodotos leírja a szkítákat, 
de nem mint egy „a Dunától keletre és északra lakó” törzset, hanem mint 
sok nép képviselte összefüggő kultúrát a Duna és az Altáj hegység nyuga-
ti nyúlványai közt. A szkíták biztosan nem voltak a sumérok leszármazói 
– ahogy itt olvasható –, hanem irániak, annyira, hogy a perzsák nagyobb 
nehézség nélkül beszélhettek velük. S ha egyszer irániak, akkor semmi-
képpen sem „turániak”. A szerzők nem tudják, hogy az egykor népszerű 
„turáni” elnevezést használni manapság teljesen tudománytalan. A nyelv-
család neve, amihez eleink igen, de a szkíták sohasem tartoztak, ural-altáji 
s még itt is kétséges vajon finnugorság és török-tatárság ősi soron össze-
függ-e vagy sem? „A szkíta népek családjához” tartoztak az agatirszek, 
talán a dákok is, de semmiesetre sem a török-tatár hunok, avarok, ősi bol-
gárok és persze a magyarok sem. 

271 K. u. „A gótok egy teuton nép, amit a rómaiak barbárnak nevez-
nek.” Ez így értelmetlen és fölösleges. Ha már itt áll, a mondat helyesen 
így hangzik: A barbárok, akikről a rómaiak beszélnek, a gótok, egy ger-
mán nép. („Teuton” egy germán törzs neve.) 

938. „Virágzó városok” Erdélyben! Képtelen állítás. A Gyula vára is 
„vár” volt, mint neve mutatja. 

946. Bűnös pontatlanság általánosságban „bizánci dokumentumok”-ról 
beszélni, különösen, ha ilyen főbenjáró fontosságú dologról van szó, mint 
aminő „a székelység jelenléte Erdély legkeletibb csücskében”. Hol az a 
„bizánci dokumentum”, amely 946-ban ezt állítja? Ugyanezen évszám 
alatt szó van a székely kiváltságokról is, de oly elnagyoltan, oly pongyo-
lán, hogy ember legyen, aki kiokoskodik belőlük. Hogyan képzelik a 
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szerzők? Az egész székely szervezet, autonómia, Pallas Athénéként Zeus 
fejéből, minden előzmény nélkül pattant volna elő s már készen állt 946-
ban! A 19. lapon azonban más áll. Ott székely „district”-ről van szó, ami 
első példája rosszul megválasztott terminus technikusoknak a könyvben. 
Székelyország nem „district”, hanem három, voltaképpen öt vármegye 
magyar népének összessége. S a székely nem „szabad magyar paraszt”: a 
góbé nem paraszt, a lófő még kevésbé. A székelység, mint corpus, nemesi 
előjogokat élvez. 

952. Az itt elmondottak valószínűleg megtörténtek ugyan, de jó fél 
századdal előbb. Itt lép föl először az adatok össze-visszadobálása, a kro-
nológia elhanyagolása: egyike a könyv zavartkeltő nagy elégtelenségei-
nek. 

976. Ez évszám alatt oly eseményről van szó, ami majdnem ezer évvel 
később történt. Viszont – ha igaz is, hogy Románia csak 1878-ban jött 
létre, idegenek rájuk aggatta nevük: vlach mellett, ősi saját nevük is volt: 
rumun, (Megleno-Rumuns, Aurumuns, Istro-Rumuns), amint azt külön-
ben Haraszti is megmondja közleménye 82-87. lapjain (ugyanebben a 
könyvben): a szerkesztőknek csak el kellett volna olvasniok, hogy elkerül-
jék az ellentmondást a 25. lapon. Hogyan lehet azt állítani, hogy „a 
Kárpátmedence, beleértve Erdélyt is, egyetlen említett lakosai” a jazig 
utód jászok voltak? A magyar alföld jazigjai, akik szarmaták voltak, el-
tűntek a népvándorlás folyamán, a mi jászaink viszont, akik egy alán nép-
töredék, a 13. században jöttek a kunokkal: iráni törzs egy török törzsszö-
vetséggel. Nem első, nem egyetlen eset. Fontosabb azonban ennél, szava-
hihető adatok elhallgatása – s éppen ezen a helyen! Magyarország terüle-
tén laktak Pribina szlávjai, bolgár-török s bolgár-szláv néptöredékek, 
Gelu blach-jai és a rejtélyes pastores Romanorum. Az egész könyvben 
nem találtunk egyetlen mondatra sem, amely e két utóbbi nép kilétét-
milétét megmagyarázta volna. (L. ezekre vonatkozólag Pais D. fontos 
jegyzetét a Scriptores rerum Hungaricarum, Bp., 1937., I., 45-46. lapján.) 

1002. Megint oly adatok, amiknek itt semmi értelmük. Az István ve-
zette magyar térítésről lenne szó. De egyszerre Hadúrnál tartunk, aki mint 
„Magyarok Istene” az 1823-ban író Aranyosrákosi Székely Sándor lele-
ménye. A magyar úr-nak sincs semmi köze a sumér Ur-hoz, ami város-
név, mint ahogy a magyar monotheizmusnak sem a sumér 
politheizmushoz. 

1064. László soha nem kapott atyjától „Prince of Transylvania” titu-
lust. Egyéb okok mellett azért nem, mert I. Béla 1064-ben már nem élt. A 
király öccse vagy fia gyakran volt ugyan a keleti országrész ura, de nem 
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mint „Erdély fejedelme”, hanem mint másodfejedelem s később rex juni-
or. 

1167. Az összebonyolított kronológia újabb zavart okoz. A Déli Kár-
pátok és a Duna közti lapály – a Havaselve – gyakran esett ugyan a ma-
gyar király – többnyire laza és sohasem közvetlen – függésébe, de e he-
lyen s ez évhez említeni a törököt – még csak az sincs megmondva, hogy 
ezek az ozmánok – súlyos szerkesztési hiba, ami még öregbül, amidőn 
váratlanul 1878-ban, a román királyságnál kötünk ki. (Nóta bene: nem-
csak „Wallachia”, hanem Havaselve és Moldva együtt lett 1878-ban Ro-
mániává.) 

1234. Megint egy paragrafus, aminek összedobált adatai világos tanú-
bizonysága annak, hogy a szerzők a rendkívül komplex 13. századi kelet-
európai helyzettel nincsenek tisztában. Nem, még egészen kicsiny, de 
fontos adatokkal sem. Fogaras meg Hunyad persze igen, de a Bánság – 
ami néhol Bancit-nak van írva, ami német szó – soha sem volt Erdély 
része. Temesvárt már a 12. lapon – Nagyváraddal együtt – „erdélyi város-
okénak nevezik, ami nyilvánvaló baklövés. így lesz három lappal később 
a borsodi Kazinczy, a szilágysági Kölcsey és a gömöri Tompa is erdélyi-
vé. Viszont a legnagyobb erdélyi írók egyike, Kemény Zsigmond, még 
csak említve sincs. 

1314. Akár fennebb, ahol a már nem létező jazigokról igen, de semmi 
egyéb, számunkra esetleg kényes kérdést jelentő magyarországi lakosról 
nincs szó, úgy itt is csak az említtetik, hogy I. Károly „két vlach fejede-
lemséget bekebelezett (incorporated)” – ami rendkívül pontatlan megje-
lölése az egykori helyzetnek: „bekebelezéséről semmi esetre sem lehet 
szó –, viszont arról, hogy ugyanez az I. Károly 1330-ban igen érzékeny 
vereséget szenvedett ezektől, a könyv szerint: „alattvalóitól”, említést sem 
tesznek a szerzők. 

1516. Nagyenyedi kálvinista kongregáció. Ez a legfurcsább állítások 
egyike ebben a könyvben. Minden gyerek tudja, hogy Luther 1517-ben 
szögezte ki híres pontjait a wittenbergi templom kapujára, Kálvin pedig 
hétéves kisfiú 1516-ban! 

1545. Heltai Gáspár valóban alapít nyomdát Kolozsvárt (de 1550-ben) 
s megkezdi az első magyar bibliafordítás kiadását. Ennek azonban csak 
egy része készül el és jelenik meg. Kolozsvár különben – bár volt idő, 
midőn a fejedelmek Kolozsvárt is laktak – sohasem volt Erdély „magyar 
fővárosa”. Egy Kolozs nevű magyar vezér sem alapította (11. 1.), mint-
hogy ily nevű vezért a magyar régiség nem ismer. Kolozs a német Klaus-
ból fejlődött, ahogy azt Klausenburg neve világosan mutatja, Kolozsvár 
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ui. eredetileg német település volt. Klaus aztán a latin Claudius-szal 
azcxnosíttatott (Claudiopolis). 

1570. Báthory Kristóf ez évben még nem vajda s még sokkal kevésbé 
„herceg” (duke). 

1690. I. Leopold (nem Luitpold) nem osztrák, hanem német-római csá-
szár volt. Mikor 1689-ben Erdély visszatért a magyar koronához, szó se 
volt alkotmánya felfüggesztéséről. Ellenkezőleg: Lipót 1691-ben nagy 
kiváltságlevélben, az ún. Leopoldinum-bán, biztosította Erdély jogait. 
Nem szüntette meg az erdélyi fejedelemséget, ahogy a szerzők állítják: a 
magyar szent korona jogán hamarosan ő maga lett Erdély fejedelme. Er-
dély már csak azért sem válhatott „az ausztriai empire egy provinciájává”, 
mert ilyen empire nem létezett.” 

1711. A szerzők sem itt, sem a 14. lapon nem ismerik fel a szatmári 
béke jelentőségét. Nem áll, hogy „a magyar politikai függetlenség minde-
nestül elbukott a Habsburg-elnyomás következtében” 1711 után is. Vele 
szemben a transsylvanizmus sem fejtett ki resistance-1, azon egyszerű 
oknál fogva, mert nem volt ilyen oppression. A szatmári béke kompro-
misszum volt király és nemzet közt s jóllehet szerény engedményeket 
jelentett, mégis ez tette lehetővé a 18. század békés fejlődését. A szerzők 
azonban ezt nem látják be. Teljesen felelőtlen vagy ... tudatlan módon I. 
Lipót korának feszültségeit ültetik át III. Károly korába. 

1784. Előbb még „provincia” volt Erdély, most viszont egyszerre or-
szággyűlés van Kolozsvárott, jóllehet csak „Assembly”-nek – ami megint 
csak helytelen szóhasználat – nevezve. 

1815. „A francia forradalom szelleme áthat a határokon.” Csak 1815- 
ben? Napóleon végleges bukása évében? Ha már szót kerítenek erre a 
szerzők, hol marad az egész magyar jakobinizmus, Martinovics, Kazinczy 
meg a többiek? 

1847. Nem valaminő „magyar nemzeti gyűlde” – hiszen nem is volt 
ilyen –, hanem a pozsonyi magyar országgyűlés mondja ki az uniót Er-
déllyel. 1848-ban meg is valósul – de nem a szabadságharc kitörése után, 
hanem előtte: az április 11-én király szentesítette törvények sorában. Bű-
nös leegyszerűsítés azt mondani, hogy „a magyar szabadságharc 81 Kos-

                                                           
81 „A Diploma Leopoldinum, melyet az erdélyi országgyűlés elfogadott s a király 1691. 

december 4-én megerősített, százötven esztendőre Erdély közéletének alapokmánya 
lett. Kimondja a hagyományos erdélyi jogrend sértetlen fönnmaradását, a három er-
délyi nemzet s a négy bevett vallás törvényekben lefektetett jogainak lerögzítését, 
Erdélynek mint fejedelemségnek a magyar korona fennhatósága alatti külön állami-
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suth vezérsége alatt tört ki (crupted)”. Hosszú út vezetett a törvények 
szentesítésétől a függetlenségi nyilatkozatig, amely azonban nem prokla-
málta a köztársaságot. Mit gondolnak a szerzők, miért választották Kos-
suthot kormányzóvá és nem köztársasági elnökké? 

1849. Ferenc József trónraléptekor tizennyolc és féléves volt, nem 16. 
A „brutális terror és elnyomás” azonban csak Haynau visszahívásáig tar-
tott (1850. 6. 8.) Ugyanez a hiba a 170. lapon is visszatér. Ott is azt hiszi a 
szerző, hogy „a terror véres uralma” „két évtizedig” uralta Magyarorszá-
got. Fiai e véres kornak, amelyben élünk, ott is „véreset látnak”, ahol már 
nincsen vér. Az ún. „Bach-korszak”, természetesen nem nemzeti, nem is 
alkotmányos értelemben, de különben konszolidált viszonyokat teremtett. 

1882. Románia nem Rumélia és Rumélia nem Románia. Az ottomán 
birodalom európai, később tráciai, macedóniai és déli bulgár részeiből 
alakult tartomány török neve volt Rum-lli. Ebből latinizálódott Rumélia. 
Teljes a zavar magyar királyok, erdélyi fejedelmek stb. címei angolra for-
dításának területén. Hangsúlyozzuk a címkérdés fontosságát, mivel ennek 
elhanyagolása a kérdés ismerőjének szemében akaratlanul is azt a benyo-
mást kelti, hogy a szerzők – akik végre is tudnak angolul – szánt-
szándékkal fordítják helytelenül a magyar országlók címeit. Mit akarnak? 
Gyöngíteni egy nemzetközi olvasóközönség szemében a magyar resp. az 
erdélyi pozíciót – ami talán mégsem valószínű – vagy pedig a képtelenség 
határáig tájékozatlanok s azt sem tudják, mi van a kezükben? Lássuk a 
példákat. 

Hunyadi János erdélyi vajda volt, nem „Erdély hercege” (28-29.). Ily 
címet később sem ismer a magyar gyakorlat. S hogy Erdélynél marad-
junk, vegyük szemre, hogyan alakul a Rákócziak fejedelemi rangjának 
kérdése. Rákóczi Ferenc persze birodalmi herceg is volt, de mint a ma-
gyar szabadságharc vezetője, az ország vezérlő fejedelme s amellett Er-
dély fejedelme is (32-33.). Viszont nem volt regent. Ha Magyarországot 
illető rangjának nem volna angol egyenértéke, akkor – azért tud angolul a 
kötet fordítója – meg kell alkotni. Leader and rulig Prince of the Hungári-
án Kingdom még mindig jobb, mint regent. (169. 1.) 

Az erdélyi fejedelem címe serenissimus Princeps Transylvaniae volt. 
A 163. lapon ezt a címet fordítják le „Duke of Transylvania”-nak. Nem 
érzi a fordító, hogy a duke nem prince, mint ahogy a prince sem duke? 
Már az 1604. évnél előfordult Bocskay István herceg, ami egyenesen hu-
moros benyomást kelt. Ám herceggé degradáltatik I. Rákóczi György is. 
                                                                                                                                               

ságát, a tisztviselőknek az országgyűlés által erdélyiek közül történő részben jelölé-
sét, részben választását." Makkai László: Erdély tört., Bp., 1944, 417. 1. 
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Rákóczi György herceget egyet ismer a történelem: II. Ferenc kisebb 
fiát, az utolsó Rákóczit. Hogy minő érdek fűződik Erdély egyetlen majd-
nem független fejedelmét, I. Györgyöt, egy őt nem illető cím nyakába 
varrásával letörpíteni – fel nem foghatjuk. (165.) S ahogy a fejedelmek, 
úgy rövidülnek vagy hamisítódnak meg címeik szempontjából a királyok 
is. Az 1719 és 1729 évnél egy Emperor Charles III említtetik. III. Károly 
császár azonban Karolingi volt s 888-ban halt el. Itt azonban III. Károly 
magyar királyról van szó, aki Habsburgi volt, 1740-ben halt meg s mint 
császár Hatodik volt, nem Harmadik. Ugyanilyen tévedés fordul elő a 16. 
lapon, ahol 1794-ben,(!) Ferenc császárról van szó, azaz a szerzők össze-
tévesztik szegényt a saját nagyapjával. I. Ferenc Mária Terézia férje volt. 
Magyar összefüggésben Mária Teréziát Empress-nek nevezni gyerekes 
tájékozatlanság. A császár a férje volt, nem ő. A királynő egyetlen szuve-
rén címe a magyar királyi, amit „apostoli”-vá az ő akarata tett. Értelmet-
len és érthetetlen elmosása a magyar királyság független jellegének a 
címkérdés ilyetén elhanyagolása. Így már Haraszti szövegében is. A szer-
ző tudhatná, hogy Habsburgi Albert Luxemburgi Zsigmondnak nem a fia 
volt, hanem a veje. Azt is, hogy az após csak 1434-ben koronáztatott csá-
szárrá. Ha valóban 1409-ben született Hunyadi János és ha valóban Zsig-
mond volt az atyja – ami végre is lehet –, úgy fia nemzésekor Zsigmond 
még német király sem volt, nemhogy császár. Az Emperor Sigismund 
kifejezésnek tehát még kevesebb az értelme ezen a helyen, mint volt elő-
ző példáink esetében (123-124.). Hogy záruljon a sor, a 170. lapon fogunk 
még egy V. Ferdinand „császár”-ral is találkozni, aki persze mint magyar 
király volt Ötödik, mint osztrák császár pedig – akkor már volt osztrák 
császárság – Első. Szerzőink szerint ugyan már 1505-ben is volt 
„Austrian Empire”, éppen 299 évvel ezelőtt, hogy Ferenc fölvette az oszt-
rák császári címet. 

Nem hihetünk mást, mint hogy a Horváth Jenő „Erdély és a románság 
kialakulása”, Budapest, 1935. c. művéből átvett két rövid fejezet igen 
gyarló fordító kezébe került. Elképzelhetetlen, hogy olyan rangos törté-
netíró, mint Horváth, megengedett volna magának efféle pontatlanságo-
kat: „the Magyars found no races other than the Bulgars in the river 
valleys” (56.). A szerkesztők még azt sem vették észre, hogy ez a megál-
lapítás ellentmond a 25. lapon hangoztatott – s persze hasonképp hibás – 
jazig = jász tételüknek. 

Horváth Jenő aligha beszélhetett Bizánc 1180 utáni „dissolution”-járól, 
legfeljebb meggyöngüléséről Abban az időben a kunok se pusztíthatták az 
Al-Duna síkjait, hiszen kb. 1070-től kezdve a Havaselve szállásterületük 
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része volt (Hóman-Szekfű, I. 276-277.). Nem tiszta a „no rigid political ... 
frontier between Cumania and Transylvania” témája sem (60.). Már 
hogyne lett volna élesen megvont határ Erdély és Kunország közt: termé-
szetes határ, a Kárpátok. De közigazgatási határ is: ameddig terjedt a ma-
gyar vármegyei szervezet, addig terjedt az ország. 

Nem térhetünk ki, helyszűke miatt, arra a rengeteg elírásra, tévedésre, 
kisebb-nagyobb történelmi melléfogásra, amitől – sajnos – a megbeszél-
teken kívül is hemzseg a szöveg. Mégsem hallgathatjuk el, hogy a Hor-
váth Jenő fejezeteit lezáró négy jegyzetbe hat íráshiba csúszott; ugyanitt – 
reméljük: a fordító és nem a szerző – a Burzenland-ot (a Barcaságot) ösz-
szetévesztette Burgenlanddal (a Lajtabánsággal). 

A továbbiak folyamán két mondat hívja ki ellenkezésünket. Ezek else-
je tipikus terméke a különben is oly gyakori magyar fogyatékossági ér-
zésnek (inferiority-complex), a másodikról viszont nehéz elhinnünk, hogy 
magyar szerzőtől származik. Az első így szól: „A magyar szent korona 
országai közt létező alkotmányos kapcsolatok (relationship) hasonlók 
voltak a British Commonwealth struktúrájához” (159.). Aki ezt leírta, 
annak fogalma sem volt az ún. „magyar birodalom”, sem pedig a brit ál-
lamszövetség „struktúrájáról”, még kevésbé az analógia mibenlétéről. 
Idézetünk részletes cáfolatára itt nincs hely, röviden mégis utalni kívá-
nunk Spenglerre, aki a valós és érvényes párhuzam ismérvét a 
„Gleichwertigkeit dér Funktion” elvében jelölte meg. Hogy ilyenről ese-
tünkben nincs, nem is lehet szó, első pillantásra nyilvánvaló. Az ún. „ma-
gyar birodalom” mibenlétét viszont Vajay Szabolcs magyarázta meg ma-
gisztrális Archiregnum-tanulmányában (Überlieferung und Auftrag, 
Wiesbaden, 1972., 647-667.), ami éppen a magyar királyság és az oláh 
fejedelemségek viszonyáról tartalmaz alapvető megfigyeléseket. Róla a 
kötet szerzőinek – minden jel erre vall – tudomásuk sincs. 

A második pedig így szól: „1868(!) után az adminisztrátorok(!) több-
nyire (mostly) helyi méltóságviselők(?) voltak, akiket az osztrák császár, 
aki magyar király is volt, nevezett ki” (171.). Ez – helyesen – így kellene 
hangozzék: 1867-től, koronázásától kezdve Ferenc József főispánjait mint 
magyar király nevezte ki. 1868 után semmiféle osztrák császár nem gya-
korolt kinevezési jogot a magyar királyság területén. Hogy ezt a szerző – 
vagy fordítója – nem tudja, megdöbbentő. Ha mi magunk értetlenül ál-
lunk saját történelmünkkel szemben, hogyan kívánhatjuk, hogy idegenek 
eligazodjanak néha bizony igen finom beleérző készséget föltételező 
problémái közt? 
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SKULTÉTY CSABA 
Kárpátalja története – szovjet tálalásban82 

A boldogság felé. Kárpátontúl vázlatos története. Fordítás magyarra. Kár-
páti Könyvkiadó, Uzsgorod 1975, 297 l. 
 
„Mind ez ideig nem volt olyan könyv, amely behatóan és következetesen 
elemezte volna Kárpátontúl történetét a legrégibb időktől napjainkig. 
Ilyen összefoglaló mű A boldogság felé című könyv. A munkát, amelyet 
ezekkel a szavakkal minősít a bevezető, szovjet történészek munkaközös-
sége írta Sz. O. Miscsenko vezetésével, a Szovjetunió, Magyarország és 
Csehszlovákia levéltári okmányai és anyagai, továbbá szovjet tudósok 
kutatásai és publikációi alapján. A könyvet Moszkvában, a szovjet Isme-
retterjesztő Társulat 1974. évi országos tudományos ismeretterjesztő iro-
dalmi pályázatán díszoklevéllel tüntették ki. 

A Szovjetunió által 1944 őszén bekebelezett területnek ez az első – és 
tudomásunk szerint mindmáig egyetlen – szovjet feldolgozása tágabb 
körnek szól, egyben a történelemoktatás számára is irányadó. Mint a be-
vezetőben olvassuk: „... a nagy olvasótábor, a tanítók, a propagandisták és 
mindazok érdeklődésére tart számot, akiket érdekel Kárpátontúl történe-
te”. Ennek a könyvnek a szellemében tanítják tehát a szovjet birodalom-
ban a történelmi Magyarország északkeleti vidékének a múltját, ezt kell 
tanulnia a kétszázezer főnyi kárpátaljai magyarság felnövő nemzedékei-
nek. Érdemes tehát közelebbről megvizsgálnunk. 

Mennyiben „beható” ez a munka és mennyiben „következetes”? Ami 
előbbit illeti, azt már elárulja a történelmi korszakok felosztása és a rájuk 
fordított figyelem. A könyv négy fejezetet szentel, összesen 70 oldalon, 
tehát terjedelmének mindössze egynegyedét, az őskortól 1917-ig terjedő 
időnek, vagyis mondhatni a térség egész történelmének. A munka kereken 
háromnegyed része, hét fejezetben, „A nagy Október hatásá”-tól „A cseh-
szlovák burzsoá uralom évei”-n és „A fasiszta leigázás évei”-n (ez Kár-
pátalja 1938/39 és 1944 közötti magyar uralmának a korszaka), át „A 
szovjet népek egységes családjába” való bekebelezésig terjedő évtizede-
ket és a mai kárpátaljai szovjet világot tárgyalja, utóbbit a „Szocialista 
átalakulások” és „A szocialista kultúra felvirágzása” cím alatt. Beható 
vizsgálatra tehát csak az 1917-es esztendővel kezdődő időszakot méltatja. 
Következetessége azonban az első mondattól az utolsóig terjed. A beve-

                                                           
82 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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zető így kezdődik: „Kárpátontúl több évszázadon át erőszakosan el volt 
szakítva anyaföldjétől, dolgozó lakossága pedig a magyar főnemesek, az 
osztrák bárók, a cseh tőkések és 'saját' kizsákmányolóik kíméletlen társa-
dalmi, gazdasági, politikai és nemzeti elnyomása alatt sínylődött. A dol-
gozók ennek ellenére évszázadokon át megóvták anyanyelvűket és kultú-
rájukat, az egész ukrán néppel való egységérzetüket és közös történelmi 
hagyományaikat, évszázadokon át élt bennük a vágy, hogy újraegyesülje-
nek vele. Ez a vágyuk minden történelmi időszakban egyre erősödött s 
létszükségletté vált”. Minden, amit ezután olvasunk, ebből a szemléletből 
íródott. Észak-kelet-Magyarország, azaz Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros megyék történelme – a könyv tanúsága szerint – egyetlen küzdelem az 
Ukrajnával, Oroszországgal, illetve a Szovjetunióval való egyesülésért, 
amit a kizsákmányoló uralkodó körök aljas módon megakadályoztak. A 
végül is bekövetkezett egyesülés „a történelmi igazságosság diadalát je-
lentette”, arról nem is szólva, hogy „ragyogóan példázta a Szovjetunió 
Kommunista Pártja és a szovjet kormány bölcs lenini nemzetiségi politi-
kájának megvalósítását”. 

A szerzők szerint a magyaroknak a Kárpátokon való átkelését megelő-
zően a területen fejlett óorosz állam volt, Ungvárral és Munkáccsal mint 
már aránylag nagy két várossal. Sőt: a 9. századi Ungváron óorosz fejede-
lem székelt, már akkor álló várával. „A társadalmi és kulturális fejlődés 
magasabb fokán álló szlávok jó hatással voltak a magyar törzsek további 
fejlődésére.” Megtudjuk, hogy a honfoglalást követő első századokban a 
„magyar mágnásokon” kívül voltak ezekben a megyékben helyi hűbér-
urak is, mint „Pavlovszkij (Pálffy)”. „A közigazgatás legfőbb teendője az 
volt, hogy behajtsa az adót, engedelmességben tartsa a néptömegeket, 
megtorolja rajtuk a kizsákmányolok és az egyház elleni megmozdulásai-
kat.” „A XVII. században az elkatolizálás veszélye fenyegette a kárpáton-
túli lakosságot. Számos misszionárius a magyar mágnások és a pravo-
szláv főpapság támogatásával lázas térítő munkába kezdett. Közvetlen 
segítségükkel a kárpátontúli ukrán lakosságra 1649-ben rákényszerítették 
az egyházi uniót.” A Rákóczi-szabadságharc már igazi ukrán nemzeti 
felkelés és mondhatni modern osztályharcos megmozdulás volt: „Az 
anyaországtól elszakított és idegen hódítók által leigázott kárpátontúli 
dolgozók nem egy alkalommal keltek fel a társadalmi és a nemzeti el-
nyomás ellen. Sok dicsőséges lapot írtak területünk történetébe. Közéjük 
tartoznak az 1703-1711. évi parasztmegmozdulások is.” Dehát az uralko-
dó osztályok ekkor is önzőek voltak: „A magyar nemesség egy része az 
osztrák kormány által 1701-ben törvényen kívül helyezett II. Rákóczi 
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Ferenc erdélyi fejedelemmel az élen elhatározta, hogy saját érdekében 
használja ki a parasztfelkelést.” Ebben a harcban azonban az volt a fontos, 
hogy „a kárpátontúli parasztság világos célt tűzött maga elé: eltörölni a 
jobbágyrendszert és a súlyos nemzetiségi elnyomást”. A nagy vállalkozás 
nem sikerült, mert „az osztályellentétek kedvezőtlenül hatottak a hadsereg 
harci szellemére”. Ha el is bukott ez a küzdelem és „a felkelőknek nem 
sikerült győzniök, mégis jó leckét kaptak a jobbágyrendszer-ellenes nem-
zeti felszabadítói osztályharcból”. A néptömegek nem is nyugodtak bele a 
vereségbe, folytatták harcukat: „A kárpátontúli dolgozók nemcsak a világi 
hűbérurak ellen léptek fel, hanem a katolikus és unitus (görögkatolikus – 
A sz.) ellen is.” Fegyveres összetűzések támadtak, „némelyek a legendás 
Oleksza Obvus vezetése alatt léptek fel”, az 1740-es évek elején „Mára-
maros és Ugocsa vármegyékben Poljanics Iván izai tutajos vezetésével a 
népi bosszúállók csapata tevékenykedett”. Így alakult ki „a soknemzetisé-
gű parasztságnak az osztályszolidarítása, amely tevékenyen vett részt az 
1848-1849-es polgári forradalomban”. 

Milyen volt „a feudalizmus korának” (ez a feudalista korszak a könyv 
történelembeosztása szerint a 10. századtól a 19. század közepéig terjed) a 
kultúrája? „A feudalizmus kori kárpátontúli kultúra kialakulása és fejlő-
dése elválaszthatatlanul összefügg az óorosz államok – az orosz, ukrán és 
belorusz nép bölcsőjének – kulturális vívmányaival. Kárpátontúl a Kijevi 
Ruszhoz tartozott és éppen a Kijevi Rusz virágkorában rakták le a szláv 
kultúra alapjait.” Mindezt a magyar hűbérurak „minden módon fékezték, 
elnyomták a szláv nyelvet, pusztították a szláv anyagi és szellemi kultúra 
vívmányait. Az idegen hódítókkal együttműködött a katolikus, majd az 
unitus egyház is – a hűbérúri osztály féltékeny őrzői és védelmezői, az 
idegen hódítók csatlósai”. A papok „tekintélyükkel szentesítették a feudá-
lis kizsákmányolást és az idegen elnyomást, erőszakkal csatolták Kárpá-
tontúlt a 'művelt Nyugathoz'„. A kifejtettekből következik, hogy „mind a 
katolikus, mind a pravoszláv egyház természetesen a kizsákmányoló 
rendszer megszilárdítását szolgálta”. A közművelődés? „Az egyház ki-
használta az oktatás helyzetét, kezébe vette az iskolákat és reakciós okta-
tási formát vezetett be. Arra törekedtek, hogy a kárpátontúliakból enge-
delmes unitusokat neveljenek, akik hűek a nagy „szentistváni korona” 
eszméjéhez, akik az idegen hódítók névtelen és sehonnai rabszolgái”. A 
szovjet történelemkönyv feudális kori eszmefuttatásának a csodabogarai 
között ilyen megállapításokat olvashatunk, mint: „A Kárpátontúl jól 
fennmaradtak az erődépítészeti műemlékek. Közéjük tartozik az 
uzshorodi és mukacsevói (ungvári és munkácsi – A sz.) vár, a várépítészet 
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legrégibb ukrajnai mintaképei.” Vagy: „A képzőművészet a középkorban 
csak az első lépéseket tette meg. A festmények javarészt vallási jellegűek 
voltak.” 

A múlt század közepétől ez első világháborúig terjedő időszak a könyv 
szerint nemcsak némi iparosodást hozott Ung, Bereg, Ugocsa és Márama-
ros vármegyékbe, hanem megteremtette a szocialista mozgalmakat is. 
Fontosnak tartja a könyv kiemelni, hogy „a tények cáfolják a burzsoá 
(magyar és cseh – A sz.) nacionalistáknak azokat az ún. elméleteit, misze-
rint a kárpátontúli ukrán lakosság a múltban állítólag nem tagozódott tár-
sadalmi osztályokra és soraiban nem alakult ki burzsoázia”. Aztán jött az 
1905-ös „első orosz forradalom hatása”: most már más sincs, mint ellen-
állás és sztrájk. Az első világháborút nagyvonalúan intézi el, annak a 
„Nagy Október” a vezető eseménye. Ami a történelmi Magyarország ösz-
szeomlásakor pedig a legfontosabb, hogy: „Noha a Kárpátontúlon a ta-
nácshatalom mindössze 40 napig állt fenn, jelentősége így is rendkívüli 
volt. A tanácshatalom létrehozása a bolsevik eszmék nagy erkölcsi és 
politikai diadalát jelentette. A különböző nemzetiségű dolgozók ... ko-
moly politikai iskolán mentek át és nagy forradalmi tapasztalatra tettek 
szert.” Ettől kezdve már állandó az osztályharc a földesurak, a kulákok és 
a „reverendás jobbágynyúzók” ellen. 

Következik a cseh és – a keleti részeken – román megszállás, majd 
„Podkarpatszká Rusz”-nak a „burzsoá Csehszlovákiához” való csatolása. 
Prága önkormányzatot és politikai jogokat ígért, „ehelyett büntetőoszta-
gokat vezényeltek Kárpátontúlra, börtönöket építettek, bővítették a 
csendőri és a rendőri hálózatot; anyanyelvi oktatás helyett csehesítettek”. 
Az odahelyezett cseh hivatalnoki garnitúrának a feladatát és beállítottsá-
gát a szerzők szerint a huszti rendőrfőnök kijelentése jellemzi: „A ruszin 
népnek nem kell a szabadság, kötél és szurony kell neki.” Az egyház ez-
úttal is gyászos szerepet töltött be: „A cseh burzsoázia kiszolgálóinak 
kórusában külön kicsengett a többiek közül a katolikus és az unitus egy-
ház hangja.” ... „A reakciós papság nem egy ízben szerepelt a rendőrség 
és a csendőrség ügynökeként, kezére játszva a nemzetközi imperializ-
musnak.” Politikai vonatkozásban pedig: „Uralmának megszilárdítása 
céljából a cseh imperialista burzsoázia a Kárpátontúl éppúgy, mint az 
egész országban, mesterségesen fenntartotta a többpártrendszert” (sic!). 

A Magyarországhoz való visszacsatolás, az 1938 novemberi bécsi dön-
téstől, illetve a ruszinlakta maradékterület 1939 márciusi elfoglalásától 
1944 őszéig terjedő korszak, „a fasiszta leigázás évei”. A szovjet törté-
nelmi munka ismételten „a megszállók véres terrorjáról” ír, amely „nem 
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törte meg a dolgozók küzdeniakarását szociális és nemzeti felszabadulá-
sukért és a Keleten élő testvéreikkel való újraegyesülésükért”. Ennek a 
harcnak a szervezését „előmozdították a Komintern végrehajtó bizottsá-
gának az idevonatkozó utasításai”. Az anyaországi és kárpátaljai magyar 
tisztviselők „fasiszta megszállók”, akikkel szemben a „népi bosszúállók” 
aktív tevékenységet fejtettek ki. A háborús hadmozdulatok során Kárpát-
alján állomásozó, majd ott harcoló magyar csapatok „hitleristák”. Végül, 
1944 októberében, „a Szovjetunió összes népeinek fiai meghozták vidé-
künknek a szabadságot... Kárpátontúl dolgozói leírhatatlan örömmel fo-
gadták felszabadítójukat”, sőt: ezt „Bilin község lakossága harangszóval 
tette” (legalábbis ezt jelentette Moszkvának a nyolcadik szovjet hadosz-
tály politikai osztálya). 

1944. november 26-án a munkácsi városi filmszínházban megtartották 
„Kárpátontúli Ukrajna népbizottságainak első kongresszusát”, amely, 
„eleget téve a felszabadított országrész egész dolgozó lakossága akaratá-
nak, nagy lelkesedéssel kiáltványt fogadott el Kárpátontúli Ukrajnának az 
Ukrán SZSZK-val történő újraegyesítéséről”. Ezt, mint a „nagyszabású 
felvilágosító munka” során kiderült, Kárpátalja magyar lakossága is buz-
gón támogatta. A helyi Munkás Újság meg is írta: „Megvalósult a magya-
rok régi álma is: örökre megszabadultak a kizsákmányolástól és a meg-
aláztatástól”. Most már csak az államközi szerződést kellett megkötni 
Csehszlovákia kormányával, hogy erről a területről önként lemond. Erre, 
minden bonyodalom nélkül, már 1945. június 29-én Moszkvában sor ke-
rülhetett. 

Kárpátalja történetének szovjet feldolgozása ettől az időponttól már a 
részletekre is kiterjed: teljes 100 oldalon, igazán „behatóan és következe-
tesen”, azt a gyökeresen új utat mutatja be, amelyen az ősi Ung, Bereg, 
Ugocsa és Máramaros megyék nagyobb része elindult: „A boldogság fe-
lé”. 
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ÚJHELYI ÁGNES 
Zebegény Rómában83 

Szőnyi István (189-1960), összeállította: T. Szőnyi Zsuzsa, kiadta: 
Triznya Mátyás és Zsuzsa, Róma 1982, 71 l. 
 
A nagy magyar festővel, Szőnyi Istvánnal foglalkozó, igen szép kiállítású 
kis könyvet a művész leánya és veje gondozta. Mint Triznya Mátyásné 
Szőnyi Zsuzsa a kötetet nyitó néhány soros előszavában közli, a könyv 
Szőnyi Istvánnak az ő és férje tulajdonában lévő 35 képét mutatja be, így 
akarva közkinccsé termi azokat az alkotásokat, amelyek nem láthatók sem 
Budapesten, sem a zebegényi Szőnyi Múzeumban, sem másutt. A repro-
dukciókat Genthon István 1957-ben írt tanulmánya vezeti be. Ez röviden, 
de mélyrehatóan vázolja Szőnyi pályafutását és művészetének lényegét. 

A képek után a festő 1949 és 60 között leányához és vejéhez írt 16 le-
vele következik, amelyek a művészen kívül az embert is megismertetik az 
olvasóval: a néhány mondatban oktató és értékes szakmai tanácsokat adó 
tanárt, a természetet szerető és azzal teljesen összeforrt szemlélőt, és nem 
utolsósorban a kortársairól ízes anekdotákat mesélő és egy-egy mondat-
ban életbölcsességeket is odavető írót. 

Tanárként bizonyára veje kérésére adott tanácsokat, amelyek oly precí-
zek és világosak, hogy még a laikus számára is teljesen érthetők. Igazi, 
vérbeli tanár módjára, egyforma könnyedséggel magyaráz el alapvető 
festői szabályokat, mint pl. a perspektívát; néhány szóban összegezi vé-
leményét pl. Modiglianiról vagy egyetlen mondatban rávilágít az etruszk, 
a görög és a római építészet közti különbségre, olykor szinte cinkos 
szemhunyorítással árul el egészen apró műhelytitkokat, festő számára 
igen értékes fogásokat. Pl. hogyan lehet egy rovarirtóhoz való kis kézi 
permetezővel nedvesen tartani a készülő festményt, hogy a javítások a 
nedves mélyebb tónushoz igazodjanak. Vagy, pár szóval elmondja az 
égboltfestés trükkjét, tanácsokat ad az akvarellhez, a portréfestéshez stb. 

A természetszerető ember egy köröndi platánfában, megfigyelve annak 
évszakonkinti változásait, nemcsak a természet örök csodájában gyönyör-
ködik, hanem, mint írja: „Ezt a fát addig néztem, míg megtaláltam ma-
gamnak az Istent.” Persze számára az igazi, a nagybetűs Természet min-
dig Zebegény volt és maradt, ahol, mint rajzokkal illusztrált leveleiben 
beszámol róla, olyan apró eseményeket is meglesett, mint két fecskecsa-
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lád fészekrakása a folyosó gerendái között és a Betyár kutya hogyan kap-
kodott pillangó után vagy hogyan hajkurászott csirkéket. 

A kötet 35 képe technikailag nem tökéletes reprodukció, de aki ismeri 
Szőnyi István festményeit, így is fogalmat alkothat magának róluk. A 
szokásos zebegényi tájképek mellett, azok meghitt hangulatát idéző 
olaszországiak láthatók, Rómában tett látogatásai emlékeként. Néhány 
igen szép portré, egy-két csendélet és vázlat egészíti ki a sorozatot. Ben-
sőséges természet- és emberszeretet árad minden képéből. Közismert, 
hogy sohasem csatlakozott kora gazdag izmus termése egyikéhez sem. 
Érdemes idézni egy 1954-ben írott leveléből, amelyben a velencei 
Biennale modernkedő kísérleteivel kapcsolatban arra emlékszik, hogy 
már 1923 körül Berlinben ugyanezek az újítók szerepeltek hasonló mű-
vekkel. „A pupákok nem tudják – írja –, hogy milyen passzió a festés, ha 
az embernek van mondanivalója és milyen kínos, izzadságszagú a mond-
vacsinált probléma, a kiagyalt extravagáncia és a mindenáron újatakarás.” 
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RÓNAI ZOLTÁN 
Kéttükrű világ84 

Mirtse Ágnes: kibontakozás-bomladozás, Erwachen und Auflösung. Lírai 
hangok magyar és német eredetiben, 1961—1981, Aurora Könyvek, 
München 1981, 59 l. 
 
Mirtse Ágnes szerint a versek szinte egyszerre születtek magyarul is né-
metül is, a német versek nem egyszerű fordításai a magyarnak. Ezek ver-
seinek (gondolatainak) nem állandó ismétlődései, hanem megkettőződé-
sek (megkettőződései), mint ahogy tükörképével foglalkozik (tükörkép-
ében testesül – testesülhet – meg) bárki. 

Ezek a tükörképek (nyilvánvaló) szebbek, csúnyábbak, vagy éppen hi-
telesek: mint az eredeti kép; csak hát melyik az eredeti, nehéz ezt eldön-
teni. Vannak költők, akik az ilyen játékot (ezt a fajta kettőződést) lehetet-
lennek, vagy értelmetlennek találják (látják), s vannak, akik hasonló dol-
gokat (játékokat) kipróbáltak (másként); talán csak a közlésig nem jutot-
tak el. Mindenképpen érdekes a kihívás önmagunkkal, az önmagunk által 
választott valósággal szemben (ugyanide sorolom azokat a „transzformá-
ciókat”, melyek prózából versbe, versből prózába sűrűsödnek, ill. ritkul-
nak). 

Az emberi kíváncsiság sokféle, és ha a fogalmazás sokarcúságára for-
dítjuk szemünket (mint néhány lehetőség figyelembevételére), ott va-
gyunk a kétféle variációnál (a megszámlálhatatlanból kettő), s szembefor-
dítjuk őket arccal: egymásba toljuk soraikat: lefényképezzük versközei-
ket; a két negatívot egymásba tesszük: nem tudjuk, melyik „az előbb”, 
melyik „a később”, csak azt tudjuk, hogy mindkét valóság egy és ugyanaz 
(költői) – magában való, mint ahogy másokért szól. 

Kéttükrű világ ez (s a tükrök egyenértékűségében): sokasodik a való-
ság (a költő által felállított valóságról van szó: egyenletek, a jobb megis-
merés reményében); sokan vagyunk és mégis kevesen ezekben a tükrök-
ben, mert két tükör beszél: s minden (el)beszélés ezekből vesz el 
kép(ek)et – „az emigráns kétnyelvűség – ha igaza van a szavaknak – első 
ilyen jellegű megnyilatkozása”. Érdemes összehasonlítani sorokat: 

homlokod zsenge ráncai alján ('meditáció') 
in zártén Runzeln dciner Stirne ('Meditation') 
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melyek, ha nem egymásnak megfelelői; egymásból keltek ki, ugyan-
azokból a gondolatokból. Nehéz eldönteni, melyik szebb; az egyik göm-
bölyűbb, színesebb, a másik zártabb, feszesebb tükör. Egy helyen írja 
daltűző napon / ültek / a kőhalmokon / vagy elterültek / a napimádók ('sé-
tány'); ugyanez németül: Lied sang die Sonne i sie sassen / auf den Stei-
nen / oder lagen / die Sonnenpriester ('Limmatquai') Találomra kivett 
sorok. Ahol jobban tetszik a magyar szöveg ('világpolgárok'), mint német 
megfelelője ('Exil-Weltbürger') – tudatosan nem használom a fordítást –, 
ott megpróbálok visszakeresni azokra az emlékekre, ahol a korábbi (en-
nek fordítottja) igaz (pl. 'fagyarc – 'Frostgesicht'), s megkísérlem elhinni a 
költőnek, hogy valóban együtt születtek ezek a versek (önmaguk őszinte 
tükörképei); melyeken nincs mit csodálkozni; csak nézni lehet. (Talán 
nem kellett volna annyi gondot fordítani a kétnyelvűség látszatára, mert – 
különösen – ebben a komputeres világban számomra – s gondolom, má-
sok számára is – Mirtse Ágnes ugyanaz, mint Ágnes Mirtse.) 

Néhány szó: ami – látszólag – nem a költészetet, hanem a személyt 
terheli. Először akkor lepődtem meg, amikor Róbert Stauffer, svájci 
származású író és kritikus a legjelentősebb nyugati magyar költők között 
emlegette és azt hiszem: tudatosan nem mondott költőnőt! Második igazi 
meglepetésem vele kapcsolatban az volt, amikor a Nyugati Magyar Köl-
tők Antológiájából minden további nélkül kimaradt. Mintha ez a (húsz-
éves) költészet nem léteznék. 

Ha elfogadjuk Stauffertól, hogy Mirtse jó költő, akkor csak sajnálni le-
het, hogy kimaradt az antológiából, és csak örülni lehet, hogy megjelent 
(megszületett) – mintegy válaszként – ez a kötet. Külön dicséret illeti a 
nyomdát és a kiadót, mert e kétnyelvű kötettel az utóbbi évek egyik leg-
szebb magyar könyvét tartja kezében az olvasó. 
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RÓNAI ZOLTÁN 
Keserű kubai könyv85 

Padilla, Heberto: En mi jardín pastan los héroes. Argos-Vergara, Barcelo-
na 1981, 270 lap 
 
Mindjárt megragad a cím: „Kertemben hősök legelnek.” Van, aki azt is 
mondta, ez a legjobb az egész regényben. Az ítéletet azonban nem szabad 
elhamarkodni és jó szem előtt tartani, hogy nem elbeszélő, hanem költő 
írta, s hogy nemcsak regény, hanem tanúvallomás is. A szerző Heberto 
Padilla, 1932-es születésű, kubai költő, az egyik legegyénibb hang napja-
ink spanyol nyelvű amerikai költészetében s ugyanakkor a „disszidens 
irodalom” ismert képviselője. Nevét számon tartják azok is, akik egyetlen 
sor verset sem olvastak tőle. 

Első kötetével 16 éves korában jelentkezik; „Merész rózsák” a címe. A 
következő megjelenésekor – „Igaz, emberi idő” (1962) – már Fidel Castro 
van uralmon. „Játékon kívül” (vagy „Lesállásban”, ha labdarúgó kifeje-
zésnek vesszük) 1968-ban a Kubai író- és Művészszövetség díját érdemli 
ki. Erről a kötetről mondja Jevtusenko: „Keserű könyv, de a keserű igaz-
ság is igazság.” Akkor a szerző már megjárta a Szovjetuniót és Csehszlo-
vákiát s felismerte, hogy az ott látottak nem mutathatnak utat hazája szá-
mára. Felismerte és ki is mondta; ezzel kezdődött „a Padilla-ügy”. 

1971-ben új könyve jelenik meg ezzel a „kihívó” címmel: „Provokáci-
ók”. Hamarosan rendőri ellenőrzés alá kerül, majd letartóztatják. Fogsága 
nem tart sokáig, mert a világ írói megmozdulnak az érdekében, közöttük 
Jean Paul Sartre és a kubai forradalommal rokonszenvező Gábriel García 
Márquez. Szabadulásakor önkritikát gyakorol – „Sok tévedést követtem 
el, valóban minősíthetetlen, megbocsáthatatlan tévedéseket ...” –, s ennek 
hála műszaki fordítóként tengetheti az életét. Majdnem egy évtizedbe 
kerül, míg végre kiutazási engedélyt kap és a levegőből inthet búcsút ha-
zájának, „a nagy, csillogó, zöldből és fényből szőtt szigetnek”. Az Egye-
sült Államokban egy New York-i egyetemen kap tanári állást. Első meg-
lepetése ott: senki nem kérdi tőle, milyen szellemben fog előadni. A 
nagyközönség előtt hallgatását 1981 őszén töri meg a New York Times-
ben megjelent cikkével: „Húsz kubai év után.” Ebben írja: „Húsz éven 
keresztül fekete-fehérre festett világban éltem. Minden, ami az Egyesült 
Államokból jött, átkozott volt. Még az első embernek a Holdra való érke-
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zését sem közölték. Ez a fekete-fehér látás kérlelhetetlen és az emberi 
tevékenység minden terére kiterjed ... Húsz éven keresztül társadalmi kí-
sérletek rettenetes laboratóriumában éltem, ahol minden kísérlet ugyanaz-
zal az eredménnyel végződik: zsarnoksággal...” Nem sokkal e cikk után 
jelent meg Barcelonában Heberto Padilla első regénye: „Kertemben hő-
sök legelnek.” 

A könyvnek is megvan a maga története. Padilla még Kubában írta. 
Példányait elkobozták, az egyikkel kihallgatáskor fejbe is verték, az ere-
deti kézirat azonban megmaradt. Házkutatáskor azt is veszély fenyegette, 
de mielőtt rábukkantak volna egy papírkosárban, a felelős befejezettnek 
nyilvánította az akciót: „már volt elég terhelő anyag”. Kiutazása után Pad-
illa a szöveget részben átdolgozta, ami nem vált feltétlenül a javára. Való-
színűleg akkor kerültek bele a líraibb részletek költői temperamentuma és 
a földrajzi távolság hatása alatt. 

Ne higyje senki, hogy a „Kertemben hősök legelnek” politikai röpirat, 
propaganda regényköntösben. Nem az, hanem szomorúan igaz tanúságté-
tel, egy önkritika kritikája, csalódott vallomás a forradalomról, melyben a 
szerző valamikor hitt és részt vett. Mint regény bonyolult – „nem bonyo-
lult, hanem zavaros”, írta egy szigorú kritikus –, és stílusa, látásmódja 
nem elég egységes: a vége felé egyre irreálisabbá és költőibbé válik. A 
logikusan, józanul gondolkozó olvasót zavarja, hogy sokszor szétválaszt-
hatatlanul keveredik a valóság és az álom, a jelen és az emlék. Az előbbit 
nem nehéz megérteni: a szerző elsősorban költő, mint olyan látja és for-
málja át a valóságot, főleg mióta időben és térben eltávolodott Kubától. 
Az utóbbit így magyarázza meg egy nyilatkozatában: „Nem azért írtam 
regényt, hogy élményeimet vessem papírra, hanem hogy egy világot tük-
rözzek. Miért keveredik könyvemben a valóság és az álom? Mert nincs 
határ közöttük abban a skizofrén irodalomban, mely a kubai élet. Az em-
berek tudathasadásban szenvednek s éppen az történik a regényemben. 
Ennek közepette Marx és Engels két egyénné lesz, aki a tengerparton kő-
vel megdobálja egymást.” 

A „Kertemben hősök legelnek” bevezetésből és két részből áll. A be-
vezetésben Padilla a regény születéséről és megmentéséről számol be. 
Azután Gregorio mondja el Julio történetét, egy íróét, aki fordításokból él, 
de nem technikai szövegeket, hanem európai, marxista klasszikusokat 
ültet át, Lukácsot, Marcuset. A második részben a szerző mondja el 
Gregorio históriáját, a végén képzelt, pirandellói találkozással Julio és 
teremtője, Gregorio között. Mondanunk sem kell, hogy végső fokon mind 
a három ugyanaz: Heberto Padilla. Az a Julio is, aki nemcsak nehézsé-



 

405 

gekkel küzd és félelemben él, hanem azzal az álomból támadt gondolattal 
is kacérkodik, hogy mégis kibékül Fidel Castróval. A párja Luisa, az épí-
tészmérnök lány, aki nagy terveiből egyet sem tud megvalósítani. Koráb-
ban Eduardo menyasszonya volt, egy forradalmár diáké, akinek nevéből 
zászló lett, pedig a forradalomból született állam egyáltalán nem hasonlít 
arra, amelyért ő meghalt. A szereplők között van a német Günter, aki a 
szocializmus építését megcsodálni jött Kubába, de inkább a csinos néger 
lányokat csodálja, s egy magyar, akinek senki nem tudja az igazi nevét. 
Beszélgetéseiben refrénként tér vissza a kérdés: „Mit választ: az igazságot 
vagy a valóságot? Erre feleljen!” ők és a többiek a „hősök”, akikre a 
Roque Dalton rövid verséből vett cím utal. Értelmiségiek, akiknek a ma-
gatartása nem éppen hősi: alkalmazkodnak, többé-kevésbé csöndben 
szenvednek az elnyomás alatt, mely lehetetlenné teszi a nyílt eszmecserét 
a közösség problémáiról, miután felszabadításáért síkra szálltak. 
Intellektuellek, akik esendő emberek, sokszor túlságosan is azok, állhatat-
lanok és változékonyak, csak egy dologban nem ismernek megalkuvást, 
legalább bensőleg: értelmük, tehetségük, ihletük szabad használatában. 
Végső fokon erről van szó: minden parancsuralmi rendszer bizalmatlan s 
ezért kérlelhetetlen a védtelen íróval szemben. Csak annak az „írónak” 
más a helyzete, aki nem gondolatokat akar közölni, hanem érdemeket 
gyűjteni, hogy közelebb kerüljön a vezető állásokhoz. 

A bevezetőben Padilla megjegyezte: nem tudja, mi van ezeken az olda-
lakon Kubából. Bizonyára sok van. Sok az országból és népéből, vezetői-
ből és közembereiből, a társadalom ama elemeiből, melyek hittek a jel-
szavakban, még nem szoktak hozzá a változásokhoz vagy már látják, 
hogy mi szakadt a nyakukba. És sok van azokból a „hivatásos forradalmá-
rokból” is, akik egyenruhában feszítenek, de kémmé, besúgóvá váltan a 
felkelés órájának tiszta, igazi forradalmáraira vadásznak. 

Padilla regényének gyöngéire már utaltam. Érdemei azonban nagyob-
bak, mert irodalmi formában, sőt részben költői eszközökkel jeleníti meg 
Castro Kubájának szellemi légkörét anélkül, hogy politikai propaganda 
színvonalára süllyedne. Ha valaki feltétlenül akarja, nevezhetjük „politi-
kai regénynek”, bár akkor mind a főnév, mind a jelző magyarázatra szo-
rul. Az előbbire alkalmazható, amit az egyik szereplő mond Gregorio 
műveiről: „Egy író a változó világot akarja tükrözni, mely túlnő rajta és 
saját nyomorékságával, bűneivel, hibáival állítja szembe . . 
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HANÁK TIBOR 
Emberi és embertelen város86 

Ember és város, h. n., é. n. München 1980,255 lap 
 
Ritkaság a külföldi magyar kiadványok között a díszes kiállítású könyv, a 
reprodukciókkal és fényképekkel teli művészalbum. Inkább a magyar 
betűre összpontosítjuk a figyelmet, a művek szép kiállítása is a magyar 
olvasmányok megkedveltetését szolgálja, tehát alárendelt szerepet tölt be, 
s ritkán lép fontosságban első helyre a képi hatás, és alig fordul elő, hogy 
a nyugati magyar könyv elsődlegesen iparművészeti alkotásnak tekinthe-
tő. Az Ember és város című kötet sem pusztán művészi célokat szolgál, 
hanem összeköti az irodalmat és művészetet, de így legalább mindkettőt 
egyenrangú félként kezeli. Nem akarom kisebbíteni más kiadványok ér-
demét, lehet, hogy vannak más művészi rangú magyar könyvek Nyuga-
ton, ezért inkább csak azt mondom, hogy az általam eddig ismert nyugati 
magyar nyomdatermékek között eddig ez a legszebb kiállítású könyv 
vagy inkább album, mely nemcsak művészi reprodukciókat, fotókat tar-
talmaz, de mint nyomdatechnikai termék is kiváló alkotás. Talán csak a 
bevezetés és Cs. Szabó László Kolozsvárról szóló írása „átmenő” szedé-
sét kifogásolnám, tehát a nyitott könyv bal oldalának bal szélétől a jobb 
oldal jobb széléig egyfolytában olvasandó sorokat, melyek hossza 40 cm, 
s az olvasónak ezért szinte lépni kell egyet, hogy kövesse a szöveget, mint 
a papnak a misekönyv előtt. Ha szerencsével, fáradsággal vagy valami-
lyen segédeszközzel kisiklás nélkül a sor végére ér, jön a következő pró-
ba: hogy vajon megtalálja-e a folytatását. Ez az újítás csak Molnár József 
müncheni nyomdájának technikai képességeit igazolja, azt tanúsítja, hogy 
ezt is meg tudja csinálni, de nem biztos, hogy ez szükséges vagy épp 
praktikus megoldás. Azáltal azonban, hogy a bekezdéseket kövér fekete 
pontok jelzik, azaz helyettesítik, kétségtelenül érdekes vizuális hatás jött 
létre: nézni jó, olvasni nem, – de ez persze nem a tartalomra vonatkozik, 
arról még nem szóltam. 

Maradva egyelőre a képzőművészeti megítélésnél, a kötet voltaképp 
hódolat Pátkai Ervinnek; címe ez is lehetne: „Hommage á Pátkai”. A cím-
lapon monumentális hatású szobrának képét látjuk, s az egész albumot a 
Franciaországban élő és nagy sikerrel működő szobrászművész rajzai, 
vázlatai és a műveiről készített felvételek illusztrálják. Szobrai teljes har-
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móniában vannak a kötet témájával, a város és városépítészet kérdéseivel, 
nemcsak azért, mert Pátkai Ervin maga is a francia városok, új lakóépüle-
tek művészi formálója, hanem mert szobrai is építmények. Hasábok, 
nyers kövek benyomását keltő tömbök tornyozódnak egymásra, rendsze-
rint szimmetrikus rendben és a szobrok nagyságától függetlenül is erőtel-
jes, heroikus hatással. Az olvasó el tudja képzelni, hogy ezek a házszob-
rok, szobortornyok és csipkés falak jól beleillenek az új városrészek utcá-
iba, tereibe, mint ahogy kitűnően beleillenek a városok és a városban élés 
problémájával foglalkozó albumba is rangos illusztrációként. 

A kötet az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem „Ember és vá-
ros, az urbanizáció mai kérdései” címmel 1977-ben Németországban 
megtartott tanulmányi napjainak előadásait tartalmazza. Csupán Konrád 
György A városalapító, annak idején magyarul még kiadatlan regényének 
részlete maradt ki, melyet az akadémiai napok keretében megtartott iro-
dalmi esten olvasott fel a szerző. A kihagyás oka érthető: a regény azóta 
magyarul is megjelent. A kötet tartalmazza viszont Thinsz Géza szintén 
az irodalmi esten elhangzott verseit és Parancs János Pátkai Ervinhez írt 
költeményét. Irodalmi értékű hozzászólás Határ Győző A leláncolt 
Vitruvius című írása és Cs. Szabó László szinte az egész köteten végighú-
zódó, illetőleg több részre szétszabdalt tanulmánya. A 34. lapon kezdi a 
városok általános jellemzésével, fejlődésük bemutatásával, majd több 
közbeiktatott írás után folytatódik a 66. lapon a vers és a regény fejlődé-
sének érzékeltetésével, mely csak igen lazán fűződik az urbanizáció felve-
tett problémáihoz; aztán újabb megszakítás után a 144. lapon veszi fel 
újra a fonalat A vers, regény, film a huszadik században című írásával. A 
Cs. Szabó-ciklust a már említett visszaemlékezés zárja le, mely az egyko-
ri Kolozsvárról, az „emberszabású városról” szól. 

A szoros értelemben vett építészeti és várostervezési problémát francia 
szakemberek világították meg, mint Sabine Fachard, a francia miniszter-
elnökség új városok főosztálya főtitkárságának akkori vezetője, Jacqeues 
Velley várostervező, és hozzájuk csatlakozott Pátkai Ervin is, aki a művé-
szek szerepéről, a várostervezésben betöltött munkájáról beszélt a tanul-
mányi napokon, számos diapozitív kép vetítésével illusztrálva előadását. 
A Baselban élő Kovács Andor Az eltűnő falu problémájával, Szente Imre 
a város nyelvfejlesztő és nyelvrontó hatásával, a pesti beszéd mai helyze-
tével, Bárczay Gyula pedig az egyház és a város viszonyával, a városi 
pasztoráció kérdésével foglalkozott. A politika és a politikai rendszerek 
urbanisztikába vágó problémáját hatalmas tapasztalati és tudományos 
anyaggal világította meg Szelényi Iván városszociológus, kit akkoriban 
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üldöztek el Magyarországról. Különösen érdekesek azok a fejtegetései, 
melyek a „késleltetett városfejlődés” államszocialista módszerével, a ma-
gyarországi szociálpolitika visszásságaival foglalkoznak. A nyugati vá-
rosok világából kiindulva megkísérelte kijelölni a fejlődés útját, mely 
szerinte az „önigazgató városállamok” kialakulása és konföderációja felé 
vezet. 

A kötetben megszólaló szakemberek szenvtelenül beszélnek, elfogad-
ják az adottságokat, leírják a különféle jelenségeket, szakmai problémá-
kat, minden dramatizálás nélkül. Sabine Fachard Festőművészek és szob-
rászok közreműködése az új városokban című referátumában megállapít-
ja, hogy a nagyméretű építkezések tulajdonképp új művészetet, a város-
tervezés és -alakítás művészetét hozták létre: „Ezt a művészetet, a múze-
umok és a felvilágosult műértők által becsült művészettel szembeállítva, 
az élet művészetének tekintjük.” (24.) Persze ez inkább az élet kereteinek 
művészete, rendszerint előregyártott kereteké, melyekbe csak később köl-
tözik az élet, később telepedik oda az, akinek az adott keretekben élnie 
kell. A művész – mint valami Atyaisten – előbb elkészíti „a vizuális hatás 
előzetes tervét”, mely „a különböző terek, közterek, utcák, parkok stb. 
helyét jelölte ki”, majd a tervet véglegesítik: „meghatározzák az építési 
anyagokat, a homlokzatok, talajburkolatok anyagát, a terek geometriai 
formáját, eldöntik a művészek közreműködésének területét”. (25.) Ez 
valóban úgy hangzik, mintha az embernek, a lakónak csak egyetlen dolga 
lenne: elfogadni és szeretni, amit a felsőbb lények készítettek neki. 

Hogy azonban a modern telepeket mennyire nem fogadja el és mennyi-
re nem érzi benne jól magát a mai ember, arra főképp az írók, Cs. Szabó 
László és Határ Győző mutatnak rá. Az „összkomfortos beton-
dzsungelek” lakói ma már kezdenek lázadni, de ebben nincs köszönet. 
Mint Cs. Szabó írja: „bandákba verődő kamaszok szétforgácsolt liften, 
meglékelt alagcsöveken, bezúzott ablakokon, letaposott pázsiton élik ki 
öntudatlan bosszújukat, mielőtt összebújnak a kazánház barátságos homá-
lyában kábítószeres körszeanszra... (44.) 

Határ Győző hasonló hangvételű leírásai támadássá éleződnek és filo-
zófiai dübörgésbe váltanak át, melyet az a felismerés fűt, hogy semmiből, 
semmifelé jót akaró emberi elszánásból nem születik jó: mindenből, a 
rosszból is, a jóból is rossz keletkezik valami végzetesen monoton dialek-
tika szerint. A modern építészek is „a tévedhetetlenség érzésével eltelve” 
„új modulus” szerint „emberméretben gondolkoztak” – s embertelen vilá-
got, „gengszterméretet, huligánméretet”, „neurózis-viszonylatot” hoztak 
létre. A toronyházak lakói este hat után „nem mernek közlekedni az osz-
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loperdőben”, s a lakásokban „kitör a szuburbia neurózisa” és a luxustele-
pülést felváltja a „szemétkivirágzás”, „dühöng a diszkó, üzemelnek a bor-
délyok”. (16.) Határ Győző, aki maga is diplomás építész, a jövőt sem 
látja rózsásnak. Nemcsak az új műanyagok előállítása révén nyílnak fé-
lelmetes lehetőségek, de az is közeli valószínűség szerinte, hogy a terve-
zéseket ember helyett egy jól programozott kompúter végzi el. 

„Még ötven év és lehet, hogy az 'építőművész' olyan bizonytalan tar-
talmú anakronizmus lesz, mint a tímár, a bognár, a kollár, a kolompár, a 
kádár avagy a gölöncsér korongoló.” (18.) Ha a Határ Győző által megfo-
galmazott kétségek és a lehető veszélyek fonalát némi fantáziával tovább 
követjük, könnyen eljuthatunk ahhoz a belátáshoz, hogy az Ember és vá-
ros címszóval adott problémakört inkább az embertelenség és várostalan-
ság fogalmával kell helyettesítenünk. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Újramelegített újságcikkek87 

Egri György: Én különben jól érzem magam..., Kensington Printing, To-
ronto 1981, 336 1. Márer György: A vendégmunkás beleszól, Pilvax Pub-
lishing Co., New York 1982, 264 !. 
 
Miként a könyveknek, az újságoknak is megvan a sorsuk: elolvassuk vagy 
csak átböngésszük, majd kidobjuk őket. Még szerencse, hogy egyik-
másik megmarad a könyvtárak mikrofilmjein, a cikkek egy része pedig – 
mondhatnék, újramelegítve – kötetbe gyűjtve mégis a könyvespolcunkra 
kerül. Az újságok, hírlapok célja, feladata főként az, hogy tájékoztassanak 
bennünket az időszerű eseményekről, kérdésekről. Az időszerűségen van 
a hangsúly. A másnapos újsághíreket elhomályosítják a mai hírek; a teg-
napi problémák ma már nem annyira érdekesek. A frissiben olvasott új-
ságcikk a reggeli kávéval együtt beindítja a vérkeringésünket, felborzolja 
az idegeinket, működésbe hozza az agyunkat, gyakran gondolkodásra, 
cselekvésre késztet bennünket, Tudjuk, hogyan készülnek ezek. Rendsze-
rint sebtiben, az újságírónak nemigen van érkezése, hogy cikke megírása 
előtt könyveket, lexikonokat vallasson, hogy a közlendő hír valódiságát 
gondosan ellenőrizze. A kutyanyelvet várja a szerkesztő, várja a szedő. 
Ezért is nézzük el a nem egészen tökéletes fogalmazást s bocsátjuk meg, 
ha a híradás részben vagy néha teljes egészében téves. Supka Géza mond-
ta egyszer némi szarkazmussal: az újság nem az igazságot írja meg, ha-
nem a híreket. 

Az újságcikk éppen ezért az újságba való. Ha onnan kiemeljük a köny-
vek maradandóbb világába, egyúttal elveszti az elnézésre, megbocsátásra 
való jogosultságát, mérkőznie kell az eleve könyvbe szánt írásokkal. Nem 
kevés bátorság kell tehát ahhoz, hogy magunk válogassuk ki később a 
kötetbe gyűjtendő újságcikkeinket. 

A két könyv, amelynek ismertetésére merészkedem, nem egykori híre-
ket, hanem időszerű, főként észak-amerikai problémákról szóló cikkeket 
tartalmaz. Egri György jórészt a Menora szerkesztőjeként írt vezércikkeit 
adja közre kötetében, míg Márer György az Amerikai Magyar Népszavá-
ban és az amerikai Szabadságban megjelent cikkei közül válogatott. 

„Egri úgy szolgálja az olvasót, hogy nem szolgálja ki. Látszólag min-
den olvasó azért olvassa el a vezércikket, hogy olyan lényeges dolgokat 
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tudjon meg, amit ő maga nem tud. De ugyanekkor minden olvasó titkon 
azt képzeli, hogy a mezítlen híreken túl nincs olyasmi, amit ő ne tudna. Itt 
van elrejtve a publicista igazi munkája, mert az olvasók, olykor dohogva, 
olykor öntudatlanul, átveszik az író értékítéleteit. Amíg ugyancsak öntu-
datlanul, e nézeteket a magukénak vallják, hogy úgy mondjuk, plagizál-
ják.” – olvassuk Faludy György, a könyv borítóján lévő, ismertetéséből. 
Mi ez, ha nem egyfajta agymosásra való utalás? S nem is ok nélkül! Egri 
szorgalmasan gyakorolja ezt a könyvében szereplő cikkeiben, amelyekkel 
időszerű, érdekes vagy érdekesnek vélt jelenségeket, eseményeket a tolla 
végére – akarom írni, írógépe billentyűire – kap, s az olvasóra erőszakolt 
félismeretekkel, logikai bukfencekkel, néha ízetlen demagógiával igyek-
szik igazolni, az ő – látszatra furcsának tűnő – állásfoglalása az igaz; s 
nem az, amelyet általánosságban elfogadottnak hiszünk. 

Egy példa: Egri György egyik cikkében nem ok nélkül bírálja a kana-
dai bürokrácia túltengését s ennek jobb megértéséhez az ottani amish-
szekta problémáját tárja elénk. Kanadában, mint az Egyesült Államokban 
is, a tejet csak erre a célra szolgáló rozsdamentes acélból készült tartály-
autókban szabad a termelőktől az elosztókhoz szállítani. Ám e tartályau-
tók használatát az amishok vallási meggyőződése tiltja, s így ők a termelt 
tejet nem értékesíthetik. Egri – igen emberségesen – az amishok pártjára 
áll, állítva, a bürokrácia, az állami tejtermelő hivatal, nem engedélyezi az 
amishok tejtermelését, s a szekta tagjai inkább lemondanak a megélheté-
sükről, semhogy betartsák a részükre is előírt törvényt. Ám mi a valóság? 
A bürokrácia, a kanadai törvény, nem a tejtermelést tiltja meg az 
amishoknak, hiszen annyi tehenet fejhetnek, amennyit csak akarnak, ha-
nem az ósdi tejeskannák használatát; s így az amishok saját magukat zár-
ják ki a tejtermelésből. S miért kellene ezért lemondaniuk a megélhetés-
ről? Csak a tejtermelésből élhetnek meg? – kérdezhetjük. 

Így becsüli le Egri az érte különben rajongó olvasói értelmi képességét, 
s szinte érthetetlen, miért nem ama vezércikkeit válogatta ki az igazán bő 
termésből, amelyek ezt a rajongást kiváltották? Mert a kötetébe gyűjtöttek 
újramelegítése nem volt valami szerencsés vállalkozás. 

Csalódottságunkat bőségesen kárpótolja Márer György A vendégmun-
kás beleszól című kötete. Ma a nyolcvanas éveit taposó vérbeli újságíró 
előtt méltán hajthatjuk meg elismerésünk zászlaját. Példája biztatás is: az 
öregkor tapasztalata, higgadtsága párosulhat a fiatalos megismerési vágy-
gyal, készséggel, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ezt a változó, gyak-
ran ellentmondásokkal teli világunkat megértsük, s el is igazodjunk ben-
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ne. Fáradozása nem volt hiábavaló, újságcikkeit érdemes volt újramelegí-
tenie. 

De nem értem könyve címét: miért volnánk mi, az Amerikában mene-
dékre, otthonra találtak – vele együtt – vendégmunkások? Neki igazán 
tudnia kellene már, hogy – sajnos – nem vendégségben vagyunk itt. Ám 
lehet, csak arra gondolt, nem az őslakó, hanem a másutt felnőtt ember 
szemével látja Amerikát. Nem kétséges, ez is előnyére szolgál Márer 
Györgynek. 

„Ez írások műfaját nehéz pontosan meghatározni. Bírálatok, gúnyoló-
dások, erkölcsi prédikációk vegyesen. Egészben véve talán útirajznak 
volna nevezhető egy ellentmondásos világról, amelynek útvesztőin csak 
az ismeri ki magát igazán, aki rajtuk jár.” – írja előszavában cikkgyűjte-
ményéről Márer György. Igen, ő bírál, finoman gúnyolódik is, s néha egy-
egy erkölcsi prédikációt is megereszt, ám ezeket kellő megértéssel – ír-
hatnám, alázattal – cselekszi, nem pedig a jobban tudás fölényeskedésé-
vel. Márer György tudja, Amerika nem jó, Amerika nem rossz, Amerika 
más. Ezt a mást kell elfogadnunk. Talán nem is nehéz, hiszen itt nem 
szoktak bennünket időnként megrugdalni, mint az édes szülőhazánkban 
olyan sokunkkal annyiszor megesett. 

Abban reménykedem, Márer György újságcikkgyűjteménye megéri a 
második kiadást is. Ha így volna, érdemes volna kijavítani az arizonai 
Saguaro-kaktuszokról írtakat: ez a kaktuszfajta nem nő száz méter magas-
ra – miként az a könyvben szerepel –, hanem csak a 15-18 métert üti meg. 
A kaliforniai parti redwoodok – óriás fenyők – érik csak el a száz méter 
magasságot. 

Végül hadd kívánjak Márer Györgynek jó egészséget, még sok-sok 
munkás esztendőt! Ezt kívánom különben életre szóló barátomnak, Egri 
Györgynek is, akivel hosszú-hosszú éveken át együtt tanultuk a civilizált, 
kultúrált embernek való megmaradás nehéz leckéjét, mások és magunk 
emberi gyengeségének megértését. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Jelentéktelen ember?88 

Dénes Tibor: Budapest nincs többé Budapesten, regény, Újváry „Griff”, 
München 1981, 231 1. 
 
Egy regény – mindig kaland. Nemcsak az író kalandja: az olvasóé is, aki 
vállalva a kockázatot, bemerészkedik egy ismeretlen, új világ mélyvizei-
be. Természetes, hogy az idegen közeg hatása eleinte taszító; mielőtt át-
adná magát sodrásának, az ember ösztönösen – védekezik. Így jár, aki 
csak belevág Dénes Tibor regényébe, amelynek már a címe is – „Buda-
pest nincs többé Budapesten” – kihívás, provokáció. 

Az olvasói beidegződések lázadoznak mindjárt az első oldalakon. 
1956-ban vagyunk, Ausztriában, egy kis határmenti kórházban, ahol a két 
hős – apa és fia – heveri ki egy kalandos menekülés fáradalmait. Ám az 
önmagában érdekes – és ismerős – helyzetet oldalról oldalra bőbeszédű 
magyarázó jegyzetek szövik át, és ezek bizony idegesítően szónokiak. 
Este van, az ügyeletes apáca, eloltja a lámpát. A fiú a szomszéd kórte-
remben oboázik. Az apa – hallgatja az „Elindultam szép hazámból” dal-
lamát és közben azon tűnődik, hogy „életveszélyes és kalandos” volt ez a 
menekülés, hogy ezentúl csak „a vasfüggönyön innen” harcolhat azért, 
ami „ifjúsága óta élete célja volt”: „egy boldogtalan, de hősi nép szabad-
ságáért”. Azért ment el Magyarországról, hogy magyar maradhasson – 
bizonygatja. Mindez valószínűleg igaz. De kár a végeredményt így előre 
bejelenteni. Ha elolvassa e könyv 230 sűrű oldalát, minderre magától is 
rájön az olvasó. 

Mert ez Dénes Tibor története: „Hogyan jutott az oberpullendorfi kór-
házi ágyig egy alapjában véve jelentéktelen ember, kinek egyetlen igazi 
erénye, hogy minden megaláztatás és szenvedés ellenére görcsösen ra-
gaszkodott az igazsághoz és népéhez.” 

Dénes Tibor igyekszik tárgyilagosan szemlélni ezt a „jelentéktelen 
embert”, aki nem tartja különösebben nagyra magát, fontosságában böl-
csen kételkedik. De ha az író maga így látja hősét, ilyen józanon, hogyan 
lelkesedjen érte, hogyan azonosuljon vele – az olvasó? A jelentéktelen 
ember dramaturg, akit a sztálinizmus sötét éveiben ártatlanul meghurcol-
nak, majd hozzá méltatlan munkák elvégzésére kényszerítenek. Áldozat 
lehet belőle, tragikus hős – nehezen. 
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Másik kezdeti kételyünk – műfaji. Dénes Tibor cselekménye szüntele-
nül az esszé irányába tolódik. Ügy érezzük, ami hiányzik belőle, az éppen 
a regény sava-borsa: a leírás, a párbeszédek, a megjelenítés. 

„Mi célja van az írónak olvasójával? Hogy elhigyje neki azt, amit állít, 
vagy az-e, hogy átélje? – teszi fel a kérdést Füst Milán. „A művésznek 
nem az a dolga, hogy megmondja valakiről, hogy milyen?, hanem, hogy 
megmutassa.” Ez a megmutatás Dénes Tibor regényében elmarad. Ha 
legalább pontos, részletes adatokkal szolgálna! Dokumentum válhatna 
belőle. Az emberi dokumentum élvezetes műfaj, és napjainkban nagy 
divatja van. De nem. 

Se dokumentum, se regény. Esszészerű, állítómondatokból szőtt vád-
irat. Hiányzik belőle a meggyőzés mindkét válfaja: nem közöl tényeket, 
és megjelenítés híján – művészi hitele is vitatható. 

Így morfondírozik az olvasó és közben maga se veszi észre, hogy egy-
re növekvő élvezettel olvassa Dénes Tibor regényét, amelyben jelentékte-
len emberünk életének immár lapról lapra növekvő jelentősége van. 

Az író mesélőkedve kiapadhatatlan. Ha fenntartással fogadja is a tála-
lást, az olvasó végül beleéli magát a történetbe. Segíti ebben az a kétség-
telenül ritka erény is, hogy ez az elbeszélő egészen nyilvánvalóan és ter-
mészetesen az igazat mondja és csakis az igazat. Hiszünk neki, és ez ön-
magában sem megvetendő dolog. 

Az 1956. július 13-i légikaland olvasása közben azután végképp meg-
törik az ellenkezés. Ezen a napon hét magyar fiatal egy utasszállító gépen 
áttört a vasfüggönyön. Az elbeszélő az utasok között volt, hazatérése utá-
ni meghurcoltatása tanulságos és élvezetes. Itt kapja el az embert először 
a gépszíj, a regényt immár se fanyalogva lapozgatni, se letenni nem lehet. 

Kiderül, hogy ez a furcsa hős őszintén hisz szónokiasnak ható kijelen-
téseiben, hogy az igazsághoz való feltétlen ragaszkodása – alapvető em-
beri magatartás, amely sehol a világon, még a „Szabad Nyugaton” sem 
veszélytelen. Korántsem olyan jelentéktelen ez a jelentéktelen ember, 
mint elhitetné velünk az író. Egy ilyen hőssel már – jobb későn, mint so-
ha! – azonosulni lehet. 

A regény második felében elszaporodnak a leírások, élénkebbé válik a 
párbeszéd, az olvasót így nem zavarják már az esszéízű betétek, hozzájuk 
szokott, néhol már-már úgy érzi: nélkülözhetetlenek. A két legjobban 
sikerült részlet egyike a forradalmat megelőző, feszültségből és remény-
kedésből összetevődő komplex hangulat érzékeltetése. A Petőf-kör össze-
jövetele, a forradalom főpróbája: Rajk László temetése, a „Szabadság-
hegy” bemutatója, a budapesti utca október 23 előtt. Mindezt az is megér-
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ti, átérzi, aki – nem lehetett jelen. A másik kitűnő részlet a levert forrada-
lom utáni, romokban heverő főváros nyomasztó hangulata. A keserűség, a 
kétségbeesés napjai, amikor az elbeszélő rádöbben, hogy a harc elbukásá-
val értelmét veszítette úgy, ahogy van, mindenestől ez az élet, hogy Bu-
dapest nincs többé Budapesten, Budapest már csak a szívekben él. Ez a 
felismerés a százezres menekülthullám igazi magyarázata, személyi okok 
önigazoló felhánytorgatása itt már fölösleges. 

Azt mondtam a bevezetőben, hogy egy regény az olvasó számára min-
dig kaland. Ne tévesszen meg senkit, ha lépésről lépésre nyomon követ-
tük a Dénes Tibor-nyújtotta kaland állomásait. Ha nem csak a végered-
ményről tájékoztattam, hanem lelkiismeretesen felsoroltam az olvasás 
közben támadt kisebb-nagyobb kételyeket. Mindez nem homályosítja el 
az eredményt: azt, hogy szép, igaz írással ismerkedik meg, aki csak veszi 
a fáradságot és elolvassa Dénes Tibor kötetét. Ennek az írásnak nem egy 
jelentéktelen ember a hőse, hanem az 1956-os magyar forradalom. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Rab magyarok idegenben89 

Magyar rabok idegenben, Nemzetőr, München 1982, 200 l. Juhász Lász-
ló: A Héttoronytól Kufsteinig, 
 
A könyv címe jelképes, mert nem a török hódoltságtól a múlt század kö-
zepéig, hanem, a tatárjárástól a századfordulóig foglalja össze az idegen-
ben raboskodók sorsát. Keserves téma! A könyv mégsem sújt le. A szer-
zőnek ugyan borzalmakat kell előadnia, de nem az a végkövetkezteté-
sünk, hogy mindig is cudar idők jártak a magyarra. Azzal hajtjuk be a 
könyvet, hogy valamely néphez való tartozásnak olykor nagy ára van. 

Juhász László feldolgozásmódja rokonszenves. Ellenállt a kalandre-
gény csábításainak, a túlszínezésnek. Például csupán egy bekezdést szánt 
Egri Ferenc végvári vitéz és társai szökésének a leírására, pedig nyilván-
való, hogy gályarabként megkaparintani egy hadihajót és azzal Szicília 
partjáig eljutni, izgalmas vállalkozás volt. Ez a szűkrefogottság azonban 
biztosítéka annak, hogy a szerző tárgyi adatait nem bővítette ki a fantázia 
csapongásaival. Ugyancsak tartózkodott a ponyvaízű túlzásoktól a tatá-
rok-törökök kedvelt foglyainak, a fiatal lányoknak, nőknek helyzetéről 
szólva. Ugyancsak visszahúzódott a romantikus történelemszemlélettől. 
Tardy Lajos kutatásaira hivatkozva beszél a krími tatárok rabszolga-
kereskedelméről, amelynek az újabban megismert írásos emlékei azt sej-
tetik, hogy a 13. század végén, a 14. század elején a honfoglalás előtt 
visszamaradt volgai magyarság még nem olvadt be más népekbe. Juhász 
tárgyilagosan csupán a lehetőséget említi fel és további bizonyítékok hí-
ján nem foglal állást a Volga-menti magyarság létezése mellett. 

De ez nem azt jelenti, hogy szerzőnk aggályoskodó, csupán a tényék-
hez hű. Dokumentumok alapján határozottan elutasítja Takáts Sándornak 
a századeleji munkáiban kifejtett szemléletét, amely afféle kedélyes tö-
rök-magyar együttélésnek akarta láttatni a hódoltsági korszakot. A szerző 
református, de könyvében éppoly elfogulatlanul írja le az emberséges 
gondolkodásuk miatt börtönbe vetett magyar jezsuiták portugál fogságát, 
mint a bécsi udvar által eladott protestáns lelkészek gályarabságát. Jól 
érzékelteti a különböző korszakokat. Részletezi, hogyan dolgozott együtt 
a bécsi udvar a portával, ha a török által a váltságdíj előteremtése végett 
ideiglenesen elengedett magyar fogoly nem tért vissza rabtartójához. 
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Könyvét a mai helyesírásra átalakított korabeli okiratok, diplomáciai 
jegyzékek hitelesítik. És a rabokról szóló népénekek érzékeltetik az akko-
ri idők hangulatát. A népszerűsítő tudományos művektől eltérően bő iro-
dalomjegyzéket is közöl forrásmunkáiról. A könyv úgyszólván teljes tör-
ténete a külföldön raboskodó magyaroknak. Talán csak azt hiányolhatjuk, 
hogy nem emlékezett meg az Egyiptomban található, már régóta elarabo-
sodott, de bizonyíthatóan magyar származású faluról. E település őslako-
sait egykoron rabokként hurcolta el a török Magyarországról. 

Juhász nem azért zárja le könyvét a századfordulóval, mert viszolyog 
az újabbkori történetek felidézésétől. „Meggyőződésem – írja az Utószó-
ban –, hogy csak történelmi távlatból lehet történelmi felmérést végezni... 
A külföldre hurcolt magyar rabok kálváriájának a feldolgozását is ebből a 
megfontolásból fejeztem be a múlt század végén. Fontosnak tartom vi-
szont, hogy legalább itt a zárórészben legalább számszerűen utaljak azok-
ra a honfitársainkra, akik századunkban estek idegen fogságba. A magyar 
szakirodalom szerint, a történelmi Magyar- ország lakosságából 833 ezer 
fő került az első világháborúban hadifogságba. A második világháború-
ban – becslések szerint – 325 ezer magyar katona esett szovjet és 280 ezer 
nyugati fogságba. Utóbbiak egy év alatt kiszabadultak, a Szovjetunióból 
azonban csak lassan indultak haza a hadifogoly-szállítmányok. A hadifog-
lyokkal azonos sors jutott a Szovjetunióba elhurcolt mintegy 290 ezer 
magyar polgári személynek is. A Szovjetunióban 1945 után fogva tartott 
magyarok száma tehát 600 ezerre becsülhető. Közülük 1948 végéig 250 
ezer személy tért haza Magyarországra és 150 ezer az elcsatolt területek-
re. Mivel 1949-től csak szórványosan érkeztek hadifogoly-szállítmányok 
Magyarországra, feltételezhető, hogy a második világháború több mint 
százezer magyar katonájának sírig tartó hadifogság lett a sorsa. Ez a 
könyv bár nem róluk szól, rájuk is emlékeztet.” 

Elfeledni az egykori külföldi rabságba kényszerített magyarokat nem 
szabad, ahogyan az ember személyes őseit sem feledheti. A múlt a lélek 
gyökereinek táptalaja. 
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HALÁSZ PÉTER 
Iniciálék90 

Aczél Tamás: Illuminations, Faber and Faber, London 1982, 375 l. 
 
A regény címe – Illuminations – szótár szerinti fordításban annyit jelent, 
hogy „megvilágítás”, fénybe helyezés, de jelenti az angol szó, 
„illumination”, kéziratok díszes iniciáléit is. Mit jelent itt, mi a jelentése 
az új Aczél-regény címeként? Ügy sejtem, vagy érzem inkább, hogy az 
iniciálékat jelenti, harmóniában a regénynek – például – ilyen fejezetcí-
meivel : Myopia, Hypermetropia, Nyctalopia, Hemeralopia, Amblyopia, 
Presbyopia, Cinerama, Diorama, Cosmorama, Panorama... De ne időz-
zünk sokáig a regény címénél. Ha majd egyszer magyarra fordítják és 
kiadják Magyarországon (amire belátható időn belül nincs remény), úgyis 
más címet kap. Ehelyett foglaljuk össze röviden – ha lehet ennek a rop-
pantul nagy lélegzetű regénynek – a történetét. 

Doktor Feldheimer, a fiatal pesti fogorvos, aki a háborút követő évek-
ben lelkes híve és meggyőződéses tagja volt a kommunista pártnak., ké-
sőbb azonban kiábrándul belőle, szembefordul vele, az 1956-os forrada-
lom leverése után élettársával, Líviával elmenekül Magyarországról. Egy 
későbbi – sokkal későbbi – vonatkozása alkalmával erre így gondol visz-
sza: 

„Feldheimer legutóbb akkor utazott vonaton, amikor a T-34-es tankok 
dübörögni kezdtek a háztömb körül, ahol lakott és lezárva kényelmes Du-
na-parti lakásának ajtaját, elindult a határ felé. A vasúti kupéban rémült 
gyerekek és még rémültebb felnőttek zsúfolódtak, a levegőben hagyma, 
sültcsirke, vizesuborka, száraz kenyér, olcsó bor, kétségbeesettség, szo-
morúság, félelem, izgalom kipárolgása keveredett. A vonat Nyugat felé, 
Ausztria felé tartott. Félix Austria! Bécs közel volt, várta őt. Vagy ő várta 
Bécset? Az egyetlen illő és mesebeli színhely bölcs menekülésének meg-
ünneplésére a gonosz óriás birodalmából. A vasúti töltés mentén fák dide-
regtek, mintha ők is menekülni szerettek volna. De ők maradtak. Szánal-
mat érzett irántuk. Kedves fák. Magányos fák. Vagy pedig önmagát szán-
ta inkább? Ezek a fák már láttak, megéltek mindent. Batu Kán kutyafejű 
tatárait, Szulejmán szultán janicsárjait, Miklós cár kozák lándzsásait, 
Haynau bitófáit, Josif Vissarionovics felszabadító csekistáit. Tehát akkor 
mi az új mindebben? A határ őrizetlen, az aknamezők hatálytalanítva, az 
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őrtornyok üresek. Rothadó őslények a történelem bűzös szemétdombján. 
A kapu és az út tárva-nyitva a szabadság felé. Legalábbis még egy kis 
ideig. Nikita Szergejevics testvéri, szocialista tankjainak diadalmas érke-
zéséig. Lívia csöndesen sírdogált. Mások is sírtak. Miért sírnak? Nem a 
menekülés az emberi sors természetes állapota? Amióta Ádám kiűzetett a 
kertből, a Szülőanya kertjéből, az Úr saját magánkertjéből? Nincs-e vajon 
az ember – a szó szoros értelmében – úton azóta is, éjjel és nappal, évez-
red után, keresve az utat visszafelé, a Paradicsomba? A szabadságba? A 
boldogságba? A természet méhébe? Isten megbocsátó ölelésébe? De ve-
zet-e út visszafelé? Rátalálhat-e – rátalálhat-e bárki – arra az ismeretlen 
felé vezető keskeny ösvényre, amely sohasem volt és amelyről tudja, 
most, hogy újabb ismeretlen felé tart, hogy sohasem lesz?” 

Doktor Feldheimer elvégzi a szükséges tanulmányokat, nosztrifikálják 
fogorvosi diplomáját és tetemes bankkölcsön segítségével megnyitja a 
rendelőintézetét. Egy estén házavatásra hívják vendégségbe Steve 
Loránték s amikor az ott töltött este után az estély egy vendége őt és Lívi-
át hazafelé fuvarozza kis autóján, a londoni utcán karambolozik. Minden-
ki megsérül, de Feldheimer sértetlen marad. Látszólag. Valójában azon-
ban olyan sérülés érte, amely mind között a legsúlyosabb, retinaleválás az 
egyik szemen, roncsolódás a másikon. Ez azonban csak később derül ki. 
Londoni orvosa, dr. Sámson félrekezeli és inkább ront, mint javít szeme 
állapotán – dr. Feldheimer megvakul. Ebben a szerencsétlen állapotban 
utazik Líviával Bécsbe, a hírneves osztrák szemsebészhez, Abelin pro-
fesszorhoz. A tanár elkészíti diagnózisát és reményt ébreszt 
Feldheimerben: megoperálja és visszaadja a szemevilágát. A professzor a 
műtét előtti napon gyilkosság áldozatául esik. Lívia otthagyja 
Feldheimert, aki azonban később egy másik asszony – Dániellé – oldalán 
visszanyeri látását. 

Ez dióhéjban a regény cselekménye. Ami azonban – gyorsan hozzáte-
szem – nem mond el róla semmit. A regényt ugyanis nem a cselekménye 
élteti, a mű nem attól lélegzik, de a számtalan szertefutó szál – amelyek 
mindegyike végül is olyan mértani pontossággal találkozik, ahogyan vég-
telenül messziről vezető sínpárok egy vasúti csomóponton.  

Az időrétegek, amelyek között hősünk és a regény többi alakja soha-
meg-nem-álló lelki páternoszteren utazik föl és alá, érzelmek és kétségek, 
remény és reménytelenség váltakozása, a történelem átszivárgása a jelen-
be és a ma visszafordulása a tegnapba és az alakok széles panorámája. 

Az elején számolgatni kezdtem, hány szereplője van a regénynek, az-
után le kellett mondanom róla, hogy elkészítsem a szereposztást – mind-



 

420 

ezektől növekszik lassan-lassan, de félelmetesen magabiztos tempóval 
jelentős művé az Aczél-regény. Vegyük közelebbről szemügyre a végze-
tes Loránt-házavatás egyik vendégét. 

Robertónak, csakúgy, mint őseinek, szokása volt, hogy mindig mond-
jon valamit, valami fontosat, amióta csak a BBC munkatársaként tudósí-
tott a háború alatt Londonból vagy Kairóból, vagy Isztambulból, fiatal 
politikai emigráns és a baloldal ígéretes írója, a szabadság szüntelen kere-
sésében. A legenda szerint a szövetséges hírszerző szolgálatnak is dolgo-
zott, ami talán igaz volt, talán nem, Robertó buzgón tagadta, de a buda-
pesti Államvédelmi Hatóság biztosra vette és amíg alapos kínzásnak ve-
tette alá, élénk fantáziája apró adalékokkal kiegészítette a legendát. 
Robertó meggyötört, vér- és verítékáztatta testén jártak táncot mindazok a 
kedves kicsiny titóista démonok és bámulatos amerikai ördögök, akiket 
csakis az államvédelmi tudott „begyűjteni” és kiagyalni a vallatások jég-
hideg, dermesztő éjszakáin. Nem csoda, hogy ezek után Robertó is élő 
legendának tekintette önmagát. 

Róbertéban nem nehéz ráismerni – legalábbis félig-meddig beavatot-
taknak – az eredeti modellra, mint ahogyan a Plunderovics Pátriárkának 
nevezett regényalakban sem, aki főszerkesztője – a regény történésének 
idején – a Londonban szerkesztett Literary Review-nek, amelynek címe 
magyar fordításban természetesen: Irodalmi Újság. S aki találgatásban 
nem járatos, annak talán megkönnyíti dolgát, hogy Plunderovics kereszt-
neve: Hugó. De ismerősnek tűnik csaknem mindenki ebben a londoni 
körben, Steve Lóránt, a házigazda, a magyar nyelvű irodalmi lap köré 
csoportosult többiek, a férjek és feleségek, a színhelyek, az ambíciók, a 
törekvések, a pózok és még magának a főcselekmény-vonalnak egyes 
mozzanatai is ismerősinek tűnhetnek, a regénynek azonban mégsem szol-
gáltat igazságot, ha kulcsregény-színvonalra szállítjuk, mert csak annyi-
ban kulcsregény, amennyiben minden regény az. Az író arról ír, amiről 
tud és azokat írja meg, akiket ismer. Idézzünk még egy részletet az Aczél-
regényből. Az angol Bevándorlási Hivatal tisztviselője, Smith faggatja 
Feldheimert a múltja felől. Miért menekült el a hazájából? Megérdemli-e 
a letelepedési engedélyt a szigetországban? 

„A demokrácia barátja, ugyebár, vagy amiként mások jobban kedvelik, 
'a nép ellensége' – Smith kérdőn szegezte tekintetét Feldheimerre bárme-
lyik legyen is alkalmazható. Mert ugyebár minden viszonylagos. 

Szép kis zűrzavar, nem gondolja, dr. Feldheimer? Ellenzés nélküli el-
lenfél, tehetné hozzá az ember. Nagyon sajátságos. Tekintettel a tényekre. 
És mindig csak a tényekre. A rendszer állítólagos ellenségét például a 
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proletáriátusnak olyan fellegvárába küldik hivatalos látogatásra, mint Ti-
rana. Vagy Szófia. Varsó és Prága. Moszkva! Hivatalos küldöttségek tag-
jaként. Szabályszerű globetrotter, igaz-e? És ha az ember még a listához 
illeszti a Kínai Népköztársaságot is, akkor nagyon különös fogalmat al-
kothat arról az ellenséges érzületről, amely a rendszer és (állítólagos) el-
lenfele között dúlt. Nagyon különös. Enyhén szólva. De! Egy másik pél-
da. A rendszer ellenségét kinevezik a Fogsebészeti Főosztály helyettes 
vezetőjének, szolgálatának második esztendejében, éppen akkor, amikor 
legerőteljesebben ad hangot ellenzéki nézeteinek és amikor – saját állítása 
szerint – az államvédelmi hatóság széles körű vizsgálatot folytat ellene, 
mindössze napokkal azután, hogy a kórház főorvosát letartóztatják. Na-
gyon sokatmondó. Nem gondolja, dr. Feldheimer? Népellenségünket pél-
dául gyönyörű, új lakással ajándékozzák meg egy gyönyörű új bérházban, 
a főváros egyik legszebb kerületében. Micsoda szerencse! Ugyanakkor, 
amikor családok zsúfolt hálószobákban szoronganak. Háziasszonyok ócs-
ka kis konyhák közös tűzhelyein készítik ételeiket. Közös fürdőszobák! 
Klozetok! De nem, a 'mi' népellenségünk kényelmesen él. Egyedül. Nem 
zavarják éhes csecsemők, zajongó kicsinyek, rendetlenkedők, idegen sza-
gok. Furcsa, de igaz. Jó állás, jó fizetés, világkörüli utak kormányköltsé-
gen. Igaz, de különös, nemde? És fölmerül bennem a kérdés, hogy vajon 
őmaga elhinné ezt? A mi népellenségünknek vízhatlan védelme van letar-
tóztatás, börtön ellen. Körülötte emberek tűnnek el egyik napról a másik-
ra. Elnyeli őket a hajnali fagy. De őt nem. És amikor egy túlbuzgó detek-
tív letartóztatja, gyorsan szabadonbocsátják. Zavart bocsánatkérések kö-
zepette, feltételezhetőn. Gondoljunk csak bele!” 

Imigyen töpreng – hangosan – az angol Bevándorlási Hivatal tisztvise-
lője és hősünknek nincs válasza, csak éppen a kérdező háta mögött egy 
másik személy körvonalai bontakoznak ki, más színhely, kérdések, más 
következmények. A kérdező ott Káder ezredes, a színhely a budai Hideg-
kúti út és ha akarjuk, a „Kórházat” behelyettesíthetjük más műintézettel, a 
Fogászati Főosztályt is, a letartóztatott főorvost... és így tovább. De kár 
volna azon az úton keresgélni Aczél Tamás új regényének nyitját, mon-
danivalóját, bár az írónak nincs ellenére az sem, sőt, kiszolgáltatja önma-
gát, mert az avatott olvasó számára úgyis elkerülhetetlen, hogy dr. 
Feldheimer életének egyes mozzanatait, körülményeit az íróéval azonosít-
sa, és Aczél Tamás – tehet-e egyebet? – vállalja ezt. Aczél Tamás rendkí-
vüli tehetségű író. Az „Illuminations” modern, nyugati regény, Aczélnak 
talán odahallik massachussettsi dolgozószobájába Saul Bellow melódiája 
– nem tehet róla, hogy olyan nagyszerű hallása van –, de regénye mégis 
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eredeti, újszerű és maradéktalanul egyéni, az övé. Sokat veszített vele a 
modern magyar irodalom és a magyar olvasó- közönség, hogy annak ide-
jén az ambiciózus, sikerre vágyó Aczél „A szabadság árnyékában”-t írta 
meg és veszít vele most, hogy Amerikában modern amerikai regényíró 
lett belőle. 
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MONOSZLÓY DEZSŐ 
Két szerző – három kötet91 

Ferdinandy György: Mammuttemető, Magyarok a trópusokon, Framo, 
Chicago 1982, 96 l. 
A Mosoly Albuma, elbeszélések, Szepsi Csombor Kör, London 1982, 212 
l. 
Mánfai Csaba: Lélekmelegítő, novellák – rövid prózai írások, Aurora 
Könyvek, München 1982, 93 l. 
 
A két kisregényt tartalmazó Mammuttemetőnek. alcíme is van: „Magya-
rok a trópusokon”, s ez a címszó mint egy varázsütésre közös táji háttért 
von a két kisregény mögé. Méghozzá nem is akármilyen tájat, hanem 
olyat, amelyen belül az emberek és a környezet groteszk irracionalitással 
kacsintanak egymásra. Az író is részt vesz ebben a kacsintásban, ő is ré-
szese ennek a különös ember-tájszövevénynek. Már a regény pontos indí-
tó fejezetében megismerteti az olvasót saját helyzetével. Mintha csak azt 
mondaná, a továbbiakban ugyan egészen másról és másokról fogok be-
szélni, de ezúttal a szerző állapotát is hasznos megismerni. Csak így lehet 
a későbbiekben eredményesen háromszögesíteni a valódi, vagy kitalált 
dialógusokat és monológokat. Ebből a szerzői invokációból már csak 
azért is érdemes idézni, mert alábbi sorait kétségtelen nem a mikrofon 
írta: 

„Tizenöt éve élek ezen a trópusi szigeten. Véletlenül megláttam egy 
hirdetést, éppen állás nélkül voltam és volt egy spanyol, a Ramon, aki 
segített kitölteni a kérdőívet. Felvettek, megküldték a hajójegyet. Azóta itt 
vagyok. Békén hagynak, fizetnek. A szerződésem húsz évre szól, nemso-
kára nyugdíjba megyek. Barátaim nincsenek. Ismer mindenki, nem érzem 
egyedül magam. Élem az életemet. Nemcsak én vagyok így, másokat is 
átszippantott az óvilágból az egyetem. Van itt osztrák filozófus, trieszti 
tornatanár, galíciai pap tanítja a teológiát, mind hozzám hasonló, magános 
emberek. Köszönünk egymásnak, de nem közösködünk. Errefelé gyorsan 
múlnak az évek. Nincsen ősz, se tavasz, észre sem veszi az ember, máris 
elszállt az a húsz év, fel is út, le is út, mehet. A barátkozás egy olyan civi-
lizált dolog. Véd- és dacszövetség, mit tudom én. Itt nem volt soha hábo-
rú. Tanítani kell, mert senki nem érti. Egész évben teremnek a fák, a nap-

                                                           
91 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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fény, a tenger ingyenes. Mire szövetkezzen az ember? Ki ellen? Akinek 
pedig nincsen ellensége, annak barátja se lehet.” 

Ennyit mutatóban. Világos, szabatos, áttekinthető próza ez. Mindkét 
kisregény anyaga ehhez hasonló. Legfeljebb azokban még a benne sze-
replő személyek jelleme tovább stilizálja, tovább árnyalja azt a groteszk 
feszültséget, amelyet a szerző szándékoltan puritán egyszerűséggel az 
olvasóban mindjárt az első oldalon elindít. 

Az egzotikus hátteret említettem, azt is, hogy az írót magát is ez a fau-
na veszi körül, innen indul embersorsokra leső portyára. A „Titotól 
Trujilloig” című első kisregény érdekében látszólag még ennyit sem kell 
tennie, mert ebben a főhős maga jelentkezik. Egy találmányát kínálja a 
szerzőnek, hogy intézze el a szabadalmazását. A találmány, amely a levél 
tanúsága szerint a fogamzásgátlást forradalmasító keresztény szerkezet, 
felkelti szerzői kíváncsiságát és felkeresi a feltalálót. Kiderül, hogy ez 
magyar fűszeres, a tetejében öreg is, beteg is, plasztikcső ágaskodik ki a 
torkából. Ha már ilyen frappáns a bemutatkozás, a folytatás sem adhatja 
alább. Az öreg fűszeres elmeséli az életét, úgy-ahogy jól-rosszul, igazat 
mondva, Háry Jánoskodva eszébe jut. Sok minden összekeveredik ebben 
az életben. Gábor Zsazsa, Tito és Trujillo, Szálasi, kis csukák, nagy csu-
kák. Mindez egy szánalmas és kissé rikító bazár kirakatába helyezve. A 
bazár ezúttal a fűszeres emlékezete. Tito a főhős apjának lőszergyárában 
dolgozik, ő maga viszont Trujillo lőszergyárárak főcsővezetője. Ezredesi 
rangra emelik, talán még nagyobb karriert is befut, ha nem ölik meg idő 
előtt a dominikai diktátort. Már csak a fűszerüzlet van, az is Puerto Ricó-
ban és félvér gyerekek, akik apjukban valamiféle kihalt mammutfajtát 
sejtenek. Pedig ő szeretné, ha büszkék lennének rá, ezért mondja fel az 
írónak az életét. Ám ez sem biztat sok reménnyel, mert a gyerekeknek 
csak a siker imponál. Egy torokrákos öregember pedig akármennyire is 
handabandázik visszafelé az életében, ilyesmiből nemigen tud egy 
csokorravalót összemarkolni. A kisregény végén ki is rántja torkából a 
csövet, koporsójára valaki Santo Domingo címerét, a piros-kék pajzsot 
körbefonó zöld pálmalevelet helyezi. Ez így szegényes tartalmi kivonat, 
maga a regény környezetbe ágyazottan mindvégig nagyobb feszültséget 
sugárzó. Mégis a végén – de én ezt is a regény pozitívumának érzem – 
valahogy így gondolkozik az olvasó: Mennyi esemény, mennyi tarkaság, 
utazások, változások, de milyen törpe élet! Mindössze ennyi lenne a léte-
zés esszenciája? Groteszk crescendo ez, de méltó és logikus kontrapunkt a 
regény indításának első, pajzán ütemeire. 
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A második kisregénynek, a Juliska néni-nek még egyszerűbb a szerke-
zete. Abban az elsőben a magyar fűszeres családi gondjaiba bele-bele 
avatkozik az író, a történet kerekítését láthatóan irányítja, egy-egy törté-
netrészletet meg is rendel. Itt Juliska néni azonmód születésétől a mór 
megtette a kötelességét öregségig, vízfolyásszerűen mondja fel az életét. 
Tájszólásban, keresetlenül. Ennek a vízfolyásnak azonban több hangja 
van, dúrban, mollban, egyszerre szól, s az egyszerűsége himnikussá kere-
kíti. Nagy nevek közvetlenül nem keverednek a történetbe, mégis mintha 
ez az élet tömörebb, tartalmasabb lenne az előbbinél. Pedig ennek a sors-
nak sincs több vigasza, mint amit főhős mond a záróbeszédjében, hogy 
szerencséje volt, mert finom urak között élhetett, s hogy megértette, aki 
igyekszik, annak nincs elzárva az út. így lett kis szobalányból vállalkozó, 
s a gyerekei révén világutazó is. Hogy aztán a honvágy végül gyerekeitől, 
unokáitól elszakítsa, s visszalendítse Csanádpalotára, ahonnan származik. 
A Juliska néni története mégsem tündérrege, akármelyik oldaláról tapin-
tom, hitelességtől duzzadó, mellékszereplői úgy kerülnek elém, hogy 
azon kapom magam, egyikre-másikra szívesen rá is köszönnék. 

Mit tehetnék mindehhez hozzá? Nagyon röviden talán még annyit, 
hogy Ferdinandy György Mammuttemető-je olvasói fantáziát csíráztató 
televény, s hogy akármi módon kottázódott papírra vagy hangszalagra, az 
összzenekari teljesítmény felett vérbeli író karmesteri pálcája őrködött. 

 
* 

A mosoly albuma címlapján matrózruhás gyerekek fényképe, fölötte 
pontos ház és telefonszám és a könyveim. Ennél édeskésebb, kikerekítet-
tebb giccset keresve se lehetne találni, s mintha ehhez igazodna a szerző-
nek az a mutatványa – szándékosan használom már elöljáróban is a mu-
tatvány szót –, hogy a kötet utolsó oldalán az előző köteteiről szóló pozi-
tív kritikai véleményeket csokorba gyűjtve prezentálja, mintegy további 
tájékoztatást nyújtván. Itt olvashatjuk többek között az ilyen bombaszti-
kus mondatokat: „Ferdinandy György rövid epikája valóban nem is any-
nyira novellák, mint inkább hatalmas prózaversek, egyetlen óriásmonda-
tok egésze, melyek képesek felidézni rohanó életünk emberkohójának 
látomásvilágát!” Dehát, mi ebben a különös? Nem szoktunk-e már hozzá 
a hasonló amatőr gesztusokhoz? Nos, a különös éppen az, hogy ami borí-
tólap s a kritikai szemelvények között terül el, vagyis a könyv teste, az 
irodalom. S mivel hogy kétségbevonhatatlanul az, egyszerre a giccses 
címlap és a kritikai kelléktár új értelmezést kap, groteszk szerzői fintorrá 
változik. Feltehetően ugyanis pontos fényképfelvételről, pontos ház- és 
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telefonszámról van szó, és a kritikusok kelléktára is hamisítatlan, egyszó-
val az író már előre felmutatja őket, akár egy elfuserált öreg cilindert, 
hogy íme, lássátok feleim, ennek ellenére, ilyen körülmények mélyéről 
kell nekem elővarázsolnom a költészet nyulacskáját. Vagy ha úgy tetszik, 
az elmúlt pillanat nyulacskáját, semmiesetre sem holmi pőre történetét, 
mert az nem volna méltó mutatvány. 

Ferdinandy György már a Mammuttemetőben is hibátlanul élt azzal a 
megtalált stíluseszközével, amelyet egyfajta neorealizmus és szociológiai 
pontosság is jellemez, de amelynek áttekinthető egyszerűségét belülről 
igazi költészet feszíti. Csakhogy míg ennél az előbbi kötetnél különösen a 
könnyen megtéveszthető olvasó az író teljesítményét a kitűnő riportok 
minőségébe utalhatta, ez az azonos stíluseszközökkel elénk varázsolt mo-
solyalbum utólagosan a Mammuttemetőt is az írói teremtő erő birodalmá-
ba emeli. Arról van szó tudniillik, hogy bár Ferdinandy előző írásaiban is 
tisztában volt azzal, hogy a megélt idő pusztán történetileg fel nem tá-
masztható, csak hangulati mozzanatai fülöncsíphetők, csupán e két utolsó 
két kötetében tudta olyan nosztalgiamentesen, magabiztos alkotói iróniá-
val körbejárni emlékeit, hogy az a szkeptikusabb olvasó számára is 
nosztalgikusan hasson. 

Olvasópróbának nem árt, ha idézem, hogyan teljesedik ki egy ilyen kí-
sérlet, hogyan indul be A mosoly albumának első oldala: 

„Azokban az időkben minden a helyén volt. Reggel felkelt a nap, fényt 
adott és meleget. Estére elfáradt, lepihent, akár az emberek. A gyerekek 
játszottak, a felnőttek végezték a dolgukat. Nyáron meleg volt, télen pedig 
hideg. A jóisten fent trónolt az égben, jutalmazott és büntetett. Rend volt, 
biztonság, nyugalom. Az emberiség imádkozott és dolgozott. Mindenki a 
maga helyén. Az utcagyerekek – mint nevük is jelezte – naphosszat kint 
csavarogtak az utcán, a szüleik munkakerülők, istentelenek. A legtöbb 
gyerek apja azonban államtitkár volt, és ők maguk: úrigyerekek. Az utcát 
nem ismerték csak a kertkapuból, amelyet ilyen táblák díszítettek: Édes 
Jézus légy vendégünk, Harapós kutya és Ne inzisztáljon: adományokat a 
caritasnak adom! Nagyritkán drótostót járta az utcát, vagy végigóbégatta 
a villanegyedet egy-egy ószeres. Nem engedték be őket a kapun, a ház-
mester vitte ki nekik az ócskavasat, a csorba késeket. Tavasszal spárgát, 
később vargányát árultak bátyus, sokszoknyás nénikék. Némelyikük 
olyan régi ismerőse volt a vidéknek, hogy még a konyhába is bemehetett. 
Délben a verklis koldus is megérkezett, elnyekergett valami nótát, néha 
még egy tányér levest is kapott érte, jószívű cselédlányok kivittek neki 
egy pohár friss vizet.” 
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Nos, ha eltekintünk a szövegrész ironikus politúrozásától, ez akár a 
nagyrealizmus egyik jelentős regényindítása is lehetne, azzal a feltétele-
zéssel, hogy a folytatás egy ide-oda tekergő családfa bonyolult történeté-
vé terebélyesedik. Mondom, lehetne és lenne is, ha Ferdinandy beérné 
ennyivel, ö azonban nem az elmúlt, a megélt történetére kíváncsi, s tisztá-
ban van azzal, ha így folytatná, elmulasztaná, hogy a történések közé szo-
rult illat, íz, szín megérinthetővé, kiszimatolhatóvá, megízlelhetővé vál-
jon. így aztán ahol az esemény nem elég erősen emlékeztet, vagy a mese 
álruhája alá lopakodik, az ő története is állatmesévé alakul, hogy szimul-
tán érzésekkel legyen a jelenbe emelhető. A pontos szociológiai ismeret-
átadás megszakad, helyette hangulatok közvetítik az emléket. 

Ám, miről is szól valójában A mosoly albuma. Röviden és szabatosan 
meghatározva: a felnövekvő gyermekek perspektívájából szemlélt s a 
felnőtt író iróniájának a patinájával bevont, városba szakadt dzsentri csa-
lád életéről. Időpont a második világháború előtti időszak utolsó évei, a 
második világháború s valamennyi a nagy átalakulás korából, az ostrom 
utáni újrakezdésből, önéletrajzi regény? Bizonyára az is. Dehát ezzel nem 
sokat mondtunk, hiszen minden jó regény egy bizonyos fokig önéletrajzi 
is, ha másként nem, úgy, ahogy ezt Flaubert fogalmazta világhírű regé-
nyével kapcsolatban: Madame Bovary én vagyok! A döntő kritérium úgy-
sem az adatszerű pontosság teljessége, hanem ezek kisugárzása az olvasó-
ra. Vagyis, hogy az akárhonnan vett részletek konglomerátuma harmoni-
kus egésszé áll-e össze, a teljes valóságot látszik-e tükrözni. Ferdinandy 
könyve ilyen alkotás. Az életet beszéli el, méghozzá érdekfeszítően. Már 
pedig ez nagy teljesítmény, hiszen ahogy ezt már Somerset Maugham 
megállapította: Az élet maga rossz elbeszélő. Rossz, mert nem a legfonto-
sabbra koncentrál és nincs benne tanulság. Ferdinandy ezzel szemben fel 
tudja mutatni a lényegeset, mert ki tudja szűrni az időből a fölöslegeset és 
a megismétlődőt, és meg tudja szaporítani a cselekményességét. Ezt az 
utóbbit nem úgy éri el, hogy kitalált anekdotákkal fejeli meg a múltat, 
ezzel elbillentené a történet belső és külső igazságát, hanem úgy, hogy 
több látószög tükrében villan fel az egyszeri. Azt, hogy mennyi tanulságot 
hoz A mosoly albuma, nem firtatom. A sematikus időszak elég tanulság-
gal handabandázott. Ferdinandy könyve irodalom, s ha tanulsággal szol-
gál, az nem lehet egyéb, mint az, hogy élni nehéz, hiszen az ember így is, 
úgy is elmúlásba hanyatlik. 
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* 
Minden jó irodalom – legalábbis áttételesen – a pillanat megállításán 

fáradozó Faust-i nosztalgiával sújtott. A régebbi irodalmi vállalkozások 
gyakran azzal hitegették magukat, hogy az elillant hangulat esszenciája 
anekdótányi szelencébe is belefér, s figyelmen kívül hagyták a három 
időelemiség igényességét, amelyen belül jól tudott, hogy csak a jelenidő 
birtokolja szimultán módon mind a hármat, a múltat mint emléket, a jövőt 
mint elvárást, s a jelent mint egyidejűséget. Arról is megfeledkeztek, hogy 
a saját gondolkozásmódjukat csupaszon szemügyre vegyék, amelyen be-
lül elég kaotikusán és szinte egymásmellé rendelten peregnek ezek az 
időelemek, s amint folyamatosságukban próbáljuk őket szemlélni, máris 
stilizált interpunkciókkal szakítjuk, választjuk szét egymástól, egymásra 
nőtt konglomerátumukat. A francia nouveau román – más kísérleteket is 
említhettem volna – legalábbis ami az interpunkciókat illeti, megpróbált 
ezzel a gyakorlattal szembeszállni. Mint tudjuk, számos részeredmény 
dacára nem teljes és nem tartós sikerrel. Mánfai Csaba esetében is a ké-
telkedő és türelmetlen olvasó elsősorban az interpunkció-nélküliség záto-
nyán találja magát. 

De igaz-e, hogy csupán a külsőségeknek eme zátonyán felejtette őt a 
szerző? Ha így lenne, én senkit se menekítenék tovább. Hogy nem így 
van, azt egy ellenpróba bizonyítaná legláthatóbban, vagy ha úgy tetszik, 
leghallhatóbban. Próbáljuk megfosztani interpunkcióitól az úgynevezett 
hagyományos prózát, és vizsgáljuk meg, felgyorsul-e? Azt fogjuk tapasz-
talni, hogy csak egy pont, vessző lélegzetnyi valójával lesz szaporább. 
Mánfai prózája azonban a magában elhallgatással, a már úgy is tudott 
elismétlésének a felhagyásával, az időelemek párosításával, a más beszél 
külön nem választásával is felgyorsul, vagyis miután tudomásul vette, 
hogy az írás skizofrén állapot, mert a már megéltet próbálja jelenként ke-
zelni, a saját tudatának ritmusához igyekszik igazodni, akár versről, akár 
prózáról van szó. 

Mánfai Csaba kísérlete többnyire sikerrel jár. Verset és prózát – hogy a 
szerzőnek is ellentmondjak – nála nem holmi ünnepélyesítés vagy hét-
köznapiasítás különböztet meg egymástól, hanem első látásra – a más 
nyomdatechnika. Aztán – de ezt csak később vesszük észre – mintha pró-
zája sebesebb ütemű, verse lassúdabb lenne. 

A lírai és a prózai szöveg már első, felületes vizsgálata is egy gyorsabb 
és egy vontatottabb tartalmi kicsengésről győz meg. Ez a ritmuskülönbség 
nem prozódiai természetű, tehát nem arról van szó, hogy a prózai szöveg 
tartalmaz több pirrichiust és a versek több spondeust, hanem arról, hogy a 
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prózai szöveg egy szűk időkereten belül számos eseményt perget, míg a 
versben az egész életre kinyújtott időtérben tűnődőén hullámoznak a gon-
dolatok. Ez a felfedezésünk azonban csak első pillanatra látszik meglepő-
nek és eredetinek, mert mindössze annyi történt, hogy Mánfai Csaba pró-
zaszövegeivel, amelyeket és nagyobbára miniregényeknek neveznék, az 
eseményt mozgató regényműfaj kereteihez igazodott, míg versben a gon-
dolati líra műfaji irányelveit követte. 

Megemlíthettem volna Mánfai érzékletes és vizuális képsorokat felve-
títő kifejező nyelvét is, amely interpunkciók korlátai közé szorítva a ké-
telkedőbb olvasót is nyelvi fegyelmezettségéről győzné meg, én azonban 
ezúttal egyetlen szempontból akartam a kötethez közeledni, az író idővi-
szonyító képességéről, egy írói lélegzetvétel mechanizmusáról kívántam 
beszámolni abban a reményben, hogy a szerző további köteteiről a jövő-
ben bővebben is számot adhatok, annál is inkább, mivel ez a kötet is arról 
győz meg, hogy szerzőjével a nyugati magyar irodalom jelentős színnel 
gazdagodott. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR  
A népiség vonzásában92 

Szamosi József: írások-vallomások, Aurora Könyvek, München 1982, 
236 1. 
Nomád nemzedék, Ifjúság és népművészet Magyarországon 1970-1980, 
(magyar és angol nyelven), szerkesztette Bodor Ferenc, tervezte Albert 
Zsuzsanna, Népművelési Intézet, Budapest 1981, 142 l. 
 
Amikor egy írótól megkérdezték, hogy miről is szól a könyve, azt vála-
szolta szemérmesen: majd csak belemagyaráznak valamit. Kétségtelenül 
igaz, hogy minden kötet nyilvános vizsga, ahol a szerző védtelenül áll, 
bárki dicsérheti vagy szidhatja. Szamosi Józsefnek azonban nincs mitől 
tartania, hiszen a majd két- és félszáz oldalon összegyűjtött, a nyugaton 
megjelenő magyar nyelvű újságokban és folyóiratokban publikált tanul-
mányai, cikkei minden kritikusi elemzést kibírnak. 

Tudom, hogy nem illő – netán sértő is – az egészből kiragadni valamit, 
s a nagyobbik rész figyelmen kívül hagyásával beszélni hosszú évtizedek 
munkáiból válogatott könyvről, ám Szamosi József ahhoz a nemzedékhez 
tartozik, amely fiatalon Ady–Szabó Dezső–Móricz Zsigmond, s később 
Németh László szellemi vonzásába kerülve, belülről is látta a 30-as évek 
népi íróinak mozgalmát, buktatóit, problémáit. És mindezt úgy vetíti a 
mába, hogy sodró erejű fejtegetése hatalmas katarzist vált ki mindazok-
ból, akik parányi közösséget is vállalnak a paraszti, pusztai népből jött 
alkotókkal. Itt nem a fokos-rázó, árvalányhajas handabandázókra gondo-
lok, hanem Szabó Pálra, Veres Péterre, Kovács Imrére, Illyés Gyulára, 
Erdélyi Józsefre, vagy a „fekete bojtárra”, Sinka Istvánra. 

Szamosi József filológusi tárgyilagossággal érvelve bizonyítja, hogy 
Erdélyi költészete nem Petőfi-epigonság, nem is egy műveletlen rímfara-
gó ostobaságai, bár ezt terjesztették róla. De kik? Jelentkezésének idején 
– Ady halála után – az agresszív avantgardisták voltak a hangadók, s 
minden érthetően verselőt Kassák „gátyásák”-nak nevezett, így, csupa 
„á”-val. Másik palánkként a Nyugat nagyjai magasodtak a népiek előtt. S 
noha Kosztolányi, Babits soha nem látott tökélyre emelték a verstechni-
kát, ezzel többé-kevésbé formai rabságra is ítélték magukat. Mindettől 
függetlenül valóban primitívnek, kezdetlegesnek tűnt mellettük Sinka, 

                                                           
92 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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Sértő Kálmán, Erdélyi, de ott lobogott minden sorukban a „poétái tűz”, 
amely kárpótol a pongyola fogalmazásért. Szamosi ezt írja Erdélyiről; 

„A tudós költészet rafináltsága, a kápráztató művészi ügyesség helyett 
a maga kezdetlegesebb hangszerén tud olyan muzsikát varázsolni, ami-
lyent csak a természet teremt, muzsikát, amely egyhangú ugyan, mégis 
unhatatlan, mint a szélfúvás, a szívverés. Egy túlérett, intellektuális 'szo-
baköltészet' – elismerem: a legmagasabb igényű, de mégiscsak művi-
költészet helyébe hozott élő, friss, 'földszagú' poézist. Ez a költészet ele-
ven maradt, mert semmit nem vett át korának rövidéletű divatjából, sőt, 
kezdettől szembe úszott a divatos áramlatokkal. Mert mindenekelőtt ere-
deti költő, aki változást hozott, új 'divatot', irányt, ízlést. Talán az egyet-
len, akit érintetlenül hagyott Ady hatása...” 

Szamosi József könyvét lapozgatva is minduntalan eszembe jut, hogy 
rengetegen támadják az emigrációs irodalmat, mondván: igazi közege 
csak otthon lehet a nyelvnek. Valóban, ám Magyarország határain belül a 
cenzori szigor eleve korlátok közé szorítja mindazokat, akik analízisük-
ben az előzményeket is keresik, s azokról őszintén akarnak szólni. Ezért 
praktikusabb a „világméretű” magyar nyelviség, hiszen otthon lehet 
ugyan néha kötelességszerű méltatásokat olvasni Erdélyiről, de nevéhez 
ma is odaragadnak a megbélyegző jelzők: antiszemita, műveletlen, össze-
férhetetlen stb. Még azt is felemlegetik, hogy a „háborús bűnösök” listá-
ján szerepelt, s három évet kapott „faji izgatásért”. Szamosi azonban nem 
hallgatja el merő udvariasságból, hogy Erdélyi József tévelygéseiért azok 
is felelősek, akik őt indulásától csak gúnnyal illették, s mindig az irodalmi 
élet perifériájára akarták szorítani. Ezek és a velük szimpatizáló mindenen 
fanyalgók napjainkban is gyalázkodva emlegetik a „parasztírókat”, akik-
nek a bűne a II. világháború előtt az volt, hogy „külön utat” hirdettek, 
most viszont... de ennek elemzésébe ne mélyedjünk el. 

A kötetben van még jó néhány izgalmas írás, amelynek (műfajukat te-
kintve) inkább újságcikkek és nekrológok, de nagyon igényesen, szép 
magyarsággal fogalmazva. Nem kápráztat el lila-költői képekkel, csak 
elmondja gondolatait. Ám éppen ez a csak jelen esetben a csillagos ötös-
sel jutalmazott dolgozatok színvonalát jelenti. Nekem, mint fiatalabb pá-
lyatársnak, aki nem régóta ízlelgeti az emigrációs életet és alkotást, meg-
adatott annak a viszonyításnak lehetősége, hogy azon töprengjek: vajon a 
könyv anyagai közül miket publikálhatott volna otthon az utóbbi eszten-
dőkben, s akkor is milyen kihagyásokkal. 

E játékosan komoly mérlegkészítéskor döbbentem rá, hogy milyen jó 
lenne, ha a hazai fiatalok tanulhatnának valamit arról: mekkora szerepe 
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van Szent Lászlónak népünk költészetében, vagy mit jelent a hívőknek a 
máriacelli kegyhely története. De ez klerikális propaganda lenne a párthű 
cenzorok szemében, tehát közölhetetlen. És még sok-sok mű maradna 
asztalfiókban, mert az öngyilkos reménytelenségek országában csöndre 
ítélnek minden olyan gondolkodót, aki ennek a századnak didergetős éve-
iben a szabadságról, hitről, Istenről beszél, s mítoszt teremt a letagadott 
szenteknek, kitaszított költőknek, vagy az olyan hazátlanná minősített 
politikai menekülteknek, mint például Kovács Imre. 

Ebben a kötetben az a rokonszenves, hogy minden valóságos, ember-
központú, nem fröcsög belőle a másokat gyalázó gyűlölet. A nekrológok-
ban is azt bizonygatja: nincs egyetemes árvaság, nem fölösleges a létezés, 
mert amíg visszavonulunk a végleges csöndbe, van, kell hogy legyen dol-
gunk. Szamosi József összegyűjtött munkái tehát nem csupán mívesen 
fogalmazott polémiák, hanem megcáfolják a cinikusan modernkedők vé-
leményét is, miszerint: író az, akinek semmi mondanivalója nincs! Ezek a 
csokorba gyűjtött vallomások pontosan azt igazolják, hogy lehet úgy is 
maradandót, elgondolkodtatót alkotni, ha nincs benne szadizmus, félté-
kenység, vérfertőzés, gyilkosság, halucinációs tébolyok, csupán az igehir-
detők jövőt építő erkölcsisége, és gyönyörű reménye. 

 
* 

A fotóalbum-köteteket általában gyanakvással veszem kézbe, hiszen 
bármilyen szép, esztétikus, tartalmában fontos, mégiscsak élményrepro-
dukció, egy kicsit személyes használatra is készült „arclenyomat”. Az 
viszont kétségtelen, hogy a fényképek által közvetített információk és az 
általánosan értelmezett kultúra között szoros kapcsolat lehet, s így a fotó-
zás, ha művészi szinten történik, nem csupán a pillanat rögzítése, hanem 
üzeneteket is tartalmaz. Ezért is örülhetünk annak, hogy a Népművelési 
Intézet 1981-ben, Nomád nemzedék címmel kiadott egy minden szem-
pontból érdekes könyvet, amely a 7. Dunamenti Folklór Fesztivál, továb-
bá a 2. Nemzetközi Folklórizmus Tanácskozás, valamint az „Ifjúság- és 
Népművészet Magyarországon 1970-1980” kiállítás alkalmából készült. 

A majd másfélszáz oldalas kötet két bevezetőt is tartalmaz, s ez jelen 
esetben indokoltnak tekinthető. Nem afféle „bizonyítvány-magyarázás”, 
sokkal inkább okosan fogalmazott gondolatokat hordoznak, mert generá-
ciókat érintő, ritkán kimondott vagy kimondható dolgokról polemizálnak 
a szerzők. Így például azt a kérdést veti fel Bodor Ferenc, hogy tényleg 
élt-e, létezett-e a hetvenes években egy nomádnak nevezhető nemzedék 
Magyarországon, vagy csupán ez a romantikus elnevezés csábítónak tűnő 
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használata téveszt meg valamennyiünket, amikor sommásan hívjuk no-
mádnak e generáció tagjait! A kötet születésének körülményeiről, okairól 
ezt írja a szerkesztő: „Lassan félünk azt a szót is kimondani, hogy nemze-
dék, annyi a félreértés és félremagyarázás körülötte. Mégis, nézegetve e 
képeket, egyre határozottabban az a meggyőződésünk támadt, hogy igen-
is, volt egy nemzedék, voltak számosán, akiknek a népművészet, a kéz-
művesség, a hagyománykeresés egyfajta megoldásnak tűnt. Ők is hoztak 
új színt, új látásmódot a hetvenes évek magyar szellemi életébe. Kitágítot-
ták látóhatárunkat, egyetemesebb összefüggések meglátására figyelmez-
tettek, segítettek egy korszerűbb magyarság-kép elterjesztésében. A het-
venes évek fiatalságának a népművészeti mozgalmakhoz való viszonyáról 
már számos tanulmány, cikk, sőt könyv is született, ezekben az írásokban 
azonban alig van fénykép, kevés az arc, és kevés a történés...” 

Szerencsére, innét-onnét sikerült előbányászni fotókat, s a 
táncházmozgalom múltját, jelenét végigkísérhetjük. De láthatunk képet 
Bartók Béláról is, amint tekerőn játszik a Teréz körúti lakásán 1908-ban, 
vagy Ferenci Márton „Zsuki” és bandájáról, akik Székről mentek Pestre a 
40-es években, hogy a Pátria stúdióban lemezfelvételt készítsenek. Ezek a 
parasztzenészek ünneplőféle ruhájukban úgy állnak a pesti utcán, mint az 
első indiánok toporoghattak a portugál kikötőben, ismerkedve a civilizá-
cióval. A II. világháború előtti árvalányhajas, erősen romantikus népzenei 
mozgalom azonban nem lépett túl a különösség határán, kevesen vették 
észre a benne rejlő értékeket. Ám valami elkezdődött. A fiataloknak ké-
sőbb már eszükbe jutott, hogy hegedűvel és magnóval falvakba utazza-
nak, és együtt játszanak a helybéli zenészekkel. 

Nem volt könnyű a helyzetük, hiszen meder nélkül sodródtak ide-oda 
energiák, de a hetvenes évek fiatalsága a közélet, az intézményesített mű-
velődés elszikesedett parlagjáról menekülni akart valahová. A kulturális 
élet vezetői sokáig nem értették, hogy ez az ifjúsági mozgalomból való 
dezertálást jelenti, netán egy csendes, visszavonuló építkezést, az ismétel-
ten lábrakapó fiatalos életigenlést, hogy a maguk erejére támaszkodva, 
akár egy szájharmonikával is megteremhetik bensőséges kapcsolatukat a 
világgal. Zelnik József ezt a problémát szókimondó bátorsággal elemzi s 
ha néhol gyorsan el is köti a gondolat végét, reálisan mutat rá, hogy mit is 
jelentett, jelent a planetáris érdekek csapdáiba szorulva élni. 

„Búvóhelyek-e csupán a kis közösségek, ahol az identitásvágy, ha szűk 
körön belül is, de a biztonság és a szabadság pilléreit alkotják meg? S 
benne az ifjúság mentve, ami még menthető – a maga józanságát – iróni-
ával fedezett csöndes hitét még tárgyiasíthatta. Nagy kérdés, milyen kör-
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nyezetben találták magukat a hetvenes évek népművészeti mozgalmai. A 
pletykaszinten zajló közélet az intrikus hajlamoknak és a működtethető, 
idézőjelbe tett 'igazmondásnak' kedvezett. A szuverén kezdeményezése-
ket a bizalmatlanság aknáival rakták körül. A szellemi élet kisebbségbe 
szorult. Érzékenységünk provinciálódott. Közben a helyettünk, rólunk 
mindig többet tudó intézmények cinikusan bölcs mosollyal kisajátítják 
életünket. Komplikálja a kérdést, hogy ez a mozgalom a nacionalizmus és 
a hazafiság pólusai között szorong s állandó önigazolásra kényszerül. De 
lehet-e úgy igazán táncolni, hogy fél szemmel állandóan a 'táncmestert' 
kell figyelni. . .” 

Pompás kérdés, lényegretapintó polémia, hiszen tudjuk, hogy a min-
denkori politikát szolgáló „táncmesterek” mégcsak véletlenül sem követ-
kezetesen cifrázzák lépteiket, lábukban egyszerre ott a gáncs és a rúgás 
mozdulata. De azért mégis cseperedni kezdett a mozgalom, s amikor a 
tánc közben pattanásig feszültek az izmok, Sebőék, Halmosék zenéjére, 
Budai Ilona, Faragó Laura, Ferenc Éva énekére szétszakadtak az idő kere-
tei, valamit megérezték Nagy László jóslatából; a lopott édes örömökből, 
a titkon csent kenyér ízéből. 

A Nomád nemzedék című könyvet nem lehet, nem szabad gyorsan la-
pozni, a fényképek szürke egyformasága itt túllép a rákényszerített sze-
repkör engedelmes eljátszásán, nem látványséma csupán. Közlési mecha-
nizmusában nemcsak leképez egy darabnyi valóságot, hanem politikai, 
társadalmi tartalmat is nyer, mutat. Jól illeszkedik az írott szöveghez, ki-
egészítik egymást, s az időbefagyott pillanatok valami egészen érdekes 
érzést váltanak ki az olvasóból, nézőből. A kötetben hosszú fejezetek ol-
vashatók Marosi Júlia tanulmányából, aztán Ablonczy László interjúrész-
letét találjuk Kallós Zoltánnal, majd Sebő Ferenc mondja el véleményét a 
táncházról. Különösen figyelemreméltó Csoóri Sándor jegyzete a Fiatalok 
Népművészeti Stúdiójának alakulásáról, az érték és időszerűség fogalmá-
ról: „Sok zuhanás és boldogtalan ernyedés tanúja voltam az utolsó húsz-
egynéhány esztendőben. Agyak és szemek vizenyősödtek el közvetlenül a 
közelemben is. Érthető hát, ha az első életképes és megbízható szóra föl-
kapom a fejemet, s ha az első izgatott képzeletnek ajtót nyitok. Ezért nyi-
tottam ajtót annak az öt-hat robbanékony fiatalnak, akik több társuk nevé-
ben azzal a tervvel kerestek fel, hogy szeretnék létrehozni Magyarorszá-
gon a Fiatal Népművészek Stúdióját. Két, hínárral belepett esztendő után 
a Stúdió megalakult és működik...” 

Ennek immár tíz éve, s azóta a népzene és tánc felkutatását, ápolását 
vállaló csoportok mellett sorra alakultak a tárgyi népművészetet bemuta-
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tó, okító táborok, közösségek: fazekasok, szövők, bőrművesek, kovácsok, 
fafaragók, sőt, a Fülöpháza melletti Kondor-tó közelében eredeti, maguk 
készítette anyagokból jurtát is építettek. 

Kicsik és nagyok, fiúk és lányok kerestek és keresnek valamit, s a kez-
deti csodálkozásból életképes alkotóerejű csapatok verbuválódtak. Róluk 
szól ez a könyv, bemutatva azt a folyamatot, amely sorsa a virágmagvak-
hoz hasonlít: saját méltóságuk pusztítja el és szüli újjá őket. S ha kissé 
kócosra is sikerült a szerkesztés, a képek válogatásának esetlegessége 
nem lehet a bírálat tárgya, mert az itt bemutatott fotók mindegyike nem-
csak dokumentum, múlt a jelenben, hanem biztatásra serkentő forrás is 
ebben az unalommá ridegült időben, hogy lehet... Lám, ezt bebizonyította 
a 70-es évek nomád nemzedéke, a mostani generációnak csupán át kell 
vennie a stafétabotot. 
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SANDERS IVÁN 
Eladó humanizmus93 

– Szabó István Mephistójáról – 
 
Legelőször a Der Spiegelben olvastam róla, ott láttam először a kísértetie-
sen fehér lárva-arcot is. Később Tel-Aviv, Róma, majd Budapest utcáin 
volt módónban szemügyre venni a különböző ijesztő-csábító plakátokat, 
melyek Szabó István Mephisto c. filmjét hirdették. Budapesten már mint 
nagy nemzetközi sikerről beszéltek és írtak a Mephistóiól, maga a film 
harmadik hónapja volt műsoron egy belvárosi moziban, és noha akadtak 
filmesek, írók, akik magánbeszélgetésekben tartózkodóbban nyilatkoztak 
a filmről, akkor úgy éreztem, ez a szakmabeliek szokásos fanyalgása, 
azoké, akik – sznobságból, irigységből – lesajnálnak, olcsónak tartanak 
minden világsikert. Engem nagyon is megkapott a szokatlan hírverés, a 
Mephisto addigi diadalútja, de minthogy csupán néhány napot töltöttem 
akkor Budapesten, nem volt alkalmam rögtön megrázni a filmet. Bárm-
ennyire érdekelt is a téma, és Szabó István feldolgozása, nem is nagyon 
bántam, hogy akkor és ott nem láthattam. Egyrészt sejtettem, hogy ezt a 
filmet Amerikában is be fogják mutatni, másrészt arra is gondoltam, hogy 
– mivel rám minden magyar művészi alkotást másként hat, ha nem Ma-
gyarországon látom, olvasom – tán tárgyilagosabb leszek, fegyelemre, 
távoltartásra int majd a távolság, ha a filmet egy New York-i moziban 
nézem meg. Köztudomású, hogy a Mephistót nemcsak a cannes-i film-
fesztiválon tüntették ki: ez év márciusában, Hollywoodban elnyerte az 
Oscar-díjat is, mint 1981 legjobb külföldi filmje. A magyar lapok részle-
tesen, szinte egymással versenyezve számoltak be a valóban példátlan 
elismerésről, a díjkiosztás mozzanatairól, a film további sikereiről. 

Végül is New Yorkban néztem meg a Mephisto németül beszélő, angol 
feliratos változatát, és kicsit úgy éreztem magam, mint Hatvány Lajos 
Urak és emberek c. regényének egyik nőalakja, egy elnyomott, boldogta-
lan asszonyka, aki a velencei Lidón, a kéklő Adriát meglátva csalódottan 
azt mondja (talán mert addig mást sem hallott, mint hogy ennél szebb 
látvány nincs a világon): „Kár, hogy ez a legszebb.” Igazi nagy filmet 
vártam, és én is csalódtam. Mert habár hatásos, elegáns a Mephisto, min-
den mozzanata biztos kezű, érett rendező munkáját dicséri, hiányzik belő-
le az a fajta meghökkentő, reveláló mélység és újszerűség, az a bizonyos, 

                                                           
93 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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Lukács György által „meghatározatlan tárgyiasságnak” nevezett valami, 
amely minden valóban kiemelkedő műalkotásnak sajátja. Pedig Szabó 
István témaválasztása ugyancsak szerencsés volt; az alapmotívum – egy 
tehetséggel megáldott ember erkölcsi megalkuvása, lezüllése – egyszerre 
időszerű és időtlen. Bár rögtön hozzá kell tennünk, hogy a Klaus Mann-
regény, amelynek nyomán Szabó István és Dobai Péter a film forgató-
könyvét írták, elsősorban kordokumentumként tarthat igényt érdeklődé-
sünkre, mint irodalmi mű meglehetősen középszerű. A kulcsregény, 
melynek németországi terjesztését egészen az utóbbi évekig bírósági hatá-
rozat tiltotta, tudvalévőén egy nagynevű színész, Gustaf Gründgens karri-
eréről szól (a regényben és a filmben Hendrik Höfgen néven szerepel), 
aki kezdő színész korában, Hamburgban baloldali nézeteivel vonta magá-
ra a figyelmet, és aki még a náci hatalomátvétel idején is – immár mint a 
berlini Schauspielhaus ünnepelt művésze – a munkásosztály ügyével azo-
nosította magát. Kiugró sikereire a legfelső körökben is felfigyelnek, Gö-
ringet például olyannyira megigézi Goethe Faustjában nyújtott 
Mephistopheles-alakítása, hogy a nagyszerű színész ifjúkori „eltévelyedé-
sét” is hajlandó megbocsátani. Gründgens mindinkább behódol az új 
rendszernek, mint Göring kegyeltje először a berlini színház igazgatói 
posztjára kerül, később az összes német prózai és dalszínházak intendán-
sává nevezik ki. Az 1936-ban írt regény természetesen csak Gründgens-
Höfgen háború előtti pályafutásával foglalkozik. Azt már Németországon 
kívül kevesebben tudják – és a magyarországi Mephisfo-elemzések sem 
nagyon térnek ki rá –, hogy Gründgenst a háború után rehabilitálták, és 
még évekig játszott nagy sikerrel nyugat- és keletnémet színpadokon, 
önkezével vetett véget életének 1963-ban, Manilában. 

A regény keletkezéstörténetéhez hozzátartozik az a tény is, hogy szer-
zője egy ideig Gründgens sógora volt – a neves színész Thomas Mann 
Erika leányát vette el feleségül – és Klaust évekig nemcsak szoros barát-
ság, hanem állítólag homoszexuális vonzalmak is fűzték Gründgens-hez. 
Olvashatjuk tehát a Mephistót egy cserbenhagyott szerelmes szenvedélyes 
vádirataként – az író leplezetlen szubjektivitása felforrósítja a regény 
egyes oldalait, de a mű egészének nemigen használ. Nyilvánvaló, hogy 
Klaus Mann Mephistójából irodalmon kívüli okok miatt lett szenzáció, 
botránykő és később bizonyíték egy hosszan tartó sajtóperben. Már maga 
ez a tény nehéz feladat elé állíthatta a film rendezőjét és szereplőit. Klaus 
Maria Brandauer, a kitűnő osztrák színész, a film Mephistója egy interjú-
ban utal is erre a problémára, hogy tudniillik „a könyv fekete-fehér port-
rékat fest, és én nem szeretem az ilyen leegyszerűsített képeket. Az élet 
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színesebb, árnyaltabb. Bonyolultabban kellett megformálni az alakokat, 
mert maguk az emberek oly bonyolultak”. A végeredmény azonban nem-
egyszer afféle látszatbonyolultság csupán. A rendező egyrészt eltekintett 
modellje homoszexualitásától, mert úgy érezte, így könnyebb az azonosu-
lás Höfgen alakjával és világosabbá válik a Mephistó mondanivalója. (A 
Film Comment c. szaklap kritikusa, akinek kivételesen nem tetszett a film, 
Szabó okfejtésébe is beleköt; szerinte Höfgen heteroszexuálisán is undorí-
tó fráter.) De Szabó mégsem hagyja figyelmen kívül a homoszexuális 
motívumot (elvégre hiteles kortünet, az összképbe is jól beleillik, amellett 
divatos téma manapság). Egyszer-kétszer feltűnik a filmben Höfgen fele-
sége szőke hajú fivérének lányosán szép arca, egy korai jelenetben a 
Thomas Mannról mintázott Bruckner professzor lánya, aki akkor még 
csak menyasszonya Höf- gennek, önfeledten enyeleg barátnőjével, a maj-
dani második feleséggel, akiről később sejtjük, hogy viszonya van egy 
közismert szobrásznővel stb. De mindez csak kihívó jelzés, inszinuáció, 
látványos hangulatfestés, melynek se drámai, se narratív funkciója nin-
csen. És ha nem ismerjük a regényt és mögötte a valóságból merített 
helyzeteket, kapcsolatokat, még homályosabb az összefüggés. A motívum 
azonban – sanda célzások, szuggesztiók formájában, tehát „bonyolultan” 
– jelen van. Bár az ilyen bonyolultságra, és egyáltalán: egy külsőségekben 
is szerfelett gazdag, „profi” kelet-európai filmre másképp reagál a nyugat-
európai és amerikai közönség, mint az otthoni. Az erotikus jeleneteket 
(például Höfgen és félnéger szeretőjének hentergését a film elején) eset-
leg ügyetlennek érzi a kinti néző, de a Mann-név varázsa, az irodalmi 
háttér, a téma súlyossága, a politikai és lélektani finomságok stb. megte-
szik a kellő hatást. Egyesek meg olyan „merészségektől” is meghatódnak 
talán, amilyenekre nyugati filmben fel sem figyelnének. 

Mint az utóbbi évtizedek kelet-európai történelmében valamennyire 
jártas néző sajnos nem állíthatom, hogy a Mephistó eddig ismeretlen 
mélységeket tárt fel előttem, bár elismerem, hogy a film – a nyugati 
„glanc” ellenére – mélyen kelet-európai mű. Szabó István lépten-nyomon 
jelzi-sejteti, hogy itt nemcsak náci Németországról van szó, hanem a 
negyvenes, ötvenes évek Magyarországáról, sőt bizonyos fokig napjaink-
ról is. Höfgen opportunizmusa, önámítása, gyengesége, a kisebb- na-
gyobb gazságok és jótétemények gyors egymásutánja, irodalmi művek 
átideologizálása, a mindenkori dogmákhoz való elvtelen igazodás, a haj-
bókolás, az önünneplés, a hatalom kegyeit leső, az ukázokat cinkosan 
kijátszó értelmiség nagyhangú önigazolása, égbekiáltó törvénytelenségek 
szemrebbenés nélküli eltűrése – mindez nagyon is otthoni dolgokra emlé-
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keztet. Amikor Höfgen nácivá lett színésztársa Hitlerjugend-egyenruhás 
gyerekekkel gyakorlatozik Berlin utcáin, persze, hogy az ötvenes évek 
úttörőcsapataira gondolunk; amikor a kurzuslovag szobrásznő leleplezi 
műtermében heroikus, groteszkül túlméretezett szobrait, a magyar néző-
nek magától értetődően a Rákosi-korszak szocialista realista művészete 
jut eszébe. És nyilván akkor is hazabeszél Szabó, amikor ugyanabból a 
szögből veszi le a fekete, csukott gépkocsit, amelybe betessékelik először 
Höfgen kollégáját, majd szeretőjét, végül is magát Höfgent. És ismerős az 
a tiszt is, aki egy határmenti vasútállomáson szúró szemekkel néz Höfgen 
arcába, és szadista lassúsággal lapozgat az „Új Németországba” visszaté-
rő színész útlevelében. De tovább is mehetünk: a színigazgató Höfgen ez-
van-ezt-kell-szeretni attitűdje, kacsingató, már-már rokonszenves ciniz-
musa (egy egész ország nem emigrálhat – mondja feleségének Párizsban, 
könnyű azoknak, akik kintről bírálnak, aki utánam jön, csak rosszabb le-
het stb.) némely mai magyar vezető érveit juttatja eszünkbe – az ő önelé-
gültségüket, megalkuvásukat, „liberalizmusukat”, felemás, kompromisz-
szumos politikájukat. Ám legyünk őszinték: ezek az áthallások, célozga-
tások és példálózások, az ilyen közvetett és áttételes társadalomkritika 
már nem hat a reveláció erejével manapság – még Magyarországon sem. 
Déry és Örkény parabolái után, a negyvenes, ötvenes évek légkörét visz-
szaidéző írások és filmek tömkelegé után (melyek a jelek szerint még 
mindig nincsenek apadóban), nem sok újat mond Szabó István filmje. 
Mert hiszen az a felismerés, hogy a baloldali és jobboldali totalitárius 
rendszerek között sok a rokon vonás, igazán nem nóvum már – se keleten, 
se nyugaton; azt viszont, hogy a Magyarországon megjelenhető művek 
bizonyos határon túl úgysem lépnek, egynéhány tilalomfát úgysem dönte-
nek le, csak ott tudják igazán. Szabó István filmje – érzésem szerint – a 
hatvanas évek valóban igen jelentős kulturális fellendülésének kései meg-
nyilvánulása, egy múltat és jelent egyaránt újraértékelő folyamat nagyvo-
nalú összegezése, nyugat felé is reprezentatív népszerűsítése. De én ezzel 
együtt úgy éreztem magam a Mephisto láttán, mint Hatvány Lajos szeren-
csétlen Reginája: sajnáltam, hogy ez a legtöbb, a maximum, amit egy 
nagy tehetségű magyar rendező 1981-ben nyújtani tud. 

Persze, én mást is vártam a filmtől, mint az itteni néző. Említettem, 
hogy egy magyar film „röghöz kötött” sajátosságai – már második termé-
szetté vált „kettős látásom” miatt is – mindig másként hatnak rám, ha a 
filmet külföldön nézem meg. Például a Magyarország cikkírója szerint 
„talán kevesen fedezték fel, (mármint Magyarországon), hogy a 
'Mephisto' eredetileg Hamburgban és Berlinben játszódó színhelyei szinte 
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kivétel nélkül Budapesten készültek”. Hát én ezt nehezen tudom elhinni. 
Nagyon tájékozatlan és visszavonult az a budapesti vagy vidéki néző, aki 
ne ismerné fel a filmbeli berlini színházban a budapesti Operaház színpa-
dát és nézőterét, egy párizsi kávéházban a volt Gerbeaud cukrászdát, de 
még akár a kevésbé híres budapesti enteriőröket is. A nyugati kritikák 
szinte kivétel nélkül a film pazar kiállítását dicsérték, de mindez magyar 
szemmel azt hiszem, otthonosabbnak, megszokottabbnak látszik. (A ho-
rogkeresztes zászlókkal és drapériákkal feldíszített operaházi főlépcsőház 
is alighanem vegyes érzéseket vált ki némely magyar nézőben – arra gon-
dolhat, hogy oly sok mindent és mindenkit ünnepeltek már abban a 
századeleji palotában.) A film legelején operettjeleneteket látunk egy 
hamburgi kamaraszínház színpadán. (Ezek a felvételek egyébként a buda-
pesti Gyermekszínházban, az ötvenes évek Úttörő Színházában készül-
tek.) A rövid részlet éppúgy felidézi a régi pesti színházak és előadások 
atmoszféráját, mint egy húszas évekbeli német kisszínház hangulatát. 
Maga a jelenet szinte nevetségesen teátrális, merev, giccses, de ugyanak-
kor intim és nosztalgikus is. Sejtjük, hogy Szabó nemcsak egy letűnt kor 
előadásmódját teszi idézőjelbe itt, – hatni akar azokra a magyar, német, 
amerikai stb. nézőkre is, akiknek ez az avitt stílus, ez a „békebeli” érzel-
gősség még mindig tetszik. Külön pikantériája a jelenetnek, amely egyéb-
ként részlet Millöcker Dubarry grófnő c. operettjéből, hogy a színpadi 
primadonnát, egy Dóra Martin nevű színésznőt a dekoratív Kishonti Ildi-
kó játssza, bár a hang Kalmár Magda operaénekesnőé, aki persze németül, 
de erőteljes magyar kiejtéssel énekli Jeanne dalát. Nem tudhatom, meny-
nyire hangzott ez hitelesnek német füleknek, az viszont felötlött bennem, 
hogy talán Kalmár Magda énekhangjával is hízelegni akart a rendező a 
magyar dívákat, operettsztárokat kedvelő német közönségnek. (A 
Mephisto egy-két jelenete a történet szerint is Budapesten játszódik, és 
ezek az idegenforgalmi reklámfelvételeknek beillő képsorok alighanem 
szintén a külföldi nézőközönség kedvéért készültek. Mi mindent bedob itt 
a rendező: Dunaparti panorámát, Gellért-lakosztályt, huszáratillás 
Höfgent, díszvacsorát a Halászbástyán cigányzenével, csárdással!) De az 
ilyen „ziccerek”, kommerszfogások sem változtatják meg ama vélemé-
nyünket, hogy Szabó István alapjában véve igényes, finom kezű, 
nüanszokra is igen érzékeny rendező, akinek műveiben a technikai slam-
posság, pontatlanság, elnagyolás jegyeivel (melyek magyar filmekben 
egyébként nem ismeretlenek) alig találkozunk. Egy ilyen apró figyelmet-
lenség azonban – mert meglehetősen komikus – említésre méltó. Az a 
bizonyos párizsi kávéházi jelenet, amelyben Höfgen találkozik külföldre 
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távozott feleségével – mint említettük – a pesti Gerbeaud-ban készült. De 
valaki úgy látszik, elfelejtette befedni a bejárati ajtó üvegtábláját, így tisz-
tán kivehetők rajta az American Express, Visa és más kreditkártyák anak-
ronisztikus címkéi... vagy talán ez is valamiféle rejtett, ironikus üzenet 
volna? 

Nincs szándékomban felnagyítani az ilyen apró melléfogásokat, fur-
csaságokat. Nem is ezek zavartak igazán és váltották ki ellenérzésemet, 
hanem az a rendezői koncepció, amely letompítja a nácizmus eredendő 
brutalitását, néhány torz arcba, vezérszóba, cinikus kitételbe tömörítő 
minden barbarizmusát, és feldúsítja a külsőségeket, megvesztegetően pal-
lérozottnak, nagyviláginak láttatja velünk a harmincas évek Németorszá-
gának vezető rétegeit. Magáról Hitlerről, aki kétségtelenül legalpáribb, 
legközönségesebb megtestesítője volt rendszerének, alig esik szó (egyszer 
halljuk a hangját a rádióban) és a Göringre emlékeztető Tábornok – 
egyébként remekül megformált – alakjáról is az a gyanúnk, hogy művel-
tebb, mélyrelátóbb, nagystílűbb, mint modellje volt. De még a sok snájdig 
tiszt, elegáns hölgy, opulens szín és ízléses dekadencia is óhatatlanul azt 
az érzést kelti bennünk, hogy – talán akaratlanul is – túl sok kelet-európai 
nosztalgia és németimádat vegyült ebbe az ábrázolásba. Persze, mondhat-
nék, hogy a Mephisto nem történelem, hanem fikció, és épp a leegyszerű-
sítéseket, a „fekete-fehér” jellemzéseket igyekezett elkerülni Szabó. Ér-
velhetnénk azzal is, hogy a filmben a berlini színházi és művészeti élet 
elitjével találkozunk, a szükségszerűen színvonalasabb úri közönséggel, 
és minthogy a hiú és nagyravágyó és naiv Höfgen egy idő után főleg ezzel 
a réteggel érintkezik, érthetőbbé válik behódolása, ördögi egyessége az 
igazi Mephistóval: a testes Generálissal. (Klaus Mann környezetrajza is 
befolyásolhatta Szabó Istvánt. Mann többször felhívja figyelmünket a 
hatalmukat már javában élvező náci vezetők előkelősködésére, 
sznobériájára. A regény elején például azt olvassuk, hogy a Göring-figura 
születésnapja tiszteletére rendezett bálra egynéhány eminens pártembert 
„alantos származása” miatt nem hívtak meg.) Végezetül arra is hivatkoz-
hatnánk, hogy „kultúréhes” nácik szerepeltetésével Szabó arra kíván újra 
rávilágítani, hogy a hitleristák legszörnyűbb bűneiket is a kultúra nevében 
követték el. De még ezek az ellenérvek sem tudják elhomályosítani imp-
ressziónkat, hogy a sokat emlegetett,, árnyaltságot”, „komplexitást” kö-
vetkezetlenségek és koncessziók árán éri el a rendező. 

Érdekes és tanulságos ebből a szempontból Höfgen egyik kollégájá-
nak, Hans Miklasnak ábrázolása. Amikor először találkozunk a náci-
szimpatizáns Miklasszal a hamburgi színészek törzshelyén és ez a nyílt-
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szívű, önérzetes fiatalember felháborodottan vitába száll a nagyvilágian 
cinikus, pletykás, „dekadens”, bár akkor még magát baloldalinak valló 
Höfgennel, azon vesszük észre magunkat, hogy vele rokonszenvezünk és 
nem hősünkkel. Később Miklas kijózanodik, levonja a konzekvenciát az 
új rendről, fel is lázad ellene, és annak rendje-módja szerint életével fizet 
becsületességéért, bátorságáért. De felmerül a kérdés: megérthetünk-e egy 
megtért nácit, együttérezhetünk-e igazán tragédiájával – különösen, ha 
gondolkodó ember, művész az áldozat? Szabó német hazafiként, sőt bizo-
nyos értelemben hősként állítja elénk Miklast. De joggal feltételezhetjük, 
hogy ez a végső soron csakugyan bátor és tisztességes ember valamikor a 
náci tanokat is elfogadta, a Mein Kampf- nak, Alfréd Rosenberg iromá-
nyainak is bedőlt. Ám ezzel korántsem arra akarok célozni, hogy Hendrik 
Höfgen, aki karrierizmusból – és nem meggyőződésből – lesz nácibarát, s 
aki fiatal korában a fasizmus helyett a kommunizmust választja, lényege-
sen pozitívabb figura Miklasnál. Höfgennel nem azért nehéz azonosulni, 
mert nem felismerhetők emberi gyengéi (nagyon is felismerhetők), hanem 
mert annyira kaméleon-szerű figura, olyannyira színész, hogy – az életben 
csakúgy, mint a színpadon – eljátszik minden szerepet: alávaló és ember-
séges, nagyvonalú és kicsinyes, brilliáns és buta. A film végül is azt su-
gallja, hogy ennek az embernek nincs igazi énje, üres, azaz kiürült, a szó 
szoros értelmében jellemtelen. Megállás nélkül ágál, kérlel, tombol, de 
mindez nárcista magakelletés csupán, öngerjesztés, alakítás, amely pilla-
natokra lebilincsel, mélyebb nyomot azonban nem hagy bennünk. 
Lelkitusáról sem beszélhetünk, az ilyen szétfolyó lelkekben az nincs; hő-
sünk erkölcsi dilemmáját is inkább megértjük, mint átérezzük. Amikor a 
film zárójelenetében Höfgen rémülten felkiált: „Mit akarnak tőlem, én 
csak egy színész vagyok!” ő arra döbben rá, hogy mindvégig eszköz volt 
az ördög kezében, mi pedig arra, hogy csak színész – emberi tartalom 
nélkül. 

Nem azzal a céllal írtam e sorokat, hogy a Mephisto nimbuszát minden 
áron szétoszlassam, hogy Szabó István teljesítményét lekicsinyeljem. A 
nemzetközi elismerés, az Oscar-díj – mint jeleztem – engem sem hagyott 
hidegen, végig izgultam a díjkiosztási ceremónia televízióközvetítését, és 
meghatódtam, amikor a nyertes örömrepesve, tört angolsággal megkö-
szönte a díjat és filmjének főszereplőjével összeborulva körültáncolta a 
pódiumot. Egyébként valóban meglepetés volt a Mephisto Oscarja. Film-
berkekben az általános vélemény az volt, hogy ugyanabban a versenyka-
tegóriában Andrzej Wajda Vasemberének nagyobbak az esélyei. Ezzel 
kapcsolatban a Magyarország később a következőt írta: „A 'Mephisto' 
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győzelme ... nemcsak egy magyar film elismerését jelenti, de annak a 
józanságnak győzelmét is, amely egy ilyen fontos és nagy reklámhadjá-
rattal kísért művészeti eseményt nem kívánt az agresszív külpolitikai 
eseménysorozat – a lengyelországi események címén indult nyugati be-
avatkozási hadjárat – központjába állítani.” Mondanom sem kell, ez már 
kevésbé tetszett. Mint ahogy a Mephisto magyarországi mennybemenete-
le sem tetszik (bár erről Szabó István már nem tehet). Mert nem remekmű 
a Mephisto. Kiválóan megcsinált profifilm, de nem remekmű. És ha hat 
ránk, akkor sem kiszámított politikai mellékzöngéivel, felhígított export-
humanizmusával, eklekticizmusával hat, hanem azokkal a kevésbé látvá-
nyos megoldásokkal (pl. mesteri fényhatásaival, vakító, vészjósló fehér 
háttereivel stb.), amelyek Szabó korábbi, líraibb, meghittebb filmjeire 
emlékeztetnek. 

A Mephisto világsikere azért is elgondolkoztató, mert olyan kiéhezve, 
oly nagy robajjal csapott le rá a magyar közvélemény. Mintha a Holly-
woodban átnyújtott aranyozott szobrocska az egész magyar kultúrát, a 
nemzetet kárpótolta volna sokévi méltatlan mellőzésért, értetlenségért, 
közönyért. „Miért van szükségünk a sikerre, arra, hogy a nagyok elismer-
jenek?” – vetette fel nemrég a kérdést ezeken az oldalakon András Sán-
dor, a magyarok kétségbeesett versenyezhetnékét, kisebbségi érzését, si-
keréhségét taglalva.94 És válasza: „mert nem nőttünk fel.” A Mephisto 
esetében megadatott „a nagyok” elismerése. A felnőtté válás már nem 
rajtuk múlik. 

 
 

                                                           
94 „Mit ér a siker, ha magya?“ Új Látóhatár, 1981/1. sz. 108—117. 1. 
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HARMAT PÁL 
Az apológiától a szociológiáig95 
Tahin Tamás: Egészség és társadalom – Szociológus vándorgyűlés Pé-
csett. Társadalmi Szemle, 1980 március, 77-86. – Egészség és társadalom. 
Szociológia, 1980/1, 43-90. – Bánlaky Pál–Kérész Gyuláné–Solymosi 
Zsuzsa: Orvosok Magyarországon. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981, 
216 l. 
 
Az egészséget és a betegséget évszázadokon keresztül kizárólag biológiai 
jelenségnek tartották. Alig több, mint százéves a klasszikus formájában 
Németországban megszületett társadalomorvostan, amely egyebek között 
a társadalomnak a betegségek keletkezésére és lefolyására gyakorolt hatá-
sával foglalkozik. Egyik legelső vizsgálódási tárgya a Manchester-
kapitalizmus idején uralkodott lakáskörülmények és a századforduló táján 
pusztított gümőkórjárvány összefüggése volt. 

A Szovjetunió sztálini korszakában született az a megállapítás, hogy a 
társadalom betegségokozó szerepe kizárólag a kapitalizmusban érvénye-
sül. Ez a felfogás, amely abszurd módon tagadta például a foglalkozási 
betegségek jelenlétét a kommunista rendszer körülményei között, a sztáli-
ni társadalommodell primitív egészségpolitikai apológiáját képviselte. Ha 
a szocialista társadalomban szociális tényezők nem okoznak betegségeket 
– fűződött tovább a gondolatsor —, a társadalomorvostan feladata csupán 
a fennálló egészségügyi rendszer tökéletesítése, minél célszerűbb átalakí-
tása. Így lett a társadalomorvostanból a Szovjetunióban és Magyarorszá-
gon is „egészségügyi szervezéstudomány”; magyarországi teoretikusai, 
mint Weil Emil, Simonovits István és Kádár Tibor sikerrel tettek meg 
minden tőlük telhetőt, hogy e diszciplína hitvédő jellegével és elvont szá-
razságával szinte minden tekintélyét elvessze a gyakorló orvosok és az 
orvostanhallgatók között. Emlékszem, hogy a használatban levő 
Simonovits-tankönyvnek az a monoton ismétlődő állítása, mely szerint a 
betegségek oka „végső soron” a kapitalista rendszer, a hatvanas-hetvenes 
évek fordulóján gúnyolódás tárgya volt a budapesti orvosegyetemen (a 
párttag orvostanhallgatók között is). 

A társadalomorvostan fejlődése azonban nem állt meg a nyugati orszá-
gokban: a második világháború után létrejött és kiterebélyesedett az empi-
rikus társadalomtudományok kifinomult fegyvertárát birtokló orvosi szo-

                                                           
95 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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ciológia. Különösen az angolszász kutatások révén ma jóval többet tu-
dunk az egészség, a betegség, az egészségügyi ellátás szociális összefüg-
géseiről, mint korábban. Ez a tény kihívás volt a magyarországi egész-
ségügyi irányítás számára is, hiszen az otthoni „egészségügyi hiánygaz-
dálkodás” (Szalui Sándor kifejezése) nem csupán a kényszerű szegény-
ségből, az anyagi eszközök szűkösségéből ered, hanem a magyarországi 
egészségügyi helyzet mélyebb törvényszerűségeinek fogyatékos ismere-
téből, a szépítésre való hajlamból és az orvosi szociológiai tájékozatlan-
ságból is. 

A fejlődés egyik jele lett volna, amikor 1979. október 25-27. között 
Egészség és társadalom címmel tartotta első vándorgyűlését Pécsett a 
csak nem sokkal korábban megalakult Magyar Szociológiai Társaság, 
önmagában örvendetes, hogy megpróbálják visszaszerezni a 
társadalomorvostan elvesztett tekintélyét. A reprezentatívnak szánt ta-
nácskozás azonban nem igazolta a várakozásokat: ahelyett, hogy az or-
voslás mindennapi problémáiból indultak volna ki és oda tértek volna 
vissza, mint a valódi orvosi szociológia teszi, egyszerűen az orvosi szoci-
ológia tekintélyes cégérét biggyesztették a hitelét vesztett egészségügyi 
szervezéstan fölé. 

Ez a fajta orvosi szociológia továbbra is megmarad az egészségügyi 
szervezők – az egészségügyi vezetésben és irányításban dolgozó orvosok 
és más szakemberek – rosszabbik, tehetségtelenebb vagy megalkuvóbb 
része önigazolásának, köldöknéző magántudományának. Ez a tendencia 
néha egészen furcsa virágokat hajt. Az orvosi szociológia egyik emelkedő 
karrierű hazai képviselője, a pécsi Tahin Tamás nem kevesebbet „bizo-
nyított be”, mint hogy az orvosi szociológia a húszas évek Szovjetuniójá-
ban született volna meg – tehát olyan körülmények között, amikor az álta-
lános szociológiát a hivatalos marxizmus polgári áltudománynak tekintet-
te, a szakszociológiák módszertana pedig az egész világon messzemenően 
kezdetleges volt. 

A pécsi tanácskozás sikertelenségének közvetlen oka – a tudatlanság, a 
szinte elemi fokú tájékozatlanság mellett az orvosi szociológia szakiro-
dalmában – legnagyobbrészt a fenti tényezők következménye. Juhász Pál 
– címével ellentétben (A neurózis és az alkoholizmus néhány szociológiai 
vonatkozása) – hagyományosan statisztikai, járványtani előadása például 
arról győzött meg, hogy a szerzőnek pszichiáter létére fogalma sincs 
olyan pszichiátriai szociológiai alapfogalmakról, mint a deviancia vagy a 
beteg-szerep elmélete. A jelenlevő filozófusok vagy szociológusok, mint 
Halay Tibor, Losonczi Ágnes és Cseh-Szombathy László olyan általános, 
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társadalomfilozófiai kérdésekkel foglalkoztak, amelyek információértéke 
konkrét, a magyar körülményeket tükröző orvosi szociológiai anyag nél-
kül (amely alig létezik) vajmi csekély volt. Mindazok, akiknek a nagy 
nehézségekkel küszködő magyar egészségügy fejlesztése, tökéletesítése a 
szívügyük, csüggedten kellett, hogy megállapítsák: az orvosi szociológia 
– ahelyett, hogy a társadalom megismerésének eszközévé vált volna – 
Magyarországon továbbra is alibi-tudomány maradt. 

 
* 

Hogy a magyarországi orvosi szociológia fejlődésében a jelenlegi kö-
rülmények között sem a Pécsett érvényre jutott stílus jelenti az utolsó 
szót, bizonyíték Bánlaky Pál, Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa könyve. 
Magyarországon ma virágkorát éli a mandarin-rendszer: ez a vizsgálat az 
egyik példája annak, miként lehet egy rendszerhű és személyes működé-
sében szellemileg sivár mandarin, ezúttal Huszár Tibor védőszárnyai alatt 
(a Budapesti Tudományegyetem szociológiai tanszékén) mindennek elle-
nére értékeset, kiemelkedőt is létrehozni. 

A könyv számos erénye közül ezúttal csak egyet emelek ki: a szocio-
lógiai megközelítés előnyben részesítését az etikaival szemben. Magyar-
országon az utóbbi évtizedekben – és persze már korábban is – jelentősen 
elhanyagolták a szolgáltató ágazatok, az ún. infrastruktúra fejlesztését. Az 
egészségügy éppen úgy lezüllött, mint a közlekedés, a távközlés, a keres-
kedelem és a vendéglátóipar, a lakásépítés és a városfejlesztés, a gyer-
meklétesítmények. Mindazok, akik ezért felelősek, megérdemelnék, hogy 
egyszerű (és nem kiemelt, protekciós) betegként a János-kórházban kezel-
jék őket – de a Kútvölgyi úti orvosok. 

Az egészségügyi hiánygazdálkodás nyomán támadt jelenségek – pél-
dául a korrupció – a közvéleményben nem úgy jelentkeznek, mint egy 
objektív helyzet szubjektív lecsapódásai, hanem tisztán etikai torzulások-
ként, az egészségügyben dolgozók „erkölcstelenségeként”, „pénzsóvársá-
gaként”, amelyeket az orvosok, nővérek stb. mindentől független egyéni 
döntései, akaratuk, a társadalom felett lebegő jellemük hoz létre. Ez a 
megközelítés, amelyet az egészségügyi vezetés, a tömegtájékoztatás és a 
hivatalos suttogó propaganda sikerrel, bár nem teljesen következetesen 
terjeszt, önkényes, kritikátlan és manipulatív, sőt – tennénk hozzá, ha 
marxisták lennénk – mellesleg antimarxista is. 

Bánlaky, Kérész és Solymosi könyvéből egyértelműen kiderül: a kor-
rupció a nemzetgazdaság más hiánygazdálkodásos ágaihoz (lakásgazdál-
kodás, kereskedelem, gépjavítás) képest az egészségügyben a humanista 
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hagyományok következtében inkább kisebb mértékű. A tárgyi és részben 
a személyi körülmények hiányosságait az egészségügyi dolgozók jelentős 
része inkább plusz és nem viszonzott erőfeszítésekkel próbálja kiegyensú-
lyozni. A következmények egyrészt az egészségügyben dolgozók rossz 
közérzetében, elégedetlenségében jelentkeznek – amelyet a szociológiai 
vizsgálat adatai egyértelműen bizonyítanak –, másrészt olyan tényezők-
ben, mint a magyar orvosoknak a lakossághoz képest megnövekedett 
szívinfarktus-veszélyeztetettségében (az amerikai orvosok inkább ritkáb-
ban és később kapnak infarktust, mint a lakossági átlag) és rossz mentál-
higiénés helyzetében (alkoholizmus, neurózis, öngyilkosság, rendezetlen 
családi körülmények orvosok között). 

Feltehetnénk persze a (költői) kérdést, hol marad az érdekvédelem – 
dehát az ún. egészségügyi szakszervezet vezetése túlságosan el van fog-
lalva egyrészt saját kvázi-korrupciós praktikáival, másrészt pedig a mi-
nisztériummal vívott harccal, hogy az ilyesmire egyáltalán energiája ma-
radjon. (A szándék kérdését ezúttal kapcsoljuk ki.) Jellemző körülmény, 
hogy a hagyományos Orvos-Egészségügyi Dolgozók Szakszervezete ne-
vet (amelyet a háború után a két rész-szakszervezet egybeolvasztása után 
vettek fel) nemrég Egészségügyi Dolgozók Szakszervezetévé változtatták 
– ezzel az önmagában jelentéktelen aprósággal is jelezve, mennyire fon-
tosak az orvosok állítólag saját szakszervezetük vezetőinek. 

Bánlaky Pál, Kérész Gyuláné és Solymosi Zsuzsa munkája adalék a 
magyar értelmiség helyzetéhez. Tudunk arról, hogy léteznek más, sokat 
ígérő felmérések is, mindenekelőtt Váriné Szilágyi Ibolyáéi. A kép aligha 
minősíthető rózsásnak, s igencsak eltér a különféle kongresszusokon hall-
ható fecsegéstől. Üdvözlendő, hogy nyomdafestéket kapott az igaz szó is. 
Jobb meggyőződésünk és tapasztalataink ellenére reménykedjünk abban, 
hogy a tárgyilagos helyzetfelméréstől a változtatásig rövidebb lesz az út, 
mint az apológiától a szociológiáig. 
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HALÁSZ PÉTER  
A Szajnától keletre96 

Lehoczky Gergely: Káprázat és ábránd, válogatott elbeszélések és tárcák, 
Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1981, 173 l. 
 
Amikor Lehoczky Gergely 1975 őszén – és azt hiszem, hogy akkor utol-
jára – Münchenben járt, elmentünk vacsorázni a Dóm melletti régi ven-
déglőbe és miután átböngészte az étlapot, azt mondta: – Valami olyasmit 
szeretnék enni, amilyent csak a Szajnától keletre kap az ember. Például 
egy jó főzeléket. Sülthússal. Szerencsére meg is találta – hogyne találta 
volna meg ebben a Nürnbergi Harangokhoz címzett vendéglőben és aztán 
elégedetten ízlelgette a (ha jól emlékszem) kelkáposzta-főzeléket, a vele 
szervírozott sülttel. Ez az epizód azért maradt meg olyan élénken az em-
lékezetemben, mert annyira jellemző volt Lehoczky Gergelyre. Budapes-
ten született, az 1930-as esztendőben, de szüleivel együtt már kamaszko-
rában Ausztriába került, a Toldy Ferenc reálgimnáziumban megkezdett 
tanulmányait Bregenzben németül folytatta, majd – az akkor még Fran-
ciaországhoz tartozó – Saarbrückenben franciául fejezte be. 
Strassburgban érettségizett és a párizsi Sorbonne-on lett bölcsészhallgató. 
A bámulatos az, hogy ilyen múlttal, ilyen kozmopolita háttérrel Lehoczky 
Gergely Franciaországban magyar író lett, az is maradt holta napjáig, egy-
re színesebb, mélyebb íróvá fejlődve, oly tökéletes birtokában anyanyelv-
ének, hogy azt megirigyelhetné tőle számos olyan tollforgató, aki soha-
sem távozott el szülőföldjéről. 1979 júliusában hunyt el, nem érte meg az 
ötven esztendőt sem. 

A nemrégen megjelent „Káprázat és ábránd” című kis kötetből – 
amelyben barátai mintegy húsz hosszabb-rövidebb elbeszélését, tárcáját 
gyűjtötték egybe, jegyzetekkel és életrajzi ismertetéssel ellátva – megtud-
juk, hogy Lehoczky egy novellákból álló regényt tervezett, olyasmit, ami-
lyent annak idején Roger Martin du Gard francia regényíró, novellásköte-
tet, amelyben minden egyes elbeszélésnek egysége van ugyan, de mivel 
hősei ugyanazok, a sajátságos novelláskötet végül regénnyé fejlődik. A 
hősöket megalkotta Lehoczky, az egyiknek azt a nevet adta, hogy Lom-
hányi Álmos, a másiknak Hont Ármin, a harmadiknak pedig: Csáthy Ta-
más, ők hárman a párizsi Tournon-kávéházban találkoznak egymással 
időről időre, vitatkoznak, ugratják egymást, többnyire anyagi szükséget 

                                                           
96 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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látnak és – emlékeznek. Azt mondja például a párizsi Tournon-
kávéházban a Fels nevű vendég asztaltársának: 

„ ... azt mondd meg, hol járt a 9-es: a Duna-parton, vagy a Krisztina- 
körúton? – A Duna-parton. Egy söralátétre rajzolta az útvonalakat: – Tes-
sék: Döbrentei tér, Rudas, Gellért, Horthy Miklós út... Bartók Béla, tudom 
... Itt volt a Nap-mozi. Na most várj. Izgatottan egy másik söralátétet ke-
resett, azon húzogatta tovább a vonalakat, gyors, ideges vonásokkal. – 
Körtér, Villányi út, Verpeléti út. No, és itt, a Ho . . . Bartók Béla úton, itt 
volt egy nagyon jó vendéglő, a ... na, nem jut eszembe a neve, pedig a 
nyelvemen van. Ka ... Ke ... Ké ...” 

A jelenet nem vadonatúj, ismerjük Zilahy Lajostól, „A lélek kialszik.”-
ban is vitatkoznak ilyesmiről, belvárosi utcákról, útvonalakról. Ami újra 
meg újra meglepi az olvasót, az ennek a fiatal írónak végtelen nosztalgiá-
ja a szülővárosa iránt, ahol még rövid életének is csak kisebbik részét 
tölthette és amelyhez mindvégig oly drámai közelségben maradt. Pedig 
lehetett volna francia író is, mert – mondják – ugyanúgy írt franciául, 
mint magyarul, írt is, egy televíziójátékot például, amelyet a francia tele-
vízió már a halála után mutatott be. 

A posthumus kötetet forgatva, Lehoczky elbeszéléseit, tárcáit, karcola-
tait olvasva az ember újra meg újra szembetalálja magát a kérdéssel: mi a 
magyarázat arra, hogy ez a fiatalon elhunyt író, aki félig-meddig gyer-
mekfejjel került el szülőhazájából, élete végéig emigráns író maradt, Pá-
rizsban élt, Párizs utcáin járt-kelt, a Nyugat kultúráján, szemléletén, esz-
mekörén nevelődött, nőtt fel, csaknem utolsó pillanatig arrafelé figyelt, 
képzeletét, fantáziáját, érzelmeit az ország, amelyben született és a nyelv, 
amelyet mindvégig anyanyelvének tekintett, nem eresztette el soha? A 
rejtély talán nem is olyan megoldhatatlan, mint amilyennek látszik. A 
szülők, akik „eljöttek” onnan, minden idegszálukkal, értelmükkel és esz-
méletükkel arra törekszenek, hogy megtalálják a helyüket, megalapozzák 
maguk és gyermekeik sorsát abban az új hazában, amelyhez immáron 
eljövendő életük köti őket. Meg azután ebben az új hazában sok az egzo-
tikum, az izgató új és vonzó is, ifjúkorukban talán vágyódtak is oda, igaz, 
nem mint bevándorlók, mint emigránsok, inkább csak rövidebb időre, 
ismerkedni – az irodalomból ismert – idegen világgal. Gyermekeik életé-
ben azután mindez megfordul: ez az idegen világ őnekik az otthon, nyel-
vét anyanyelvi szinten beszélik és értik, ott járnak iskolába, ott veszik át 
bizonyítványaikat, diplomáikat, annak a kulturáját szívják magukba, a 
távoli, a vonzó, az „egzotikus” az a másik, amelyben éltek ugyan, de csak 
alig-alig és amelyből emlékeket hoztak magukkal, amelyek az idő múlá-
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sával mind légiesebbek, mind áttetszőbbek. Végül Lomhányinak is eszébe 
jut váratlanul – amikor már nem is remélte – hogy azt a bizonyos budai 
vendéglőt Ketter-nek hívták, de ebben a távlatban, ebben a csaknem szim-
fonikus hangszerelésben a Ketterből már nem vendéglő lesz, hanem jel-
kép, délibáb, álom, amelynek vonzása sajátos módon esztendők pergésé-
vel nem csökken, nem szűnik, inkább erősbödik. 

Különleges íze, zamata, „vegyi összetétele” van Lehoczky Gergely 
minden mondatának. Arról is ír, hogy nagyon szereti a promincli cukrot. 
Ebből is bonyolult lelki folyamat következik, elvezeti Thomas Mann „Va-
rázshegyé”-hez, a Kafka-i világhoz, Joyce Ulysseséhez, Prousthoz, 
Faulknerhez, hogy azután végérvényesen kikössön – Krúdynál. Mintha 
minden út oda vezetne, Óbudára, a – mint egy helyen írja – „Bécs–
Krakkó–Nyíregyháza–Badacsony négyszögében lebegő, de univerzális 
tartalmú költői képekhez”. Tárcáiban, karcolataiban eldob egy-egy mon-
datot, könnyedén, mint akinek kincsestára van az ilyenekből. 

Nehéz elhinni, nehéz beletörődni és elfogadni, hogy Lehoczky Gergely 
nincs többé közöttünk. Olyan volt ő mindig, mint aki egy kicsit lázas, teli 
feszültséggel, mint valaki, akinek sok fontos mondanivalója van és tudja, 
hogy elmondásához csak kevés ideje. Gyorsan beszélt, egy kicsit izgatot-
tan, majdnem mohón, versenyben az idővel. Barátait, leányait – Elízt és 
Esztert – s mindazokat, akik ennek a „Káprázat és ábránd” című kötetnek 
a megjelenését lehetővé tették, hála illeti meg. Nekik köszönhető, hogy 
bár Lehoczky Gergely nincs többé e Földön, mégis itt marad közöttünk – 
„a Szajnától keletre”. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Tiszteletadás Mandelstamnak97 

Homage to Mandelstam: an anthology of poems, edited by Richard Burns 
and George Gömöri, Los Poetry Press, Cambridge 1981, 87 1. 
 
Az indexszel, bibliográfiával, rövid Mandelstam-életrajzzal és szerkesztői 
bevezetővel ellátott 87 lapos könyvecske szerény tudomásom szerint az 
első olyan vállalkozás, mely Mandelstam széles körű művészi hatását egy 
nemzetközi antológiával mutatja be. 

Oszip Mandelstam 1891-ben született és 1938-ban látták utoljára élve 
egy Szibériai munkatáborban. Lengyel zsidó volt, Szentpétervárott nőtt 
fel és a világirodalom, a világkultúra híve lett. Életében mindössze három 
verseskötete jelent meg, de halála után özvegye Nagyezsda aprólékos 
gonddal állította össze férje életének, kéziratos verseinek minden doku-
mentumát. Úgyis vehetnénk, hogy Nagyezsda volt a modern orosz költé-
szet Radnóti Fifije, azzal a lényeges különbséggel, hogy a hivatalos szov-
jet irány ma is idegenkedik Oszip Mandelstam alakjától és költészetétől. 

Annál nagyobb a nemzetközi visszhang. E verseskötet, ha a szerkesz-
tők kevésbé kényesen válogatnak, a duplájára is duzzadhatott volna, vagy 
még annál is többre, ha a kritikák, tanulmányok, tiszteletadó értékelések 
garmadáját vesszük, melyek napjaink nyugati – és hellyel-közzel kelet-
európai – irodalmi folyóirataiban megjelennek. A kötet megjelenésével 
egyidőben a Negyedik Cambridge-i Költészeti Biannálét is 
Mandelstamnak szentelték. 

A kötetben felsorakozó nevek közül a legfényesebbek: Ahmatova, 
Seamus Heaney, Cvetajeva és Derek Walcott bizonyára hozzáadnak a 
költő hírnevének ragyogásához, de valahogy ez a kórus még érdekesebb 
lehetett volna a celebrált szólistával együtt; úgy érezzük, az ilyen kötetnek 
tartalmaznia kellene az ünnepelt költő legismertebb verseit, lehetőleg ere-
detiben és angol fordításban egyaránt. Ez a kétnyelvű eljárás egyébként 
érvényesül minden olyan vers kapcsán, melyet nem angolul írt szerzője. 
Álljon itt Horváth Elemér eredetije és Gömöri fordítása példaképpen:  

 
 
 
 

                                                           
97 Megjelent a Új Látóhatár 1982. évfolyam 4-5. számában. 
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Négy sor Mandelstamnak 
 
Kedves Oszip összes verseidet  
Megkaptuk szépek kikeletiek  
egyébként változatlan a hideg  
hol Guelfek győznek hol Ghibellinek 
 
Quatrain for Mandelstam 
Dear Osip Your collected poems reached us  
Thank you the're beautiful They almost seem  
vernal though otherwise the cold persists  
Now the Guelphs rule now the Ghibellines 

 
 
Hogy mit adott Mandelstam a költőknek, az valamiképpen, ha igen tö-

kéletlenül lemérhető verseiknek tematikáján keresztül. A költők nagy 
részénél ő az ártatlanul letaglózott ember – egyeseknél az áldozati bárány 
– prototípusa. Zsidó-orosz-lengyel háttere a legkoncentráltabban meghur-
colt, a legértelmetlenebbül meggyötört népcsoportba sorolja. A tél, a ha-
lál, a méreg vízióin túl egyes költők megkérdőjelezik a tudatos mindensé-
get, mások a költészet értelmét. Nem kétséges azonban a barátság vagy az 
emlékezés értelme – azoknál, akik ezekről is írnak. Vannak pillanatképek 
– Ahmatova Voronyezs-e – elégiák, ódák, halotti beszédek versben. 

Talán elengedhetetlenül és bizonyosan nem a szerkesztők hibájából, de 
a tiszteletadók majd minden költeménye tiszteletteljes és a java szomorú. 
Egyszóval, azt kapjuk, amit vártunk, ritkábban azt, amit reméltünk. 
Mandelstam csupa líra volt, hangja hol melankolikus, hol merengő, de 
életpárti volt, ezért is vesz költészetén oly nehezen – tán már sohasem – 
erőt a halál. Emlékének tehát az a vers szolgál leginkább – az előttünk 
eddig ismeretlen Rosemary Dobson írta –, mely közvetlenül abból az él-
ményből született, hogy a költő Mandelstamot olvasta, s a költemény 
mandelstami lesz, ritmusában, képeivel behavazott befejezésével. 

A költő világpolgárságára rímel, hogy kötetének két szerkesztője brit 
és magyar, a résztvevők Nyugat és Kelet közt megoszlanak, s a nyugat-
indiai Derek Walcott – a fekete létérzés alapos ismerője – az emigráns 
Brodskynak ajánlja a Névát, a Gulágot és a zongoramuzsikát megszólalta-
tó hosszú versét. 

Érdekes antológia, érdemes volt megcsinálni. 



 

453 

ÚJ LÁTÓHATÁR 
1983. ÉVFOLYAM 



 

454 

ANDRÁS KÁROLY 
Kassától a Garamig98 

– Jelentés két új könyvről – 
1. Hosszú Ferenc: Hegytetőn három fenyő, l—II. kötet, Magvető, Buda-
pest 1982, 735 + 639 lap  
2. Duba Gyula: Örvénylő idő. Madách, Pozsony 1982, 459 lap 
 
A két írás véletlenül jelent meg csaknem egyidőben, az egyik Budapesten, 
a másik Pozsonyban, tárgykörük miatt azonban szorosan összetartoznak, 
illetőleg kiegészítik egymást. Mindkét történet kerete a magyar kisebbség 
világa Csehszlovákiában, bár Hosszú Ferencnél ez a Csehszlovákia még 
az utolsó óráit élő polgári köztársaság, Duba Gyulánál viszont a 
Gottwald–puccs után berendezkedő kommunista népköztársaság. Az ilyen 
különbségek ellenére is a két szerzőt majdnem azonos problémák foglal-
koztatják: milyen változásokat okoznak a világpolitikai felfordulások a 
kisebb közösségek — nemzeti kisebbségek, vidékek, városok, falvak, 
családok — szintjén; hogyan borítják fel az emberek életét a távoli politi-
kai központok túlfűtött légkörében kiadott ukázok; mit jelent magyarnak, 
vagy egyszerűen csak embernek maradni olyan helyzetekben, amikor a 
kiállás csak nyílt üldözést, elnyomást, megaláztatást von maga után; s 
végül, hogyan válik el a fiatalok útja az öregekétől, a gyerekeké a szülő-
kétől az új hatalommal való egyezkedésben, az új identitások keresésé-
ben? 

Eddig kevés őszinte, s irodalmi igényű, írás született a magyar kisebb-
ségi életnek ezekről az aspektusairól. Ezért érdemel különös figyelmet 
Hosszú Ferenc és Duba Gyula nemrég megjelent két műve. 

 
Kassai Polgárok 

 
Hosszú Ferenc a két világháború közt Kassán nőtt fel, s onnan sodró-

dott a negyvenes évek derekán Budapestre. Költőnek indult, de nevét el-
sősorban mint műfordító tette ismertté; a cseh és szlovák irodalom egyik 
legszorgalmasabb és leghivatottabb közvetítője volt. A Hegytetőn három 
fenyő első és egyetlen nagyobb lélegzetű prózai írása. Évekig dolgozott 
rajta, de megjelenését már nem érhette meg, mert három esztendővel ez-
előtt váratlanul elhunyt. Az új könyv tehát valójában posztumusz kiadás. 

                                                           
98 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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Műfaját nehéz meghatározni. A fülszöveg „emlékező regényének nevezi, 
de talán közelebb vinne a lényegéhez, ha önéletrajzi töredéknek monda-
nánk, mert az olvasóban aligha marad kétség, hogy a két kötetbe foglalt 
trilógia a szerző személyes élményeire épült. 

A történet főhőse kassai polgári család sarja, de nem Márai Sándor ős-
lakos nagypolgárai közül lép elő, mert szülei aránylag friss jövevények a 
városban. Apja, aki államvasúti tisztviselő, északi szlovák vidékről szár-
mazik, anyja délszláv, de mindketten elmagyarosodtak, a magyarsághoz 
és a Városhoz való kettős hűségük megingathatatlan. Az apának még né-
mi nehézségei is voltak az igazoltatással, amikor 1913 után nem maradt 
más megoldás, mint hogy csehszlovák szolgálatba lépjen. Nehogy szlo-
vák hangzású neve miatt bárkinek is eszébe jusson a hatalom új uraihoz 
sorolni, tudat alatt még jobban hangsúlyozza magyarságát s igyekszik 
fiait is ebben a szellemben nevelni. 

Hosszú Ferenc könyvét a kisebbik fiú pályájának szentelte, helyeseb-
ben a pálya csak egy rövid szakaszának, a harmincas évek közepétől a 
világháború közepéig. Leegyszerűsítve, azt igyekszik elbeszélni, hogyan 
fejlődik egy gondtalan kamasz–gyerek homo politicus-szá, hogyan lép át, 
de még mindig gyerekfejjel, a játék–világ félig paradicsomi állapotából a 
közép–európai élet konfliktusokkal terhes valóságába. Az első rész szín-
helye Észak–Sáros: a kassai gimnazista vidéki rokonoknál nyaral (ami 
akkoriban városi gyerekek legszebb jutalma volt), s az egész nyár csupa 
játék, bolondság. A második rész ugyanitt játszódik le a következő nyá-
ron, de ez már a szexuális ébredés kora, a fiatal főhős s a vidéki társaság-
ban elszigetelődött angol asszony groteszk szerelmi kalandja. Politikáról 
ezeken a lapokon még alig történik említés, legfeljebb a vidéki (s érzésé-
ben még magyar) intelligencia beszüremlő vitafoszlányaiból lehet sejteni, 
hogy van Sztálin, van Hitler, van Benes; hogy magyarnak lenni valami 
mást jelent, mint egyszerűen csak lenni; hogy egyes magyar családok alatt 
valamilyen oknál fogva megingott a talaj; s hogy a békés idill, amely a 
magyar urakat és a szlovák népet körülveszi, már inkább csak látszat, 
mint valóság. 

A teljesebb valóságra nyit ablakot a harmadik rész, amely „A Város” 
alcímet viseli (s kitölti a teljes második kötetet). A kamasz gyerek kezdi 
felfedezni, hogy valami nagy hatalomcsere történt a városban, pontosab-
ban még mindig folyamatban van: akik felül vannak, csehül vagy szlová-
kul beszélnek; akik lehullanak, bajba jutnak, gyökértelenné válnak, azok 
magyarok. A történelmi–politikai háttérről a szülők társadalma csak sut-
togva mer beszélni, viszont egyre élesebben vitatkoznak arról, hogy mit 
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hoz a jövő. Sokszor elhangzik Hitler neve, némelyek tőle remélik a nagy 
újjárendezést, az igazságtalanságok jóvátételét, mások azonban új tragé-
dia sírásóját látják benne s a két tábor nem tud közös nevezőre jutni. A 
gimnazista gyerek mindebből nem sokat ért, padláson, a hatóságok elől 
okkal, vagy ok nélkül rejtegetett régi könyvekben, újságkötegekben kutat 
lázas izgalommal, hogy kibogozza a múltat, megértse a jelent. Meggyő-
ződése azonban, hogy mindenképpen a magyarok közt a helye. A legsú-
lyosabb kisebbségi sérelemnek az emberi megaláztatást érzi s minél gyak-
rabban tapasztalja, annál nagyobb benne az elszántság a kitartásra. Ezen 
az úton eljut odáig (s ez lélektanilag egyik legérdekesebb, legtanulságo-
sabb epizódja a könyvnek), hogy bár beszéli a nyelvet, szlovák órán nem 
hajlandó kinyitni a száját, mert azt hiszi, hogy behódolás lenne a naciona-
lizmusában túltengő tanárnő előtt. 

Így következik el, ami a külső és belső események dinamikája szerint 
elkerülhetetlen: 1938 ősze, a benesi Csehszlovákia összeomlása, a ma-
gyarlakta felvidéki területek visszacsatolása Magyarországhoz. Hosszú 
Ferenc hőse is ott van abban a szinte mennyei boldogságban úszó tömeg-
ben, amely a csehek kivonulása után a magyar hadsereg bevonulását vár-
ja. S amikor az ünnep lezajlott, de tulajdonképpen már az ünnepi órákban, 
megszállja a kiábrándulás. Tudjuk, érzésével korántsem állt egyedül, de 
magyar ember, aki nem élte át „Kassá"-t, aligha értette, talán ma sem érti 
meg ezt a belső változást. Bonyolult folyamatok okozták, külsőleg első-
sorban a kontraszt a jól felszerelt cseh hadsereg és a szegényes magyar 
katonaság közt, de ezen kívül még sok minden más: felfűtött remények és 
szürke hétköznapok ütközése, eltérő társadalmi felfogások, magatartások, 
viselkedések, bánásmódok stb. A most már „fiatalemberré" formálódó 
kamasz rendkívüli érzékenységgel regisztrálja az új igazságtalanságokat, 
megaláztatásokat, üldözéseket, mohón tanulmányozza egy harmadik út 
lehetőségét a múlt és a jelen közt. Felújítja barátságát Petrával, gyerekkori 
pajtásával, aki értelmes, sokat gondolkodó, nyugodt teremtés, az akkori 
„úrilányok" ellentípusa. Nem beszélnek róla, de nyilvánvaló, hogy a lány 
a földalatti kommunista mozgalom tagja. Egy ideig úgy tűnik, hogy a fiú 
követni fogja ezen az úton, de nem tudja rászánni magát: sehova se akar 
tartozni, mert az egyletek, klubok, egyesületek elzárják az embert a világ-
tól. Ez a baj az országhatárokkal is. Nem tud szabadulni személyes gond-
jától: hogyan lehetne úgy intézni a dolgokat, hogy együtt maradhassanak 
az emberek, akik összetartoznak, akik szeretik egymást? Nincs reá világos 
válasz — s ezzel véget is ér a könyv. 
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Hosszú Ferenc tételei minden bizonnyal több oldalon is ellenkezést 
fognak kiváltani. De valószínű, hogy a szerző számított is a kritikus 
visszhangokra. Hiszen nemcsak egyszerűen emlékezni akart, hangosan 
emlékezni, hanem figyelmeztetni is, hegy az elsüllyedő élményanyag ma 
sem egészen időszerűtlen és érdemes lenne elgondolkodni rajta, milyen 
tanulságokat rejteget számunkra. Hangja nem a zord tanítómesteré, vagy 
nosztalgikus vándormadáré, hanem mindvégig a régi, kicsit félszeg, de 
mindig nagyon kíváncsi kamasz beszél, élénk, egyszerű, közvetlen nyel-
ven számol be arról, mi minden történik vele, barátaival, szüleikkel, mi 
minden nyomja a lelkűket. Ezzel az elbeszélő modorral, időnként az ese-
mények sűrítésével, egymásba fullasztásával, vagy éppen kivetítésével 
eredeti, sajátos stílust teremtett. Sajnálatos, hogy helyenként mégis zök-
kenők vannak a folyamatosságban, nyilván a gondatlan húzások miatt, 
máshol pedig feleslegesnek látszó részletek bennmaradtak a szövegben, s 
lassítják a lendületet. Sokszor pedig néhány makacsul ismétlődő vaskos 
kifejezésen se ártott volna finomítani. Az olvasó azonban mindenképpen 
azzal a meggyőződéssel teszi le a kötetet, hogy kár, nagy kár, hogy Hosz-
szú Ferenc már nem fog több könyvet írni. 

A kassai fiatalember hangja belevesz a második világháború közeledő 
viharába. De mi történt azután, hogy a Felvidéket újra Csehszlovákiához 
csatolták? A pusztító vihart követő nehéz újjáéledésnek egy fejezetét 
megírta Rácz Olivér Megtudtam, hogy élsz című könyvében, amely szin-
tén Kassához kötődik. Foglalkozik vele Dobos László ismert könyve is, 
az Egy szál ingben (amely egyébként 1982 késő ősze óta ismét kapható, a 
Földönfutókkal egybekötve jelentette meg újra a Madách kiadó). De az 
eddig legmélyebbre hatoló, leglüktetőbb s legszókimondóbb beszámolót 
Duba Gyula, a pozsonyi Irodalmi Szemle főszerkesztője nyújtotta „ör-
vénylő idő" című regényében. 

 
Füzesnyéki parasztok 

 
Duba Gyula új regényéről mindenekelőtt tudni kell, hogy szerves foly-

tatása az Ívnak a csukák című munkának, amely ugyancsak Pozsonyban, 
1977-ben jelent meg. Duba Gyula írásaiban a színtér eltolódik Kassáról 
Nyugat–Szlovákiába, városból faluba, a polgári társadalomról a falusi 
népre. A kötetek a Garam–menti Füzesnyék történetét szállítják az olva-
sónak. Füzesnyék képzeletbeli falu, mégis Duba írásait is sűrűn átszövik 
az önéletrajzi elemek. Az ívnak a csukákban elmondta, hogy a vezetőitől 
megfosztott magyar falu hogyan vészelte át, vagy szenvedte meg a hábo-
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rút követő első esztendőket, az átözönlő hadseregeket, az új cseh–szlovák 
nacionalizmus visszaütéseit, a csehországi kényszermunkát, az át-, ki- és 
betelepítéseket, reszlovakizálási hadjáratokat. A bosszú még a régi kom-
munistákat–internacionalistákat sem kímélte, jelezvén, hogy mennyire 
túlhajszolták. A kötet egyik szereplőjének utolsó sóhaja volt: hogyan fog-
nak ezek a megbolygatott, üldözött, egymással szembeállított emberek 
szót érteni akkor, amikor elérkezik a közös munka ideje és amikor szót 
kell majd érteniök egymással? 

A feleletet Duba Gyula a folytatásban, az Örvénylő időben írta meg. 
Gottwald győzelmével, a benesi rendszer szétzúzásával formálisan meg-
szűnt a magyar–üldözés, a gazdák már kezdenek bizakodni, hogy talán 
mégiscsak újra el lehet kezdeni a munkát. A múlt tíz év okozta pszicholó-
giai feszültségeket, nemzeti és emberi sérelmeket azonban nem lehet 
egyik napról a másikra eltüntetni s az új gazdasági politika, az erőszakos 
kolhozosítás csak tetézi a már meglévő bajokat. A termelőszövetkezet 
például a Magyarországról áttelepült szlovákok kezébe kerül, egyikük 
sem ért a füzesnyéki földhöz, a régi gazdák — vagy az új nyelven: kö-
zépparasztok —, akik elkerülték a ki- vagy áttelepítést, csak cselédek le-
hetnek a saját földjeiken, ilymódon többszörös megaláztatásban élve. A 
falu majdnem koldusbotra jut, az öregek úgy látják, zsákutcába szorultak 
s nincs visszaút belőle. Gyökértelenekké váltak a saját otthonukban: „Ez 
már nem a régi falu.” De semmivel se egyszerűbb a sorsa a falu „spanyo-
los” kommunistájának, a köztiszteletben álló „öreg”-nek. Párttagságát 
elvették, egy darabig próbálja megérteni, sőt fedezni a történteket, amikor 
azonban a Slánsky–per hullámverései őt is elérik, s faggatni kezdi a rend-
őrség, a belső összeomlás elkerülhetetlen; szerzetesi magányba zárkózik s 
átadja magát önemésztő belső vívódásainak. 

A faluban szép számmal maradtak még magyar fiatalok (néhányuknak 
sikerült elrejtőzni a kitelepítő bizottság elől). Igyekeznek megérteni szüle-
ik keserveit, de követni nem követhetik őket, új utakkal próbálkoznak. Az 
egyik középparaszt, Nagybene fia, Péter, újsághirdetés alapján tanítónak 
jelentkezik, hathetes gyorstalpaló kurzus után ő lesz a falu új tanítója, 
jelképesen a kinevelődő új értelmiség előhírnöke. Fő feladatának tekinti, 
hogy megtanítsa a gyerekeket (részben volt játszótársait) az írásra, olva-
sásra, számolásra. „Aztán arra is megtanítom őket", fűzi hozzá „hogy ma-
gyarok maradjanak. Most már lehetnek.” 

De ez sem megy olyan egyszerűen, még sok megpróbáltatás vár a falu 
népére, magyarokra és szlovákokra egyaránt. Néhány lefojtott hangulatú 
oldalon, s talán ilyen irodalmi formában először, a szerző vázolja a buda-
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pesti forradalomnak a szlovákiai magyar falura gyakorolt hatását. Az új-
ság nem tájékoztat a „déli nagyváros" eseményeiről, az emberek mégis 
izgalomban élnek. A fiatal legényeket behívták csehországi munkaszolgá-
latra. Egy Füzesnyékről Magyarországra áttelepített középparaszt fia, aki 
a Nyírségben a mezőgazdaság kollektivizálásában segédkezett, s ezzel 
politikai érdemeket szerzett, hirtelen megjelenik szülőfalujában; elmene-
kült a nép haragja elől ... A helyzet végül is megenyhül, s helyi szinten 
legfeltűnőbb, hogy új szellem költözik a termelőszövetkezetbe. A 
füzesnyékieknek ugyan nem sikerült kiverniök a régi vezetőséget, de a 
járás aztán mégiscsak leváltja a bűnösöket, új emberek kerülnek az élre, 
fokozatosan bevonják a munkába a hozzáértő parasztokat, még akkor is, 
ha magyar „középparasztok" voltak. Az „öreg”-nek felajánlják, hogy kér-
je vissza párttagságát, s bár nem biztos, hogy megteszi, a gesztus félig–
meddig talpra állítja. A fiatalok közül egyre többen szivárognak a város-
ba, iskolába, egyetemre, Nagybene Péter is tovább tanul, tekintélyes állást 
kap, már autón jár haza látogatóba. 

Itt egy pillanatra megtorpan az olvasó: hátha most következik az elma-
radhatatlan, optimista kicsengés. De Duba Gyula, hál Istennek, nem köve-
ti a megszokott sémát, hogy ezután — valamikor a hatvanas évek közepe 
felé járunk — már minden jóra fordul. Nem, annyi pusztulás, szenvedés, 
kölcsönös gyűlölködés után továbbra se könnyű az élet. Az öregek sorra 
elhalnak s velük hal el a régi falu (az öreg Nagybene temetése a könyv 
egyik legszebb, egyszerűségében drámai fejezete) — a terep a fiatalokra 
vár, de ki tudná megmondani, mi lakik ezekben a fiatalokban? A még 
életben maradt öregek bíznak bennük, mert alig van más, akiben bízhat-
nának, de — s ezt nyíltan bevallják — követni nem tudják őket. A gyere-
keket pedig vonzza a kitáruló új világ, szeretnének hátat fordítani a keser-
ves falusi múltnak, de nem sikerül egészen. A városba is magukkal cipe-
lik a szülők megalázásának emlékeit, s időnként elfogja őket a 
lelkiismeretfurdalás, hogy talán mégsem bántak jól az öregekkel, túlságo-
san elszakadtak tőlük, „kegyetlenül” kitépték magukat közülük. De miféle 
élet vár az emberre, ha elvágja a saját gyökereit? Ez a kérdés a legkülön-
bözőbb formákban ismételten felmerül a könyvben. Talán erre válaszol a 
református pap az öreg Nagybene temetésén, a falu nagy halottjának 
egyik mondását idézve: „A nagy jégzajlás idején is megmarad az ember, 
az emberségével és hitével meg kell, hogy maradjon, és a helyén kell ma-
radnia olyannak, amilyennek született, amilyennek szülei nevelték. Dol-
gosnak, egyenesnek, becsületesnek és kötelességtudónak. Kell, hogy az 
ember megmaradjon, másképp ez nem lehet...” 
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Anti–sematizmus 
Tévedés ne essék: az Örvénylő idő nem rendszerellenes regény, s 

ilyesmit az adott körülmények közt józan fejjel remélni nem is lehetne. 
Ha másként nem, a sorok közt ki lehet olvasni, hogy végeredményben a 
szerző bízik benne: a különböző sebesülések ellenére is a kialakuló új 
társadalom meg fog gyógyulni s megtalálja helyét a szocializmus–
nyújtotta lehetőségek közt. Ideálja ugyan neki is a régi falu intakt átmen-
tése lett volna, de az idők elsodorták ezt a lehetőséget, ami most folyik, 
viszonylagosan az egyetlen józan megoldás. Ez a hit a szerző dolga, a 
hozzá való jogát megtagadni nem lehet. Valójában az a döntő, hogy meg-
győződését nem akarja rákényszeríteni senkire, sőt láthatólag azt sem 
bánja, ha egyesek esetleg másként látják a kibontakozást. De akkor sem 
hallgatja el az igazságot, vagy legalábbis sejtetni engedi, hogy más szem-
pontok is felmerülhetnek. Az elkoptatott frázisokat, az olcsó propaganda–
beszédeket, a sematikus megoldásokat mindenképpen kerülni igyekszik, s 
jóízléséért, tapintatáért, intellektuális bátorságáért csak elismerés illeti 
meg. 

Az Örvénylő idő Duba Gyulának legérettebb írása, az értékskálán 
messze az Ívnak a csukák fölött a helye, s a szlovákiai magyar szépiroda-
lomnak is eddig egyik legkiemelkedőbb alkotása. Stílusa tömörebb, fe-
gyelmezettebb, szerkesztési módja igyekszik a lényegre koncentrálni. 
Ennek ellenére megmaradt egy fogyatékossága: a kötetbe túlsok ese-
ményt, melléktörténetet zsúfolt. Kétségtelen, hogy nehéz feladat előtt állt: 
egy szétfröccsenő falusi társadalom százféle arcát, a meghajszolt emberek 
állandó jövés–menését kellett ábrázolnia. Mégis úgy tetszik, hogy például 
a szudétanémet lány, Ulrike, túl sokat van jelen a falusi fiatalok gondola-
taiban, s talán kevesebb többet mondott volna a Baranyába áttelepült 
füzesnyékiek új élet–kezdéséről is. Hibák, amelyek a következő kiadásból 
könnyen kiszűrhetők. 

Hosszú Ferenc kassai kamaszától Duba Gyula füzesnyéki fiataljainak 
töprengéséig félelmetes pályát futott be a dunamedencei történelem. A 
kisebbségi magyarok nemigen lehettek cselekvő részei az eseményeknek, 
az ő sorsuk a tűrés, üldözés, megalázottság volt hibákért, amelyek nem az 
ő hibáik, vagy nemcsak az ő hibáik voltak. Mikor lesz ez másként? Erről 
Duba Gyulának, de mellette másoknak is lesz még talán további monda-
nivalójuk. 
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KERÉNYI MAGDA 
A tanítás művészete99 

Cs. Szabó László: Alkalom. Esszék irodalomról, művészetről. Gondolat, 
Budapest 1982, 606 lap 
 
Az utolsó húsz év alatt írt esszéiről — tehát azokról, melyekből az előt-
tünk fekvő könyv anyagát válogatták össze — azt mondja Cs. Szabó a 
vele beszélgető Kabdebó Tamásnak, hogy összehasonlítva őket a fiatalko-
riakkal „a fonatos stílus és folyton mozgó fókusz ellenére sokkal didakti-
kusabb vagyok, . . . tanítani szeretném, nevelni akarom az olvasót, nem 
elszédíteni vagy meghökkenteni, gyönyörködtetve nevelni, öreg diák fia-
talabb diáktársait.” (Két tükör közt, Basel 1977,188—9.1.). 

Amit Cs. Szabó itt esszéírása céljaként megjelöl, az a műfajnak egyik 
alapeleme. Kerényi Károly ezt írja „Vom Nutzen des Essayisten” című 
tanulmányában: „Az esszéíró olvasóját nem csak abba az anyagba vezeti 
be, melyről kísérlete szól, hanem anélkül, hogy akarná, a saját világába is. 
Nem csupán nézeteket terjeszt, mint egy tudományos szerző, hanem at-
moszférát is, mely minket mint egy költői mű finom lehelete vesz körül és 
mint egy sajátos világ magába fogad ... Az esszéíró szemünk előtt tágítja 
ki saját világát a tárgyának irányába úgy, hogy az ő világa, mely a mienk-
kel érintkezik, vagy avval akár rokon, egy tőlünk látszólag vagy valóban 
távol eső világba is képes átvezetni. . . Mint író vezet minket ebbe a vi-
lágba, közvetíti atmoszféráját, ízlelted velünk tárgyának aromáját úgy, 
ahogy az neki ízlett. De tárgya egyszersmint pedagógiai alkalom is. Az 
esszé antik elődei a szofisták nevelő beszédei Athén fénykorában, majd 
utódaiknak, az ékesszólás mestereinek szónoklatai. . . Longinus írásának a 
fénye Montaigne-ig világított. Az ő „Essai”-i határozták meg, dogma– és 
tételmentes, bölcselve nevelő beszédmódjuk révén a modern esszé műfa-
ját és annak mintaképei maradtak, függetlenül attól, hogy akár egy is a 
későbbi századok esszéírói közül visszatekintett-e rá vagy nem.”100 Egy 
mindenesetre visszatekintett rá: Cs. Szabó László, aki Siklós István kér-
désére esszé–műfajának előzményeiről ezt válaszolja: „Igenis, volt előz-
ményem, mintám, de nem huszadik századi, a minta: Montaigne. Akit 
elég későn fedeztem fel, a harmincas évek derekán.” (Két tükör közt, 132. 

                                                           
99 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
100 Utószó a Németh László: Die Revolution der Qualität c. német nyelvű könyvhöz, 

Stuttgart 1962, 332–3. 1. Magyarra fordította Kerényi Magda. (A szerk.) 
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1.) A két egymástól teljesen független utalás Montaigne-re érdekes példá-
ja és bizonyítéka a szellemi gyökerek és Európa–látás közösségének. 

Cs. Szabó László előttünk fekvő magyarországi esszé–gyűjteményéhez 
írt előszavában megírja a kiadvány önéletrajzi és kultúrtörténeti hátterét, 
ismét visszautasítja a legendát — főleg a hazai olvasóihoz szólva, mert az 
idekintiek már ismerhetik a véleményét — az „esszéíró nemzedékiről, 
mely soha nem volt, csupán „sematikus, munkakímélő sommázás . . . 
amely súlyosan gátolhatja az életművek egyenkénti, érdembeli boncolá-
sát”. Hogy Cs. Szabó László — ahogy az előszóban mondja — más mű-
fajokat is bejárt „hasonló szenvedéllyel”, bizonyítja 30 év alatt Nyugaton 
kiadott könyveinek tekintélyes sora. 

A szépen kiállított 600 lapos könyv 29 esszét tartalmaz, egyik–
másikuk azonban maga is több tanulmányból áll. A kitűnő köteteim, AL-
KALOM, közvetlenül is érthető, mihelyt megnézzük az esszécímek jegy-
zeteit: kiállítások, centenáriumok, felújított, vagy újrarendezett színdarab-
ok alkalmából írt tanulmányokról van szó, 1960-tól 20 éven keresztül. De 
ugyanakkor „pedagógiai alkalom”-ról is, a fent idézett műfaj–elmélet 
értelmében, egy világ feltárásáról akörül a művész vagy író körül, akihez 
az olvasó, az esszé elolvasása után másképpen fog közeledni, mint az-
előtt. A nyugati olvasó Cs. Szabó 1982-ben Budapesten megjelent esszé-
gyűjteményének mindegyik esszéjét ismeri már, de a hazai magyar olvasó 
sincs félrevezetve, a „Forrásmegjelölés” megadja mind a 29 esszé előző 
megjelenési helyét és idejét: 14-szer az Új Látóhatárt, 10-szer az Irodalmi 
Újságot, 4-szer a Katolikus Szemlét és egyszer a Magyar Műhelyt. Talán 
megemlítendő itt az is, hogy a fülszöveg a könyv borítólapján két idézetet 
hoz a szerzőtől, megjelölve forrásnak a Nyugaton megjelent „Két tükör 
közt” című beszélgetéseket. Az egyiket előzőleg a Nemzetőr, a másikat az 
Új Látóhatár közölte. 

Minden egyes tanulmány különálló élmény, meglepő a felépítése, új-
szerű a módszere és sokdimenziós az elénk állított alak. A „titánok” több-
ször vissza is térnek az esszék keletkezési sorrendje szerint közölt gyűj-
teményben, hol egy újabb monográfiában új szempont szerint, hol álruhá-
ban, mint például Henry Moore szobraiban („A titánok visszatérése”). 
Kiragadott témáinknál nem mindig ők, a titánok, vezetnek, hanem az, 
ahogyan a témák egymáshoz fűződnek. 

Poussin nyitja a sort „Romokba dőlt a Rend” címen, „Ő a keresztút” 
írja Cs. Szabó Poussinről, mögötte a görög–rómaitól Tizianóig a művé-
szet nagy múltja, de belőle indul a jövő is egész Picassóig. Ezt mondja a 
műtörténész szerző. De mond mást is, nem a szakértő, hanem Poussin 
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sorsának értője, átélője mondja arról, aki „elmegy messzire, száműzöttnek 
bújdosásba vagy vendégnek idegen országba, elmegy üllő és kalapács 
közé, hogy zavartalanul éljen az időtlen, csillagerejű rendnek, mely cso-
dálatosan megérintette. Az üllő a haza, melyet haláláig vállal, a kalapács 
az idegen környezet, amely szikrázva naponta újraedzi.” Rómába megy 
Poussin, ahol az antik nyomok és a Biblia ihletik. Bejárta Róma környé-
két, de lakása megmarad végig a Piazza di Spagna közelében, ahol felesé-
gével, egy római francia cukrász leányával él. Franciaország felfigyel rá, 
mind sürgetőbb hazahívások érkeznek Rómába a hazai hatalmasoktól s 
végül XIII. Lajostól magától. Kénytelen hazamenni, de már másfél év 
múlva rájön, hogy propagandának esett áldozatul. „A helyreállított királyi 
hatalmat s Richelieu műértői hírét az ő ecsetjével is meg kellett támaszta-
ni.” Kis ravaszsággal elhagyja Franciaországot és attól fogva haláláig 
nem mozdul Rómából. Halála korszakot zár, erről, szól Cs. Szabó 1949-
ben írt megragadó költeménye — „Gyászének” a címe a „Félszáz ének és 
egy játék” c. Cs. Szabó–kötetben (München 1959) —, melynek utolsó 
strófáját tanulmánya végén idézi. Innen kapta az esszé a címét. 

A másik nagy tájfestő, Poussin barátja, Claude Lorrain szintén elhagy-
ta lotaringiai szülőföldjét Róma kedvéért. Cs. Szabó elképzeli őket, amint 
együtt boroznak egy római tavernában, meg együtt járják a római 
Campagnát. A másik vízió tisztán elméleti, de találó: „Mint századunk 
első harmadában a párizsi, akkor a római iskola volt a Nagy Üst, három-
száz év előtt Mondrian, Max Ernst és Modigliani, Picasso, Chagall és 
Czóbel a Via Margutta valamelyik tetőteraszán tanyázott volna. . .” Soha-
sem hiányzik Cs. Szabónál a magyar vonatkozás, még kevésbé az esszét 
átmelegítő egyéni élmény. Claude festészetével valaha a Louvre-ban ta-
lálkozott a „Didó királynő kikötője” előtt. Ez a kép–emlék, együtt a 
Szépművészeti Múzeum–beli „Villa a római Campagnán” cíművel vissza-
tér az ostrom utáni, rommálőtt Budapesten, majd újra az 1969-ben Lon-
donban rendezett Claude Lorrain–kiállításon. A lotaringiai festő 
oeuvrejének kétharmada angoloké, akik már a 18. században lelkesen 
gyűjtötték képeit. Tájai szerint alakították át zsinórral mért kertjeiket vad 
ligetekké, melyeket angol park néven ismerünk. Az angol festőkre 200 év 
múlva is hatott, köztük legnagyobbukra is, Turnerre. 

„A természet én vagyok” az angol tájfestés lélektanáról és társadalom-
történetéről szóló esszé címe, főszereplői Turner és Constable, a „két 
sarkcsillag”. Egyike Cs. Szabó legklasszikusabb tanulmányainak nem 
csak felépítése és sokdimenziós tárgykezelése, hanem kép- és 
metaforagazdag, élő és ugyanakkor szigorúan kivésett nyelve miatt. Csak 
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ilyen nyelven lehet visszaadni egy festőgéniuszban lefolyt gyökeres vál-
tozást. Turner, akit életében akadémikus festőnek ismertek, halála után 
előkerült képein „az impresszionistákat átugorva kortársainkig jutott el . . 
. Ami az első fogalmazás idején, mondjuk 1800 és 1805 között még előírá-
sos vízesés, harminc év után, újrafogalmazva tárgytalan, felszabadult 
színlátomás, kék–arany gomolyag; ami első fogalmazásban kisfaludys 
várrom, egy jó emberöltő múlva fényhálóban úszó foltok ibolyaszínű és 
piros halacskák...” — Constable-t Petőfivel hasonlítja össze: mindkettő 
hasonló tájnak volt élethossziglani megörökítője. Constable „vízbő síksá-
gon született, Kelet–Angliában, a Stournál, amely kanyargós volt, akár-
csak Petőfi rakoncátlan Tiszája.” — Az angoloknak „volt egy hazafias 
festőjük, aki éppen olyan egyetemes érvényű, mint Petőfi a költészetben . . 

Turner születésének 200. évfordulójára rendezett kiállítás alkalmából 
(1975) megírta Cs. Szabó a nagy Turner–monográfiáját. Ekkor tárult csak 
a néző elé Turner — néhány darab híján — teljes egészében Angliában 
őrzött életműve. „Közben megért a szemünk festői gyorsírásához, sőt ah-
hoz pártolt át az akadémikus értelemben kidolgozottabb, korai képektől.” 
így hangzik racionális, közvetlenül érthető nyelven elmondva Turner két 
festészeti korszaka. Más helyen ugyanaz tiszta metaforában — ugyancsak 
közvetlenül érthető nyelven: „Negyvenéves koráig Turner többfajta bort 
termel; van amelyik sima és könnyű, van, amelyik sűrű és túl fűszerezett, 
de akármilyen egyéni ízű, egyelőre még ismert geológiai rétegbe, az Aka-
démia vulkántalajába ültetve. A későbbi termés, különösen a húszas évek 
végétől már titokzatos borpárlat, karthauzi szerzetes főzete, nem is von-
zott maga után epigonokat.” A „titokzatos borpárlatának nevezett Tur-
ner–periódusnak van történelmi háttere is. Az angol festő „stiláris párvi-
adalai a mesterség immár halott félisteneivel” — elsősorban Claude 
Lorrainnel — azokból a kontinensi útjaiból táplálkoztak, melyek a napó-
leoni háborúk alatti vesztegzár miatt csak 1817-től voltak lehetségesek. 
Ettől kezdve „rendszeresen átjárt a kontinensre, festményeken kívül ama 
másfajta fényekért, felhőkért, hágókért, tengerszemekért és bástyás óvá-
rosokért...” Tévedés volna azonban azt hinni, hogy Cs. Szabó a festő mű-
vészi fejlődését akár a történelem, akár a társadalom hatásával magyaráz-
ná. Majdhogynem azt mondhatnánk, hogy ellenkezőleg, ami megint túl-
zás volna. Turnernek a természethez való új viszonyából támadnak utolsó 
évtizedeinek fényrebontott képei, s „az egész világtörténelem csak tűnő 
visszfény a párásán simogató, kozmikus fényen, amely az egyetemes íté-
letnapi örvénytölcsér előtt táncol és takargatja, ki tudja, ki tudja med-
dig?” — A harmadik Turner-esszéje kötetünknek, „Turner szellemjárá-
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sai” svájci útiemlékek, melyeket az esszéíró részben a Turner–
hagyatékban talált, zsebkönyvekbe „gyorsírással” feljegyzett villámvázla-
tok alapján rekonstruál, részben — két saját útiélményéről lévén szó — 
elmond: egy vad tesszini völgyben hirtelen felkerekedett jégveréses vihart 
és egy repülőgépről látott, a világteremtést megelőző fény- és színjátékot. 
Mindkettőben közvetlenül érzékelte a késői Turner–képek kozmikus va-
lóságát. 

Michelangelóról szól a könyv egyik leghosszabb és legbensőségesebb 
tanulmánya, bár Firenze éppen úgy főszereplője az írásnak, mint a mű-
vész maga és legalább annyi szó esik a művész szenvedélyeiről, mint mű-
veiről. Kontrapunktikus zenemű ez az esszé, ezt kívánja Michelangelo 
alakja: a Medicik Firenzéje és a pápák Rómája, a római nemesifjú 
Tommaso de Cavalieri és Vittoria Colona hercegnő, platonista humaniz-
mus és vallásos kereszténység, ezen belül az állítólagos katolikus–
protestáns dialektika a Sixtusi–kápolna „Utolsó ítéleté”-n, örök összefo-
nottságban és párviadalban, mint ahogyan összeolvad szerelmes szonett-
jeinek két címzettje, Tommaso és Vittoria, vagy ahogyan Firenzét el-
hagyva „Rómába költözött, de nem rómainak, hanem Rómában élő firen-
zeinek” Az ellentétek feszültsége ennek az óriásnak a lelkében és életében 
teremtette meg a páratlan életművet. „Ne keress művészi egységet egy 
jellemben, mert jó és rossz szorosan egymás mellett fekszik . . . De ma is ő 
tartja bennünk méltóságunk hitét.” 

Az irodalmi esszékben is az írók és költők emberi valósága, vagy még 
inkább egyedülvalósága a mondanivaló hordozója. így állítja elénk T. S. 
Eliot-ot „A négy vonósnégyesében, Marcel Proust-ot „Megváltás 
Sodomában” cím alatt, Byront „A veszett lord”-ot és „A magyar költészet 
századaiénak költőit. Avval, hogy megrajzolja az éppen sorra vett író ha-
tásának változó történetét — recepcióját, ahogy a szaknyelv nevezi —, 
egyben azt is megmondja, hogy miért a „mienk” Shakespeare, Victor Hu-
gó, Erasmus vagy Morus Tamás. 

Shakespeare-nek vagy tíz drámáját elemzi az itt felvett öt róla szóló 
esszében, mindegyiket nagyméretű, egész Európát — Magyarországot is 
természetesen — átfogó történelmi, vagy világnézeti és mindig örökem-
beri lélektani körképbe állítva. A legizgalmasabbak Cs. Szabó analízisei 
ott, ahol egy mai Shakespeare–kutató — Jan Kott — vagy rendező — 
Tyrone Guthrie, Visconti, Peter Brook — felfogásával konfrontálja és 
igazolja az Erzsébetkori drámaíró örökérvényű mondanivalóját. Pedig 
már maga Shakespeare is visszanyúlt saját kora előtti uralkodókra vagy a 
mitikus ősidőbe, hogy kimondhassa kemény, néha kockázatos igazságait. 
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Cs. Szabó rétegekre bontja Shakespeare-t s így kiderül, hogy a legfelső 
réteg — például a „Szentivánéji álom” varázserdejéből Peter Brook ren-
dezésében fehér tornateremmé változtatott színpad — végeredményben 
ugyanazt képes nekünk mondani, mint amit a 16. század legvégén a 
stratfordi publikum hallott ki a legalsó rétegből, Shakespeare mitologikus 
szövegéből. — így jár el a szerző abban az esszében is, melynek 
Aristophanes komédiája, a „Békák” a tárgya. A politikával telített darab 
kórusa az athéni nézőkhöz fordulva kegyelmet kér a békepárti száműzöt-
teknek abban a városban, ahol a hatalom a száműzök kezén van. Egy rö-
vid, bravúros betétben Cs. Szabó beleképzeli ezt a merészséget egy fiktív 
komédiába, mely a hatalma teljében lévő Kossuth politikai ellenfeleiért 
száll síkra. így érteti meg, hogy mekkora volt a szólásszabadság a Kr. e. 
5. századi Athénben. A képzeletre rádupláz a valóság: a „Békák”-at athé-
ni színészek adták elő Londonban, vakmerő rendezésben, röviddel a gö-
rög katonai kormány hatalomátvétele után. így mondja el Cs. Szabó a 
hatásos jelenetet, melyben a görög színészek figyelmeztetik Londonból 
Athént Aristophanes majd két és félezer éves üzenetére: „A kar a 
parabázisban levette álarcát és a rivaldáig nyomult, két vezetője onnan 
röpítette antifonikusan beszédet a sötét nézőtérbe s a nézők feje fölött 
messzebb is, nagyon messzire: 'De ha későn is, ti balgák, jobb szokásra 
térve már, i válasszátok újra mindig a legérdemesebbeket . . 

Két másik irodalmi esszében is a politikán van a súlypont. Száműzöt-
tekről szól mindkettő, egyik Európa nyugati, másik keleti peremén: Victor 
Hugóról és Mikes Kelemenről. A La Manche–csatornai Jersey és 
Guernsey szigetén éltek többféle nemzet emigránsain kívül Victor Hugó, 
III. Napóleon száműzöttje és negyvennyolcas magyar menekültek, kik 
közül a költői Teleki Sándor, Petőfi barátja nekünk a legismertebb. De 
Hugóhoz is ő állt legközelebb. Hatására vált magyarbaráttá a Hugo– csa-
lád, aki a szabadságharc idején még az osztrák sajtónak hitt. „Hugót az 
orosz beavatkozás ébresztette a valóságra” — írja Cs. Szabó. Ennek — a 
szó szerint — elszigetelt, de cseppet sem méltatlan emigráns–létnek az 
életképszerű ábrázolása Hugóék asztala körül adja meg a keretet Victor 
Hugó politikai költészetének elemzéséhez. Érződik Cs. Szabó közvetlen 
útitapasztalata a szigeteken, melyeket 1961-ben Telekiék és „A nyomo-
rultak” szerzőjének nyomát kutatva bejárt. Felidézi a Jerseyben lezajlott 
spiritiszta széanszokat, ellátogat Hugó következő stációjára, a Guernsey-i 
kétemeletes Hugo–házba, ahol az ebédlő gerendáján ez a felírás áll: „Exi-
lium vita est”. Hugó ugyanis maga is érezte, többször ki is mondta, hogy 
mint író a számkivetésben nőtt naggyá. Akkor tért haza, 1870-ben, amikor 
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a Második Császárság összeomlása után a poroszok bombázták Párizst. 
„Nem a kánkánt osztotta meg a párizsiakkal, hanem a kutyahúst.” így 
fejeződik be „A száműzött sziklája” című esszé. — A hasonlóság a jerse-
yi és rodostói magyar kolónia között az, hogy mindkét esetben egy jelen-
tékeny ember, vezető egyéniség volt a központ: a magyar szabadságharc 
menekültjeinek Hugó, a száz évvel azelőtti Törökországba száműzöttek-
nek II. Rákóczi Ferenc, bár az esszét nem ő, hanem kamarása Mikes Ke-
lemen ihleti, a száműzött–irodalom klasszikusa. „A félhold jegyében” 
című esszé második fele van neki szentelve, az első egy Zrínyi Miklós–
tanulmány. Összeköti őket a félholdon kívül az is, hogy II. Rákóczi Fe-
renc nagyapja a „Szigeti veszedelem” költőjének az öccse volt. Egy Cs. 
Szabóra jellemző megfigyelés: „Nem egészen hatvan évvel a 'Török áfi-
um' papírra vetése után — a kifejezés ezúttal szó szerint találó: fehér iz-
zásban veti ki Zrínyi a röpirat szavait — a szerző oldalági, hős ivadéka a 
szultánhoz folyamodik menedékért  . . Ha van nyomós példa a modern 
thěâtre de l'absurde-re, a magyar történelem az.” Az esszéíró avval a 
szívmelegséggel ábrázolja Mikest, amely kijár nemcsak a „Törökországi 
levelek” magas színvonalú szerzőjének, hanem földijének is, a kolozsvári 
jezsuitáknál nevelkedett bujdosónak. A képzelt „édes néném”-nek írt le-
velekből kibontakozik emberi és írói rangja: „Volt elég esze, hogy rátalál-
jon neki teremtett műfajára a nem neki teremtett környezetben. Páratlan 
színész, óriási leleménnyel űzi hitetését, az atyafiságos udvarlást. . . S 
enyelgés közben a líra sohasem cukrosodik el; megóvja attól az udvari 
embert 'sztoikus nevelése, a vallásos embert belső összhangja, a székely 
embert öncsúfoló humora.” Az évszázados klisé helyett a tenger mormo-
lását egyedül hallgató búsmagyarról, itt a korunknak megfelelő jellemzés: 
„A jó szerencse kétszázötven év előtt Hunyadi Sándor pletykaéhségét ke-
resztezte Tamási Áron eszejárásával ebben az emberben.” Az ötvenes 
évektől kezdve nagy szakirodalom foglalkozik Mikes Kelemennel Ma-
gyarországon. Cs. Szabó nyomán idézzük Barta Jánost, aki szerint Mikes 
rodostói elszigeteltsége alatt a hazai szépirodalom hátterébe szorult és 
ellatinosodott, „a hazaihoz képest Rodostó tágasabb kulturális horizontot 
jelentett. Mikes a maga módján többet tudott Európáról, mint hazai kor-
társai.” 

„Carlo” a címe a kötet utolsó kétrészes esszéjének: Tolnay Károly éle-
téről szól az egyik, haláláról a másik és mindkettő Michelangelóról is. A 
mi Tolnay Károlyunkat a nemzetközi tudósvilág Charles de Tolnay néven 
ismeri. Tizenkilenc éves korában, 1918-ban hagyta el Magyarországot, 
műtörténetet tanult, világhírű Michelangelo–szakértőként Princetonban 
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kutatott 65 éves koráig. 1964-ben, Michelangelo halálának 400.-ik évfor-
dulóján meghívták a firenzei Buonarroti–ház igazgatására. Rómába 
telepedeséig Michelangelo lakott benne, majd utódai egyenes ágon a múlt 
század középéig. Később alapítvány lett a Casa Buonarroti és Tolnay alatt 
tekintélyes Michelangelo–intézet. Hogy mit tett a Casáért egy magyar 
származású, Amerikából jött tudós, hogy mentette meg a kincseket az 
1966-os nagy firenzei árvíz idején, hogyan halt meg 1981 januárjában a 
Ferenczy Noémi faliszőnyegeivel díszített Michelangelo-házbeli dolgozó-
szobájában, evvel hangzik ki Cs. Szabó László esszégyűjteménye, mely-
ből Európa magyarságot, a magyarok meg európai távlatokat tanulhatnak. 
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ALBERT PÁL 
Civil–kurázsi, írói hanyatlás101 

György Komád: Der Komplize, ford. Hans–Henning Paetzke, Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt a. M. 1980, 477 lap 
Le complice, ford. Véronique Charaire, Éd. du Seuil, Paris 1980, 381 lap  
The Loser, Ford. Iván Sanders, Harcourt Brace Jovanovich, New York 
1982, 315 lap 
 
Konrád Györgynek harmadik, talán legambiciózusabb regénye, A cinkos 
nyomtatott változatban mindeddig csak idegen nyelven, németül, majd 
franciául, végül angolul jelent meg; szónoki tehát egyelőre a kérdés: va-
jon nagyobb hasznára, épülésére, esztétikai gyönyörére a külhoni közön-
ségnek, sokból gyaníthatóan: az egyik címzettnek, mint az ilyetén mun-
kákra kiéhezettebben váró hazainak? Az, ki a honban mégis értesül róla, a 
szerző előző műveinek ismeretében azért helyesen tud képzelegni erről A 
cinkosról, melynek jellege, szemlélete, stiláris eszköztára néha a fárasztó 
(ön)ismétlésig hasonlít A látogatóra és A városalapítóra: ez is egyes 
szám első személyéi narrációval, jó négyszáz lapos monológban, némi 
komótos visszapillantásokkal, az idősíkoknak sem sok fejtörőt adó válto-
gatásával, szeletenkét, nagyjából történeti és időrendi menetben adagolt 
múlt–tömbökkel, az alcímben jelölt egységes „regényben” valóságos kü-
lön regényekkel afféle „példás életrajz”, az introspekciónak és a reflexió-
nak, olykor szemléletesen bizonyító ábrázolással és az öntörvényű megje-
lenítéssel alig törődő összegező érveléseknek és deklarálásoknak már–
már fölényesen duruzsoló és leereszkedően magabiztos igényével, az esz-
széista intellektusnak szinte kiválasztottság–tudatos fennhéjázásával, 
mely a dúlt vagy fölajzott tudat pásztázó mezejébe, az én fölmutatott vál-
ságában a közösség válságait és drámáit tükrözve, előszeretettel vonná be 
(vonja be), a tanúskodás önkéntes megbízatásával, a széles társadalmi és 
politikai szférát is. Vagyis megint az ismerős konrádi elbeszélővel s egy-
szersmind hőssel találkozunk, a szerzőnek sokban föltételezhető képmá-
sával s szaporodó publicisztikájával egyeztethetően: szócsövével, akkor 
is, ha ez az egyszer oroszul megnevezett „Nyikoláj Andréjevics T.” fölte-
hetőleg 1920–21 táján született, s a regény időrendben kikövetkeztethető 
utolsó jelenetében a mintegy 54–55 éves férfi majdnem három 
lusztrummal idősebb az írónál; ő is meggyötört, keserű, kiábrándult és 

                                                           
101 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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rossz lelkiismeretű magyar értelmiségi, csupán az életútnak most tágasabb 
szegmentumával: polgárból lett kommunista pártmunkás és idealista cin-
kosként a forradalom bürokratája, horthyista, rákosista, kádárista börtö-
nök lakója, 56-os forradalmár, „kiegyezéses” reformista, zaklatásokkal 
bár, de úgyahogy kivételezett helyzetű „belső disszidens”, a kompromisz-
szumokba és a kiheréltségbe beletörődő kivonuló, bölcs „szakadár” . . . 

Egy néhány lapos, cirkuszi forgatagú, bolondos és szorongató, hason-
líthatóan: „fellinis” kaleidoszkópját megpörgető „nyitány” után az elbe-
szélésnek majdnem jelenében, 74–75 táján, „elektrosokk–börtönben”, 
„vegyi kényszerzubbonyban”: a Bolondokházában kezdődik a történet. 
Ide, egy vidéki pszichiátriai kórházba került a főhős, inkább önkéntes 
száműzött, mint áldozat, ápolt vagy internált, kissé dúlt, de azért figyelő, 
meditáló, emlékező, egy „elkötelezett” élet mérlegét megvonó elme, fura 
státusú „vendég”, ki kedve szerint elvonulhat a szomszéd faluba, földbir-
tokos nagyapja után maradt házikójában, ahol éppenséggel fogadhatja az 
otthon elkobzott, de külföldön megjelent kéziratairól, történészi és szocio-
lógusi dolgozatairól őt faggató nyugati újságírókat. Betegeknek botcsinál-
ta társa, a szociológus és a politikai közíró szemével, általánosító igényé-
vel gyűjti ő az eseteket, alkoholistákét, nimfománokét, skizoid borongó-
két, perverzekét és nyomorultakét: részben, sokszor egy megnyomorító 
korszak, egy berendezkedés áldozataiét. Mert az össztársadalom és a sajá-
tos intézeti közösség között nincsen éles határ: az önkényességnek és az 
engedékenységnek hasonló aranyaival ez a „mintaintézet” mintegy mik-
rokozmosza, emblémája az őt körülvevő egésznek: több unalommal, mint 
erőszakkal, konzervatív jelszavaknál hajlékonyabb, paternalista liberaliz-
mussal, az önfenntartó szisztémák kétfelé cinkoskodó, enyhén cinikusan 
lapuló várakozásával. T. tehát itt szemlélődik, figyel, kissé csüggedten 
ítélkezik; emlékezik főként: életútjának három nagy szakaszára; zavaróan 
talán, hogy három hangnemben s elbeszélői modorban, három, értékét s 
hatásfokát tekintve jócskán elütő, szinte önállósuló külön „regényben”. 

Bizonyos retró–hangulatokkal és némely irodalmi példaképre is áhítat-
tal figyelve szépen, méltányosan, gyengéd szeretettel, érzelmi vállalással 
a Családról: egy kelet–magyarországi kisvárosban töltött gyermek és 
serdülőkorról, magyar vidéki figurákról; pontos és megható portrékban az 
ottani zsidó polgárságról, a tartásos és humánus vasárú–kereskedő nagy-
apáról, a vállalkozó szellemű apáról, életet habzsoló és asszonyt faló, szá-
zadunkból és tájainkról való „Falstaffról”, a dús érzékiségű nagyanyáról; 
a másik ágon pedig, a keresztényin, a múzeumot alapító földesúr–
nagyapáról, a bánatos lelkű, finomkodó, „dekadens” anyáról; tágítva a 
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kört: árusokról, tűzről pattant menyecskékről és a „sárgaházi” rosszlá-
nyokról; avagy egyszerűen, megindítóan egy széder–este erkölcsiségben 
támogató, megerősítő, meghitt hangulatáról . . . 

Terjengősen, lapályosan azután a Háború alcímű, egyszerre zsúfoltnak 
és hígnak ható következő részben. Köteles ismertetésére csekély is a 
kedv; gyorsan mondjuk, hogy sok minden történik benne, de várhatóan, 
déjá vu-ként mindig csak az, amit irodalomból, alja–irodalomból, időseb-
bek anekdotakincséből példás érvénnyel bár, de untig ismerünk. T., ak-
korra már bölcsészhallgató a pesti egyetemen, 1942 tavaszán balkezes 
forradalmárként kerül az illegális kommunista mozgalomba. Lebukása 
után büntetőszázaddal viszik az orosz frontra, a Don–kanyarba, s ott, 
majd a Krím–félszigetig vezető kalandjai közben fölváltva ismerkedhet 
német kíméletlenséggel, magyar kegyetlenséggel és a bumfordi jószívű-
ségre is képes orosz barbarizmussal. ínség, megaláztatás, halálos veszede-
lem, szökés, melegedés egy terebélyes orosz öregasszony oldalán, parti-
zánkodás, fogság, táborélet, tífusz, vérhas: nem narrációra kiagyalt figu-
rákkal, élőkkel, százakkal ahogy volt, ahogy írva is egyezményesen illik, 
kijut néki mindenből. Csak hite, idealista küldetéstudata nem inog, jelnek 
néki nem elég az NKDV vallatása, egy megpillantott „gulág”–tábor, el-
hurcolt magyar Komintern–apa megroppant fiának példája: lesz ő, mi-
helyt lehet, szovjet egyenruhás propagandista, ki szülőhazájáig, szülővá-
rosáig kíséri, lövészárokból hangszóróval agitálva, az előrenyomuló Vö-
rös Hadsereget. 

1945 januárjában, Pesten kezdődik a Politika című tömb: T. akkoron 
az új rendszernek egyik „alapítója”, a „nagyoknak” majdnem egyenrangú 
társa, rövidest a rádió aligazgatója. 1949-ben persze őt is letartóztatják, s 
a „történelem rossz rémregényében” ő is megismerheti az ávós kínzókam-
rákat; öt év múlva szabadul, 1956. október 23. után „miniszterféle”, ő 
viszi a magyar kormány jegyzékét a szovjet követségre, majd 57 és 62 
között újabb öt esztendő börtön vár rá. Történelmet alakító hős, a történe-
lem áldozata? Szerepe, „funkciója” mégis inkább a böcsületes s magyar 
olvasó előtt ritka tanúskodás: hogy kölcsönzött és dúsított szóval föl-
mondhassa mintegy másfél évtized hitelesíthető történetét, s hogy közel-
ről, jobbára ismerős anekdotikus helyzetekben mutassa be a korszak egy-
néhány kulcsfiguráját, kezdőbetűvel jelölve V.-t, D.-t és H.-t, a 45-ös pes-
ti pártbizottság tagjait, K.-t, a „magyar” párt akkori titkárát, G.-t, a rette-
gett szadista rendőrfőnököt, R.-t, a félelmetes pártvezért, egy pipogya 
szociáldemokrata vezért, egy műperben halálra ítélt külügyminisztert 
vagy az 56-os megújulásnak élvonalába tolt bölcs „öreget”, N.-t; egyet 
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tévedhetünk, nem többet: Vas Zoltánt, Donáthot, Kádárt és Harasztit, Rá-
kosit és Péter Gábort, Rajkot, Szakasitsot és Nagy Imrét. . . 

Igazat mond Konrád, sokan így élték meg a kort, ilyesmit tudnak, hal-
lottak róla; valamivel frissebbet, távolban, „végeken” majdnem–
újdonságot mégis inkább akkor, midőn az öregedve egyre fiatalosabb T. 
szájából is az írónak a mi napjainkba átnyúló, személyes tapasztalatairól: 
már a Bolondokháza narrációsan is majdnem–jelenében, meg az időben 
azt keretező záró részben, a Búcsúban: az újmódi értelmiség hadakozásai-
ról az ideig–óráig szelídült hatóságokkal, házkutatásról, újabb, kurta, kivi-
telezésében már–már „emberjogi” letartóztatásról. S a jelenbe érve a ma-
gánélet területére is ekkor: húsz esztendő utólag fölemlített boldogságából 
válságosba forduló érzelmi helyzetben, a „se vele, se nélküle” némi fölvi-
lágosult perverzióval is fűszerezett viaskodásaiban búcsúzik, búcsúzgat a 
Hős a nála nemcsak jóval fiatalabb, de szeleburdi, gügyögő, csacska és 
kelekótya kis feleségétől, szép oximoronnal persze mégis mindenen türe-
lemmel átlátó, befelé bölcsen mosolygó és anyáskodó asszonytól; az ál-
cázva is árulkodó szimbolikájú s csak rosszul előkészített melodramatikus 
végső jelenetben pedig — jelképes leszámolásban, kacéran kölcsönzött 
öngyilkos impulziókkal s változatlanul, itt, ebben is a rossz lelkiismeret 
gyáva cinkosságával — öngyilkosságában segédkezik sokban, sokra kí-
sértő öccsének, a szerető–gyilkos Daninak . . . 

Elmondottak értelmezésére, mondandók kimondottjára magunkat is fe-
lelősen emlékeztetnők: Konrád György nagy tehetségét, tehetségben és 
egykori újításban formátumos jellegét a legelsők között, ujjongva köszön-
töttük A látogató megjelenésekor, s értékét még akkor sem vitattuk, mi-
dőn A városalapítóban az öntörvényű regényírónál inkább méltányolhat-
tuk a páratlan fogalmazót, a publicisztikai prózaversben ékesen szóló esz-
széírót. Vigaszunkra mondhatjuk, hogy legjobb teljesítményeihez méltó 
most is néhány lapján, futamában, szemezgetve itt meg ott: litániázó és 
szintetizáló fölsorolásaiban, topográfiai lírájában, utcai, nagyvárosi és 
falusi életképeiben, egy–egy beillesztett jegyzetlapján, s persze találóak a 
pamfletista meg a közíró kihegyezett, kiegyensúlyozott formulái is. A 
„civil kurázsi” előtt pedig csak meghajolhatunk, hiszen a „cinkosok” közt 
dehogy „néma” ez a némely vétke alól alkati meg egyéb rokonszenvünk-
kel amúgy is eleve fölmentett T.: „totalizáló” igénnyel és bőségesen tájé-
koztató részletességgel mondja ki, nevezi meg egyszerre mindazt, mire a 
legjobbak, a másként bátrak s az irodalom javára hasznosabban gazdálko-
dók is legfeljebb csak célozgatnak, parabolában utalnak, súlyos 
(el)hallgatással nem kevesebb elmélkedést kiváltóan rámutatnak. 
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A „civil kurázsi” nagyon sok, tájainkon máig ritkaságként 
megböcsülhetetlen érték; történelmet élő, szenvedve megélt civilként, 
magyarként technicista nyafkasággal is így tudjuk: adott, oly gyakorta 
adott korban több bárminő irodalomnál! Csalódásunk, másként persze 
nem csekély, miért buggyanna föl különben a háborgás: pusztán „szak-
mai”; csalódás egy irodalmi műben, mely szándékai szerint akár negyed-
század remeklése lehetett volna; kissé egy íróságban is, melynek némely 
szervi fogyatékossága és beszűkítő gyengéje most mintha kritikusabb 
fénybe helyezné az életműnek korábban osztatlanabb lelkesedést kiváltó 
darabjait is. Ritka persze a tehetség korlátok nélkül, de, mondják, jó nap-
ján éppen gyengéiből kovácsol erényt, s csak zavart leplezésükre keres 
felemás megoldást, ha lankad az ihlet és sürgős a feladat. Konrád íróságá-
nak szervi baját, magánbeszélgetésben, de talán nyilvános fórumon is egy 
lényeglátó írótárs nevezte meg, a maga részint eltérő adottságaiból baráti-
an kölcsönözve: K. Gy. „story–képtelen” és „nem tud beszéltetni”; leír 
inkább, elemez, ésszel és lírával összegez, jószerivel lenyűgözően fogal-
maz és „átfogalmaz”, mint, belső logikával kibontva, változatos történetet 
mesél, avagy szereplőket a hétköznapok semmiségeiig követve tevékeny-
ségükben ábrázolva „megjelenít”. Pótló megoldása, mi mondjuk már, a 
bévülről jeles ésszel s a toll görcsével érzékelt hiányra, több vagy keve-
sebb szerencsével, műgonddal, érleléssel, a lehetséges beleélésnek más 
intenzitásával, didaktikusán: hármas. Az egyik, az „objektív”, a „megjele-
nítő” ábrázolás helyett: szűrés, tükrözés, újracsoportosítás az első szemé-
lyű elbeszélő tudatán át, a külvilág kiválogatott vonatkozásait fölfűzve az 
immáron egyedül biztonságos életrajzi fikció fonalára; s általában sikerrel 
is működik a módszer, amíg az elbeszélő/főhős az emlékekben megőrzött 
élményekkel hitelesít minden mozzanatot, durvábban szólva, míg életko-
ra, életútja s tapasztalatai nagyjából azonosak a szerzőével; botladozva 
most, ha T. „naturalizáláshoz”, úgy–ahogy „valószínűsítéséhez” irodalmi 
(és közéleti) közhelyeket kell kölcsönözni innen–onnan, a köz fórumáról 
avagy a tollat is forgató idősebb barátoktól; s így A cinkosban meg–
megroskad a konstruált életrajz, hordozója és váza holott a regénynek: T. 
a korral mintha egyre fiatalodnék, ahogy lesz például „alapító atyából” 
majdhogynem ifjonti „ellenzéki”; monológja hitelesebb, „élőbb”, vissza-
jelzésben–fölismerésben „ellenőrizhetőbb” a mai „cinkos” nárcisztikus 
ön–paródiájában, mint a hajdanvoltra képzelegve kivetített, mitologizáló 
nárcizmussal; önmagát kéjjel vesézve inkább csak a jelenről tud elszá-
molni, míg a nagy társadalmi és lélektani talány megoldásával adós ma-
rad: hogyan, miért lesz a polgárból, bizonyos polgárból s alkatból kom-
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munista, a tiszta ember, önzetlen lázadó milyen önigazoló érvekkel, csa-
lóka idealizmussal vállalja a hazugságot? A másik megoldás, kevésbé a 
regényes történetesítésre, mint a regényes sűrűségre, legalább felszíni 
effektusként ható Brown–mozgásra, „életes” nyüzsgésre: a pittoreszk jel-
zések halmozása, talán a García Marquez-i példa nyomán: kis történések 
(anekdoták, életrajz–kivonatok) „szubszumálása”, — noha mindez itt 
gyakorta konyul vissza a jó magyar anekdotizmusba s olykor bizony el-
csépelt útszéliségbe, „mórickás” viccelődésbe. A harmadik módszer: a 
„rájátszás”, az „átfogalmazás”, kölcsönzése nemcsak anyagnak, de másutt 
már kopott sikerig bevált fogásnak, modornak. Kizárólagosan neve ennek, 
szigorkodva, „epigonság”; nem szerencsésebben, ha vegyítve: „egyve-
leg”; fájó, ha a jelzőt alkalmazni kell vagy lehet A cinkosra, mely bizony, 
mit tegyünk nyűgös tájékozottságunkban, úgy tűnhet föl nékünk, sok ol-
vasónak, hogy öt modellt követve öt regény — meg egyéb fikció — meg 
tanúságtétel–imitációra hullik szét. Ken Kesey Kakukkfészke, Kosa Nincs 
idő című filmje, Bukovszkij, az antipszichiátria divatjával jött irományok: 
ilyesmikre emlékeztet a Bolondokháza; Krúdy, Kosztolányi, Hunyadi 
Sándor: a hajdani magyar vidéki polgárság „diszkrét báját” idézték föl 
már ők a Család meghatott emlékezője előtt; egybemosódó forrásai vagy 
— nagylelkűen — „analogonjai” — Kovái Lőrinctől(l) és Boldizsár Iván-
tól(!) megannyi Hernádi–anekdotáig, szovjet regényektől magyar regé-
nyekig — sorolhatatlanok a Háború című ugyancsak gyarló fejezetnek: 
feledjük itt, hogy Konrád ír, akárha „írná magát” a feuilleton; s 
jószándékú, de vaskos melléfogás a Politika tömbje is, volt és sokban, 
beidegzésben méltányolhatóan bizonyára máig „marxistája” feledi Lukács 
Györgynek a történelmi regényírókhoz szóló bölcs intelmét: nem vezet 
sok jóra ismert nagy neveket néven nevezve avagy áttetsző kulcsfigura-
ként szerepeltetni; az eredményt látva pedig hozzáfűzhető parlagi kútfő-
ből s meglátással is: felesleges dolog emlékirat–szerzőket, történészeket, 
ráadásul olyanokat, kik bujkáló szépíróként tanúságtételüknek, esemény–
beszámolójuknak, sőt elemzésüknek regényes izgalmat és menetet tudtak 
a meggyőző hitelt emígy, esetükben, erősítve biztosítani, egy Kovács Im-
rét, egy Szász Bélát, egy Méray Tibort nem több haszonnal alig regénye-
sebben „stílusba” áttenni; ami pedig a jelent illeti (Búcsú), nagyjából ol-
vashattuk már ugyanezt, ugyanígy Konrádtól magától: A városalapítóban 
éppúgy, mint az „értelmiség osztályhatalmáról” vagy az „autonómiai kí-
sértéséről” szóló, hol tudományossággal ludikusan tréfálkozó, hol pedig 
csak jó rutinnal gépbe, gépiesen ömlesztett, de persze okosan háborgó 
tanulmányában . . . 
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Zavarba hozóan bőségesek a föltételezhető példaképek, jóhiszeműen is 
az eredetiségre törő író által kerülendő párhuzamok; nehéz szabadulni a 
gondolattól (rút ráfogástól), hogy vegyes szándékokról árulkodnak, talán 
egyszerre többféle, különnemű közönség (ahogy újabban mondják: „elvá-
rás–horizont”) megcélzásáról, betájolásáról; hasznosan magyarénak; ké-
nyelmetlen sugallani, hogy eleve médiáinak szintjén a külföldiének is, ott 
is a váltakozó érdeklődésű elegyességnek; mert csak oda szólhat a tanító 
információk zuhataga, az okkal népszerűsítő és magyarázó publicisztika, 
a gátlástalan „kiárusítás”, néha bizony oly szakállas vicceknek és ado-
máknak is, melyekre magyar ember csak unottan legyint, finomkodója 
kínosan vakaródzik, hasonlóképpen s hasonló hatással a kérkedés a törté-
nelmi nagyságok (és persze: gonosztevők) intimitásainak teregetésével. 
Ide írta, oda írta Konrád A cinkost? — ő, a közismerten s alkatilag is „las-
sú” író, buzgolkodó jó–rosszakarók serkentésével, kiadói, fordítói sürge-
tésre netán rohammunkában is: így nem volt elegendő ideje némely szál 
kidolgozására, némely apró tévedés, fogalmazási feledékenység kiigazítá-
sára; nagyobb baj, hogy okosabb, bonyolultabb szerkezet kiagyalására s 
főként: a nézőpont, a távlat, a hangvétel egységesítésére sem. 

A részletek bogarászása és az írás körülményeinek latolgatása helyett 
maradhatna még a föltevés: némi idealizáló nárcizmussal (s persze a di-
cséretes szókimondó bátorság meg a példásan makacs „oppozíciós” tartás 
érdemével) a regényírókat gyakorta fenyegető „pozitivitás” csapdájába 
esett Konrád, kiben elfojtottan, de időnként föl–föltörően más, irodalmi-
lag esetleg hasznosíthatóbb impulziók is dolgoztak. Egy regénye így lett 
nem csak „öt regény”, hanem részeiben és egészében felemás is: mást 
közöl egyik rétegében, a tudatosban, a felszínt belepőben, a „deklaráló-
ban”, s másként, mást sugall a fölismerésig, általánosításig emelni nem 
merészelt másikban. Igazkodó, idealizáló s gondolatilag „szépelgő” az 
egyik, egy–két kacérkodva elmarasztaló jelző, fordulat, kéjesen büszke 
önostorozás ellenére is majdhogynem hivalkodó, hiszen T., a „cinkos”, 
eszményi polgárként és elegáns voluntaristaként, hatalomban, mártírom-
ságban és „hatalomvédte bensőségben” egyaránt a szép szerepek bajnoka, 
a „tudat arisztokratája” s már csak ezért is minden helyzetben értékek 
hordozója: hős ő, ide–oda forgatva–fordulva is „pozitív hős” ő, jeles em-
berpéldánynak csak tovább szépített tükörképe, a gondolat erejével a tár-
sadalmi hatalom vágyának is, különböző módon „fantazmált” megtestesí-
tője. De közben, helyenként föl–fölbugyborékol egy mélyebb tematika is 
Konrád könyvében, elvétésekben olykor, behelyettesíthetőn, kevéssé „il-
ledelmes” képekben máskor, sok analitással, örömteli brutalitással, 
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szotyogtatott anyagiságban megint más esetben; s eme „szenzuális” érzé-
kenységgel rokoníthatóan mintha volna is A cinkosnak egy nem eléggé 
okosan, bátran, következetesen kidolgozott „ellenpontos” vonulata: csú-
szandó kétségeivel, kísértésekkel, az identitás zavaraival, a „nagyregé-
nyes” emelkedettség buffonériájával, lerántó paródiájával, szatírjátékával, 
ujjongva regressziós perverzióval, a végre boldog negativitás felelőtlenül 
csalóka szabadság–utópiájával. Dani, az öccs a kísértő, T. benső ellenfele 
és igéző „alteregója”, az egyneműségben a megvalósíthatatlan incesztusig 
infernális társa, egyszemélyben fiú és — lázálomban — „szőke parókás 
lány”, ki „olyan mint egy nyűgös feleség”,immorális Lafcadio és szemte-
len ördögfióka, hebehurgya, cinikus politikus és bátyja gyáva följelentője, 
a „cinkos” helyett is gyilkos és öngyilkos. Tárgya, hordozója ő több, 
egyenesben nehezebben bevallható tendenciának, de a másik „konrádi” 
tartás, szerep, utópia értékeinek is: ő a „moralista bohóc”, a nyelvöltögető 
komédiás, a vissza–visszatérő cirkuszi témák karmestere; ha más mondja 
is, az ő vágya a „cirkusz forradalma, a „vurslinak”, „úszó bordélyház-
nak”, a nemiség „polimorf” és osztozkodó, azonos nemmel is készséggel 
vegyülő promiszkuitásának, némi regressziós szabadossággal, elképzelt 
„szabadság”. írott szóban, elnyűtt olvasótól miért volna idegen mindez; 
becsülve tudja, hogy Rabelais-tól Günter Grass-ig, Lautréamont-tól 
Genet-ig, hogy most csak a közvetlenül megnevezők és élvezkedők feled-
tessék a bonyolultabban, de nem kevésbé lényegileg azonosíthatókat, ha-
sonló anyagi képzeletből és impulziókból, mondandóvá is gyúrt témákból 
sarjadt nagy irodalom, belegondolva legalább harmada–fele a nagy iroda-
lomnak, népre–hajlónak, érzékletesnek, háborgónak kiváltképp; eszünk 
ágában sincs Konrád Györgyöt a nevetségesség ódiumával ezért elma-
rasztalni, megemeltebb elveiért, libertinus utópiájáért, anarchista buzdulá-
saiért, baracklekváros humanizmusáért és a véle tálalt értelmiségi–
forradalmáros miniatűr nyaktilóért sem. „Bajunk”, ragadós szóképpel, 
megint csak a szépíróval van: A cinkos átgondolatlan, elhamarkodott „he-
terogeneitásával”: hogy sem jelesül megnevezve, sem hatásosan szembe-
sítve, sem (hogyan: dialektikusán?) egymásba játszatva nem sikerült néki 
illesztenie a kétfelé szaladó megalomán szépelgést, illetve a gyermeki és 
materiális vágy–gyurmázást; hogy (köznyelvi tudománytalansággal élve:) 
a „szadista-anális” libidó eléggé elhasznált metaforákban és triviális élce-
lődésekben tör fel, míg a légi „pozitivitás”, az idealista és idealizált tudat 
szövege a peroráció szóbuborék–fűzéreiben, szónoki deklarációkban fo-
galmazódik meg; hogy egy túlírt rész és egy elmaszatolt rész egymást 
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inkább gyengíti, mint erősíti, kölcsönösen lejáratva a „prometheuszi” se-
rénykedéseket és a „dionüzoszi” ünnepet. 

Igaztalanok volnánk Konrád Györggyel? Nála értéktelenebbet, bármi-
nő irodalomnak túlnyomó részét, az érdektelenség legyintésével, dehogy 
volna kedvünk ily szenvedélyesen elmarasztalni. Pokoli csalódásunkban 
neheztelünk őrá: nagy vállalással nagy lehetőséget, alkalmat szalasztott el; 
másodszorra a témának nekiállni nyilván néki sem lesz kedve már. De 
íme a valóság: amit papírra vetett, nyugati olvasójának, ki Kelet és Kelet 
között a közösen általánosíthatóban kevéssé válogat, nem sok újat mond; 
magyarjának bizonyára az érthető késésben is legalább a kimondás lehe-
tőségét, ha ezúttal néki sem több örömére irodalmi önértékével. Az olvasó 
csalódása ennyi, fájdalmasan; a gond ezentúl az íróé, lehetségesen legjobb 
adottságainak fegyelmezésével képes-é visszaszerezni azt a kiváltságos 
rangot, az Ottlikok, a Mészölyök, az Esterházyk, a Nádasok, a Tandorik s 
immáron a Szilágyik és a Molnár Miklósok szerencsésen szaporodó társa-
ságában, melyet jelentkezésekor a magyar irodalmi közvélemény, az or-
szágban és a határokon túl, tüstént és egységesen szavazott meg néki. 
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BORSODY ISTVÁN 
A Jászi–Károlyi kérdés102 

Folyóiratunk kőnyomatos kezdetén — 1951-ben — Jászi Oszkárt válasz-
tottuk szellemi patrónusunkká. Hamarosan tekintélyessé nőtt folyóira-
tunkban Jászi utolsó vállalkozása a Károlyi Mihállyal foglalkozó ankét 
volt. Jászi meghalt, a Látóhatár szerkesztőségi válságba került, az ankét 
kútba esett. Az 1955–56 körül tervezett ankétről most végre az Új Látó-
határ számolt be (1982/2). Régi adósságunkat Borbándi Gyula szépen 
lerótta „Jászi Oszkár utolsó vállalkozása” című írásával. 

A témával kapcsolatban én is adósnak érzem magam. Mint az idős 
Jászinak egykori meghitt fiatal barátja nagyjából tudom, mit szándékozott 
megírni az ankét számára „Károlyi Mihály élet- és jellemrajza” címen 
tervezett tanulmányában — illetve „cikké”-ben. Mert, mint utolsó talál-
kozásunkkor (1955 novemberében) Oberlinben sajnálkozva megjegyezte, 
s aztán utolsó leveleiben is megismételte: csak „cikkre” van ereje. „Kime-
rítő essayre most nincs sem időm, sem lendületem, bár a cikk, mint lelki 
és morális probléma egyre inkább érdekel...” — írta egyik utolsó levelé-
ben (1956. február 20). Sajnálom, hogy egyéb elfoglaltságom miatt képte-
len vagyok Borbándi Gyula közleménye nyomán kimerítően foglalkozni 
evvel a hosszas elmélyülést igénylő témával. De nem szeretném elmu-
lasztani az alkalmat sem — hiszen Borbándi Gyula szinte számonkérően 
utal rám ismertetésében —, ami arra késztet, hogy röviden bár, de el-
mondjam, amit tudok Jászi szándékáról Károlyiról tervezett cikkével kap-
csolatban. 

Amint a már ismertetett Károlyi ankét körkérdéséből is kitűnik, Jászi 
egyebek közt újra tisztázni kívánta Károlyi történelmi érdemét a 18-as 
októberi forradalomban, valamint szerepét e tragikus magyar demokrati-
kus kísérlet kudarcában. Ezekkel a sorsunkat eldöntő eseményekkel Jászi 
azon melegiben és kimerítően már 1920-ban Bécsben megjelent Magyar 
kálvária — Magyar föltámadás c. könyvében foglalkozott. És a Látóha-
tár számára írandó cikkében hangsúlyozni kívánta, hogy amit akkor írt, 
azt lényegében változatlanul fenntartja. De — amint azt utolsó levelében 
közölte (1956. március 25) — gondolt arra is, hogy a cikkben „kijavítsam 
néhány téves megfigyelésemet, nemcsak a másokét.” Zárójelben hozzátet-
te: „Hogy pl. Károlyi nem volt egy Jókai regényalak, mint Kéri Pál vélte, 
sem pedig egy Dosztojevszkij ideál abban az értelemben, ahogy én téve-

                                                           
102 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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sen gondoltam.” Az utóbbi arra a portréra utalt, amit Jászi 1920-ban meg-
jelent bécsi könyvében írt Károlyiról. 

Jászi új portréjában Károlyi „nagy értékeit” erkölcsi szinten kívánta ér-
zékeltetni. A magyar arisztokrata szociális öntudatra ébredése az adott 
történelmi körülmények hatása alatt „marxista forradalmár”-rá formálta 
Károlyit. Maga Károlyi használta ezt a jelzőt, ahogy ezt Jászi 1920-ban 
bécsi könyvében feljegyezte. És Károlyi hanyatt–homlok rohanása a mar-
xizmus karjaiba, annak idején csípős kommentárra is késztette Jászit: 
„Károlyi sajátos egyéni és világhelyzete folytán negyvenöt éves korában 
kapta meg a marxista–szérum beoltásának azt a lázát, melyen mi húszéves 
korunkban mentünk keresztül” (Magyar kálvária — Magyar föltámadás, 
Aurora könyvek, München 1969, 116.. lap). Új portréjában Jászi minde-
nek fölött Károlyi erkölcsi komolyságát kívánta kidomborítani, háttérbe 
szorítván intellektuálisan gyönge pontjait, főleg vak hitét a marxizmus-
ban. Az 1920-ban megrajzolt magas erkölcsű, de naivitásra hajló szocia-
lista helyébe a tragikus sorsú idealista szocialista alakját kívánta állítani. 
Életük végén ideológiai vasfüggöny választotta el Jászit Károlyitól. De 
Jászi szívében a barátság érzelme nem hűlt ki. Ellenkező táborba kerültek, 
de a 18-as októberi magyar demokratikus forradalommal megpecsételt 
fegyverbarátság örökre szólt. S ezen túlmenőleg, Jászi, az etikus ember, 
úgy érezte, hogy Károlyival az ellenkező táborban is etikus emberrel áll 
szemben; ezért is őrizhette meg Károlyi iránti megbecsülését és baráti 
érzelmeit 1947-ben történt szakításuk után is. 

Mindez távolról sem jelenti, hogy Jászi cikkében Károlyi kritikában 
méltatására készült volna. Ellenkezőleg. Nagyonis szándékában volt (mint 
1956. február 2-i levelében írta), hogy „differenciáljam magam” Károlyi 
„néhány taktikai tévedésétől”. Listát nem tudnék összeállítani arról, hogy 
Jászi mire célzott. De azt tudom: Jászinak elsőrendű szívügye volt, hogy 
őrködjék a 18-as októberi forradalom demokratikus integritása fölött. Ká-
rolyi az októberi forradalom „szimbóluma” volt, ahogy Jászi nevezte. És 
tartott attól, hogy Károlyi pro–szovjet és pro–kommunista álláspontja 
kompromittálhatja a magyar október demokráciáját. A tervbe vett Károlyi 
ankét nemcsak Károlyinak, de személyén mint „szimbólumon” keresztül 
az októberi forradalom demokratikus integritásának a védelmét is célozta. 

Az 1919-es ún. „hatalom átadás” központi pontja volt a Károlyi-
ankétnak. 1919. március 20-án, a Vyx–jegyzékkel okozott válság napján, 
Károlyi a Berinkey kormány utódjául a szociáldemokratákat jelölte ki — 
akik aztán Károlyi tudta nélkül átpártoltak a kommunistákhoz. Ez volt a 
Horthy–Magyarországon koholt hitvány ellenforradalmi rágalom alapja, 
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miszerint Károlyi „átadta a hatalmat a kommunistáknak”. De voltak, más 
címen, Károlyinak baloldali rágalmazói is. Jászi már 1920-ban bécsi 
könyvében tisztázta ezt a kérdést, de úgy vélte, hogy az utókor számára új 
tisztázásra van szükség. Újból hangsúlyozni kívánta a nyugati demokráci-
ák általános felelősségét a 18-as magyar demokratikus kísérlet bukásáért, 
és különösen az 1919. március 20-i Vyx–jegyzék hatását az összeomlásra. 
(Ez a hírhedt jegyzék módosította Magyarország kárára a demarkációs 
vonalat, ami megfelelt a későbbi trianoni határnak, s amit az októbrista 
magyar demokratikus rezsim egyhangú elhatározással nem volt hajlandó 
elfogadni.) 

Jászi, amikor ankétját és cikkét 1955–56-ban tervezte, nem ismerhette 
az azóta a Kádár–Magyarországon lábrakapott marxista interpretációt, 
miszerint 1919 márciusában a kommunista világforradalmat mozgató 
nagy történelmi erők juttatták uralomra Kun Bélát Magyarországon — s 
nem a Vyx–jegyzék, vagy a szociáldemokraták árulás számba menő 
egyesülése a kommunistákkal. De elképzelhetjük, mi lett volna Jászi re-
akciója az ilyen Moszkvából sugallt budapesti koholmányokra. 

Szorosan hozzátartozik témánkhoz, hogy a hazai történészek Jászi 
iránti érdeklődéséről is szóljunk ebben a beszámolóban. Az apropost a 
Jászi iránti hazai figyelem felkeltésére főleg az szolgáltatta, hogy New 
Yorkban a Columbia egyetem Butler könyvtárában letétbe helyezett Já-
szi–iratok nyilvánossá váltak. Ez mellesleg saját mulasztásunkat is 
eszünkbe juttatja: folyóiratunknak kellett volna az élen járnia a Jászi–
iratok publikálásával. Szégyenszemre munkatársaink között (magamat 
beleértve) senki sem akadt, aki ezt a kutatói és kiadói munkát elvégezte 
volna. így átengedtük a mezőnyt a budapesti tudósoknak, akik kapva kap-
tak az alkalmon, hogy Amerikába utazhassanak Jászi–kutatásra. 

A hazai Jászi–kultusz örvendetes jelenség. Bár örömünk nincs egészen 
üröm nélkül. Például a budapesti Kritika nemrég (1982/2) Jászi 1919-es 
naplóját ismertette és azt a kommentárt fűzte hozzá, hogy Jászi „nem a 
Tanácsköztársaság, hanem a fenyegető fehérterror elől emigrált május 
elsején”. És újra találkozunk evvel a hamis adattal a külföldi magyarok-
nak készített Magyar Hírek „Történelmünk képekben” című sorozatában 
(1983/2). Ismervén a hazai Jászi–kultusz ápolóinak jószándékát, tájéko-
zatlanság okozta tévedésről lehet szó. A tájékozatlanság egyik oka pedig, 
hogy a gondozásunkban újra kiadott Magyar kálvária — Magyar föltá-
madás a tiltott Jászi–könyvek közé tartozik Magyarországon. Abban, a 
részben sajnos ma is időszerű könyvében Jászi világosan megmondta, 
miért emigrált (117—118. lap): „1919. május hó 1-én elhagytam Magyar-
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országot, részben azért, mert nem bírtam a gondolat– és lelkiismereti sza-
badságnak azt a teljes elkobzását, mely ezt a rendszert jellemezte [és láb-
jegyzetben hozzáfűzte: „A proletárdiktatúrának egyik alapdogmája volt, 
hogy minden nekik kellemetlen gondolatot vagy véleményt egyszerűen 
lehetetlenné kell tenni.”], részben azért, mivel a kommün összeroskadását 
én már két hónappal előbbre vártam, mintsem az tényleg bekövetkezett és 
tisztában voltam azzal is, hogy a fehér terror elkerülhetetlen, s hogy ez 
nemcsak a kommunizmus, de minden szabadságjog és demokrácia ellen 
is dühöngeni fog.” 

Persze a szelektívnek nevezhető hazai Jászi–kultusz fő oka nem a tör-
ténészek tájékozatlansága, hanem a kommunista rezsim természete, amely 
ma sem tűri a „kellemetlen gondolatot vagy véleményt.” A történész — 
tudatosan, vagy ösztönösen — megfizeti az árát, ha tabukhoz nyúl. A 
Jászi–témával is úgy kell foglalkoznia, hogy a rezsim is jól lakhasson és a 
Jászi–kultusz is megmaradhasson. Például a Jászi–Károlyi témát tárgyaló 
egyik hazai úttörő tanulmány az öregkori Jászit hazátlan, elszigetelt, kese-
rű, gyötrődő agg remetének ecseteli. Nem említi (pedig a Jászi–iratokban 
bőven van rá bizonyíték), hogy Jászit mily meleg megelégedés és jóleső 
elégtétel töltötte el, érezvén fiatal követőinek a Látóhatár révén eszméit 
új életre keltő lelkesedését. És a Károlyi–ankét terve is úgy jelenik meg, 
mintha Jászi kizárólag az önmarcangolás gyötrelmei közt dolgozott volna, 
siratván Károlyi barátságát, melynek elvesztéséért önmagát okolta. (A 
valóság az, hogy Jászi gyötrelmét főleg fizikai állapotának rohamos rom-
lása okozta, ami melankóliára mindig hajlamos lelkiállapotára is kihatott.) 
S a Károlyi–ankét igazi céljára sem derül sok fény, pedig az iratok olva-
sása elég útbaigazításul szolgálhatna. 

Tény az, hogy tervezett Károlyi–cikkében Jászi a barát kíméletével és 
tapintatával, de nyíltan kívánt foglalkozni barátságuk összeomlásának 
fájdalmas okaival. Nagyon fájlalta, ami történt. De a tragikus törést elke-
rülhetetlennek tartotta. Károlyinak az 1947 májusi magyar események 
utáni szereplését a közéletben Jászi siralmas tévedésnek vélte. Mint isme-
retes, a Nagy Ferenc koalíciós kormány kommunista (vagyis szovjet) 
megbuktatása után, Károlyi a párizsi magyar követség vezetését vette át 
1947-ben. Hitét a szovjet–gyártmányú magyar népi demokráciában csak 
1949-ben a Rajk–ügy rendítette meg. Ekkor ment második emigrációjába. 
De memoárjaiban, szabad francia földön élve, még mindig talált mentsé-
get a Szovjetunió terrorjára, míg az Egyesült Államokról csak a legrosz-
szabbakat tudta feltételezni. (Lásd Faith Without lllusion, 367. lap.) 
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Az Egyesült Államok szabad földjén élő Jászi élete végéig fenntartotta 
elítélő véleményét Károlyi elfogult pro–szovjet nézeteiről. És „cikke” 
tervezése közben arra is gondolt, hogy meg kellene dorgálnia Károlyit 
elfogult Amerika ellenességéért. Károlyihoz intézett 1948 újévi levele 
őszintén leszögezte a szomorú tényt, hogy barátságuk elvesztette ideoló-
giai alapját. Ez volt az utolsó szó, amit a két régi barát váltott egymással. 
Ennek fájdalmát Jászi annál jobban érezte, mert az utolsó szó az övé volt. 
Károlyi halála után Jászi ennek a fájdalomnak az enyhítésére tervezte a 
Károlyi–ankétot. De nem szakításuk fölött érzett bűnbánó szándékkal, 
hanem egész életét jellemző bátorságával, hogy szembe nézzen a tények-
kel. 

Az ideológiai szakadék Jászi és Károlyi közt persze nem 1947-ben 
született, csak akkor vált áthidalhatatlanná. Az anti–marxista Jászi véle-
ménye a Szovjetunióról mindig homlokegyenest ellenkezett a marxista 
forradalmár Károlyiéval. A második világháború után ez nem elméleti 
világtörténelmi, hanem gyakorlati közép–európai és magyar vonatkozás-
ban választotta el őket, életükben a kompromisszum minden esélye nél-
kül. És ennek semmi köze nem volt a hidegháború „hisztérikus légkör-
éhez”, vagy Jászi „elvi” merevségéhez, amint azt Litván György, a Jászi–
kultusz egyik egyébként igen érdemes magyarországi ápolója vélte a Já-
szi–Károlyi kérdéssel foglalkozó, úttörő tanulmányában („Egy barátság 
dokumentumai”, Történelmi Szemle, 1975/2). 

A Károlyi–Jászi barátság nem az egyetlen Jászival kapcsolatos téma 
Magyarországon. Jóideje a hazai publicisztikában az októbristák ún. 
„csehszlovák orientációja” kavart fel vitát, amiben az októbristák gyakran 
mint „Jásziék” szerepelnek. Történelmi pontatlanság, tévhit, és puszta 
diplomáciai tájékozatlanság vegyült ebbe a vitába, úgy az októbristákat 
támadó, mint az őket védelmező oldalon. Főleg Jászi szerepét tisztázandó, 
alkalomadtán szeretnék evvel a kérdéssel külön foglalkozni. 

Ebben a rövid vázlatban nem mondhatok többet Jászi és Károlyi ideo-
lógiai konfliktusáról. Befejezésül csak idézni szeretném Jászinak 1956. 
február 2-i leveléből, amit ő maga mondott erről a kérdésről. A véletlen 
úgy hozta magával, hogy a Látóhatár Károlyi–ankét terve egybeesett Ká-
rolyi Faith Without lllusion memoárjainak poszthumusz megjelenésével. 
Jászi úgy hitte, hogy a kettő majdan „új egységben találhat szintézist. 
Tisztességes emberek meg fogják érteni a mi függetlenségünket, Károlyi-
val. . . szemben is”. És bízott benne, hogy a Látóhatárban „Vámos Im-
rénk szerkesztői verve és tapintata képes lesz ezt az ideológiai továbbfej-
lődést keresztülvinni és a federatív ethikai individualizmus doktrínáját 
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úgy a materialista liberalizmussal, mint a kollektív szocializmussal szem-
ben megformálni”. 

Az annak idején tervezett Károlyi–ankét mostani ismertetésével csak 
igen kis részét törlesztettük annak az adósságnak, amivel az Új Látóha-
tárban Jászi Oszkárnak tartozunk. 
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KEMÉNY ISTVÁN 
Válság és elnyomás Romániában103 

Roumanie: crise et répression 1977—1982, Un dossier de l’Alternative, 
Janvier 1983, 133 lap 
 
A l’Alternative című francia folyóirat januárban nagy terjedelmű, önálló 
kötetet adott ki Romániáról, pontosabban a válság és az elnyomás hat 
esztendejéről. 

A szerkesztők szerint 1977 fordulat volt Románia történetében. A for-
dulatot jóval megelőzően, 1964-ben megnyíltak a börtönök kapui. Előbb 
Gheorghiu–Dej, majd Ceausescu új politikát hirdetett: a terror megszünte-
tését, az életnívó emelését, liberalizálást az élet minden területén, vi-
szonylagos függetlenséget a szovjet kormánnyal szemben. A románok 
nagy része remélni kezdte, hogy valóban megjavulnak a viszonyok. 1968-
ban Ceausescu elítélte Csehszlovákia megszállását, s ezt az állásfoglalását 
az egész lakosság támogatta. A remények hamar füstbe mentek. Az élet-
színvonal nem emelkedett, hanem gyorsuló ütemben süllyedt. A polgárok 
életének rendőri ellenőrzése fokozódott. 1971-ben Ceausescu kulturális 
forradalmat hirdetett meg, amelynek valóságos tartalma nem volt más, 
mint hatalmának kiterjesztése. A szavak mindinkább nacionalisták lettek, 
a tettekben visszatért a sztálinizmus. A remény korát az elkeseredésé kö-
vette. 

Az elégedetlenség nyíltan 1977-ben robbant ki. Január 26-án a Szabad 
Európa Rádió közölte Paul Goma román író nyílt levelét, amelyben szoli-
daritást vállalt a Charta 77 cseh íróival. Február 8-án Goma második nyílt 
levele következett, amelyet hét társával együtt a belgrádi konferenciához 
intézett, s amelyben leleplezte a Románia lakóit sújtó terrort. Megindult a 
Goma–mozgalom. Munkások, iparosok, technikusok telefonon és levél-
ben jelentették be csatlakozásukat: február 26-án 28-án, március 16-án 
137-en, március 31-én 200-an. A telefonálókat és a levélírókat beidézték 
a rendőrségre, letartóztatták, megkínozták, megverték az utcán, elbocsá-
tották munkahelyükről, elmegyógyintézetbe zárták. Április 4-én Gomát 
letartóztatták, de nemzetközi nyomásra kiengedték. Novemberben arra 
kényszerítették, hogy elhagyja az országot. 

1977 júniusában és júliusában sztrájkok és összetűzések Bukarestben, 

                                                           
103 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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Galacban, Brassóban, Craiovában. Egy bukaresti futballmeccs után 
tüntetés: kenyeret és szabad választásokat követelnek. Augusztus 1-én 35 
ezer bányász lépett sztrájkba a Zsil völgyében. Ceausescu mindent meg-
ígért, csak vegyék föl a munkát. Mihelyt ez megtörtént, jött a bosszú. Le-
tartóztatták a sztrájk vezetőit, 4000 embert elbocsátottak az állásukból, a 
Zsil völgyét tiltott területnek nyilvánították. Három hónapba került a rend 
helyreállítása. Ceausescu megkapja „az ország első bányásza” címet. 
1978 áprilisában megalakul a „Keresztény bizottság a lelkiismereti és 
vallásszabadság védelmére”. 1979 február végén 20 munkás megalakítja a 
román dolgozók szabad szakszervezetét. A mozgalom gyorsan terjed. 
Legerősebb Maros megyében, ahol már március elején 1487 személy 
csatlakozik hozzá. A mozgalom célja az emberi jogok védelme, a szólás, 
a gyülekezés, a szervezkedés, a munkahelyváltoztatás szabadsága, a sza-
bad utazás, a rendőri terror megszüntetése. A szabad szakszervezet veze-
tőit letartóztatják, új vezetők lépnek a helyükre, ezeket is letartóztatják. 
Egyeseket börtönbüntetésre ítélnek, másokat elmegyógyintézetbe zárnak, 
megint másokat az ország elhagyására kényszerítenek, s több, mint 20 
azoknak a száma, akik nyomtalanul eltűntek. 

A pszichiátriai üldözés orosz találmány, de Ceausescu hamar átvette a 
vívmányt. 1968. október 1-én a következőket mondotta: „Van-e még va-
laki, aki azt hiszi, hogy Romániában léteznek társadalmi erők, amelyek 
veszélyeztethetik szocialista rendszerünket? Hiszem, hogy nincs! De bi-
zonyos, hogy vannak még bolondok. Szocialista társadalmunk rendelke-
zik a kezelésükhöz szükséges eszközökkel, többek között kényszerzub-
bonnyal.” A beszéd után szokásos eljárássá vált Romániában az ellenzéki 
érzelmű embereknek elmegyógyintézetbe való küldése. Az Amnesty In-
ternational kezdettől fogva résen volt, és minden rendelkezésére álló esz-
közzel igyekezett leleplezni és fékezni a terror új fajtáját. Magában Ro-
mániában is akadt olyan személy, aki fellépett ellene: Ion Vianu ismert 
pszichiáter 1976 októberében a Viata Romaneasca című folyóiratban cik-
ket tett közzé a „hiperpszichiátriáról”, vagyis a pszichiátriának rendőri 
repressziós eszközként való felhasználásáról. 1977 márciusában Ion 
Vianu csatlakozott a Goma–mozgalomhoz. Azonnal eltávolították pro-
fesszori állásából és pert indítottak ellene a rendőrség megrágalmazásá-
nak vádjával. A nyugati közvélemény nyomására azonban lemondtak a 
per letárgyalásáról és Vianut kiutasították Romániából. A Párizsban meg-
jelent kötet közli Vianu tanulmányát a Romániában folyó pszichiátriai 
üldözésről. 
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Foglalkozik a könyv az eltűntekkel is. Közli az Emberi Jogok román 
ligájának listáját az eltűntekről, egyben hangsúlyozza, hogy a listán csak 
azok a személyek szerepelnek, akiknek neve és címe ismertté vált, s eltű-
nésükről adatok jutottak el nemzetközi szervezetekhez. A Zsil völgyi 
sztrájk után valójában 3000 embert távolítottak el lakóhelyükről, s a 3000 
közül csak 25-ről tudják biztosan, hogy eltűntek, a többiekről még ennyit 
sem. A szabad szakszervezet 2000 tagja közül is csak mintegy 100-nak a 
sorsa ismeretes, megint abban az értelemben, hogy tudják róluk, hogy 
eltűntek. A többiekről semmit sem lehet tudni. 

A nyomor és a terror egyre többekben ébreszti fel az országból való 
menekülés vágyát. 1982 nyarán hivatalos adatok szerint másfélmillió út-
levélkérelem feküdt a hatóságok asztalán. Senki sem tudja, hogy közülük 
hányán akarják az országot véglegesen elhagyni. Sokan illegálisan pró-
bálnak átjutni a jugoszláv határon. Ha a román határőrök elfogják őket, 
akkor rendszerint megússzák azzal, hogy több napon át verik őket és el-
vesztik állásukat. Aki ismételten próbál átszökni a határon, azt börtönbe 
csukják. Börtönbe jut az is, akit a jugoszláv határőrök küldenek vissza. 
Másokat a határőrök lövik le, egyszerűen, felszólítás nélkül. A román–
jugoszláv határon, Negotinban, Smederevóban, Kladovában, Tekiában, 
Gradistében hivatalosan nyilván nem tartott temetőkben földelik el őket. 
„Miért hagyják el a románok Romániát?” címmel közli a könyv Goma 
tanulmányát, az Amnesty International 1980. évi és az emberi jogok ro-
mán ligájának 82. évi adatait. A felsorolás nyomasztóan monoton. „Miha-
il Baba, bukaresti gépész 1979 óta kéri a kivándorlást, letartóztatták, 
megverték, elmegyógyintézetbe küldték. Egymást követik a nevek, majd-
nem mindig szószerint ugyanazzal a kísérő szöveggel. 

Anne Colas tanulmánya behatóan elemzi az 1981-es évben közzétett 
rendeleteket, így többek között az államtanács október 10-i rendeletét, 
amely szerint hat hónaptól öt évig terjedő börtönnel büntetendő az, aki a 
feltétlenül szükségesnél több olajat, cukrot, lisztet, kukoricát, rizst vagy 
kávét tart lakásában. Ugyanilyen mérvű börtönbüntetés fenyegeti azokat a 
bolti eladókat is, akik nem helyi lakosoknak élelmiszert adnak el. 

„Így vagy úgy, írja Anne Colas, Romániában mindenki lop, sikkaszt, 
cserél, a fekete piacra jár vagy veszteget. Ez az egyetlen lehetőség, arra, 
hogy életben maradjon . . .” Ugyancsak ismerteti a „Wharton 
econometrics” amerikai gazdaságkutató intézet 1982 júliusi értékelését, 
amely szerint a nemzetközi pénzügyi alap által Romániának nyújtott 
újabb kölcsön csak arra jó, hogy „az oligarchikus román vezetés tovább 
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folytassa rossz gazdaságpolitikáját”, valamint arra, hogy „rövid időn belül 
még súlyosabb válság törjön ki.” 

Egy másik tanulmány a munkafegyelem megerősítését célzó rendsza-
bályokkal foglalkozik. így többek között idézi és elemzi a román államta-
nács 1981. december 29-én kiadott rendeletét, amelynek értelmében hat 
hónaptól öt évig terjedő börtönnel büntetendők azok, akik a munkaidő 
alatt engedély nélkül elhagyják munkahelyüket, akik nem tartják be a 
biztonsági rendszabályokat, akik cigarettáznak, vagy akárcsak cigarettát 
hoznak magukkal olyan üzemekbe, amelyekben gyúlékony anyagok van-
nak és akik alkoholt visznek be a munkahelyre. Az öt éves börtönbüntetés 
20 évre emelkedik akkor, ha az elkövetett hiba súlyos kárt okoz a válla-
latnak. 

Beszámol végül a kötet arról, hogy legújabban tömegesen érkeznek le-
velek a Szabad Európa Rádióhoz, azzal a kívánsággal, hogy hozza őket 
nyilvánosságra. Nem most először játszik ez a rádió fontos szerepet a ro-
mán életben. Már 1977-ben, a Goma–mozgalom megindulásakor, majd 
1979-ben, a szabad szakszervezet létrehozásakor a Münchenbe küldött 
dokumentumok közlése a már létrejött mozgalmak országos méretűvé 
válásához vezetett. 

Új jelenség az, hogy az 1982-ben küldött levelek többsége anonim 
volt. 1977-ben és 1979-ben az emberek vállalták a nyílt fellépés kockáza-
tát: az emberi jogokra, a román alkotmányra és a nemzetközi egyezmé-
nyekre hivatkoztak. De éppen e mozgalmak elfojtása során bizonyosodott 
be, a helsinki ígéreteket Bukarestben nem tartják be. A román tapasztala-
tokhoz járult a lengyel Szolidaritás sorsának tanulsága is. A mai levelek 
politikai tartalmukban is különböznek a régiektől. Még érkeznek olyan 
levelek, amelyek az emberi jogok megsértésének egyes eseteit teszik szó-
vá, de a többségük általánosabb és nyíltan politikai kérdésekkel foglalko-
zik. A visszatérő témák a következők: az ellátási viszonyok, a katasztrofá-
lis gazdaságpolitika, az elviselhetetlen személyi kultusz és maga 
Ceausescu. 

 
* 

Külön fejezetben foglalkozik a könyv a nemzeti kisebbségekkel. Ge-
rincét Mihnea Berindei, Franciaországban élő román történész terjedel-
mes és alapos tanulmánya alkotja. Kiindulópontként leszögezi, hogy va-
lamennyi kelet–európai országnak közös célja a nemzeti kisebbségeknek 
az uralkodó nemzetbe való beolvasztása, de ezt a célt a román kormány a 
többieknél világosabban fogalmazza meg. A szerző a statisztikai asszimi-
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lációval kezdi a tárgyalást. Három népszámlálást hasonlít össze, az 1956., 
az 1966. és az 1977. évit. Az összehasonlításból kitetszik, hogy a két leg-
fontosabb nemzetiségnek, a magyaroknak és a németeknek arányszáma az 
összlakosságon belül a román statisztika szerint fokozatosan csökken. A 
magyaroké 9,1 százalékról 7,9 százalékra, a németeké 2,2 százalékról 1,7 
százalékra. Ennek megfelelően a románok arányszáma 85,7 százalékról 
88,1 százalékra emelkedett. Berindei tagadja ezeknek a népszámlálások-
nak a hitelességét. A magyarok esetében az arányszám csökkenése azt 
jelentette volna, hogy az 1956-os 1 millió 588 ezerről létszámuk 1977-re 
1 millió 706 ezerre nőtt. Vagyis a szaporulat csupán 118 ezer személy 
lenne, amit a szerző képtelenségnek tart. A román statisztika adatokat 
közöl az egyes régiók természetes szaporodásáról. Ezeket az adatokat 
használja fel Berindei annak bizonyítására, hogy mennyire hamis a nem-
zetiségek létszámára vonatkozó statisztika. Többek között Hargita és 
Kovászna megye természetes szaporodását hasonlítja össze az országos 
átlaggal. Hargita megye lakói 88 százalékban, Kovászna megye lakói 79 
százalékban magyarok. Nos, e két megyében a természetes szaporodás 
aránya magasabb az országos átlagnál. Az ezer főre eső természetes sza-
porulat 1967-ben Romániában 18,1, Hargitában 15,5, Kovásznában 14,2 
százalék volt. 1978-ban viszont az ezer főre eső természetes szaporodás 
Romániában 9,4, Hargitában 10,9, Kovásznában 11,2. Részleges adatok-
ból kockázatos dolog általános következtetést levonni. Berindei mégis 
megteszi: biztosra veszi a magyaroknak az átlagosnál erősebb szaporodá-
sát, s ezt a románosító politikával szembeni ellenállás egyik válfajának, az 
arra való demográfiai reakciónak tekinti. Hivatkozik továbbá Király Ká-
rolyra, aki 2 millióra becsüli a magyarok számát, valamint az Amnesty 
International Romániáról szóló egyik jelentésére, amely szerint a magya-
rok száma Romániában 2 millió 400 ezer és 3 millió között lenne. Maga 
Berindei azon a véleményen van, hogy a magyarok száma 2 millió és 2,5 
millió között van. 

A román hivatalos statisztika szerint a cigányok száma 230 ezer. Ezt az 
adatot is kétségbe vonja Berindei, és Romániából érkező értesülései alap-
ján azt állítja, hogy a cigányok száma bizonyosan felülmúlja a félmilliót. 
A németekről megállapítja, hogy közülük 73 ezret 1944-ben szovjet mun-
katáborokba hurcoltak, ahonnan csak egy részük tért vissza. A bánáti svá-
bokat viszont román kényszermunkatáborokba vitték 1951-ben, ahonnan 
1956-ban kerültek haza. A Nyugatnémetországba való kivándorlás a há-
ború végeztével azonnal megkezdődött, 1947 és 1957 között szünetelt, s 
azóta hullámzó ütemben folyik. A Romániában élő 358 ezer németből 
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jelenleg 80 ezernek van Németországba szóló beutazási vízuma, s a ro-
mán hatóságoktól függ, hogy ezeket mikor tudják felhasználni. A zsidók-
ról is szól Berindei. Ezek száma a háború végén 350 és 400 ezer között 
lehetett, jelenleg pedig az Izraelbe folyó állandó kivándorlás miatt 45 
ezerre tehető. 

Tanulmánya következő részében Berindei a román kommunista párt 
nemzetiségi kérdésben elfoglalt álláspontjának történeti változásaira te-
kint vissza. Ennek a kis pártnak tagjai eredetileg túlnyomó többségükben 
ukránok, bulgárok, zsidók, magyarok, oroszok voltak. A vezető funkcio-
náriusok között is sok volt a nemzetiségi. A két háború között a román 
párt a nemzetiségek önrendelkezésének elvét hirdette. Még 1944-ben is a 
nemzetiségekre volt utalva. Munkásosztály alig volt, a parasztság ellensé-
gesen viselkedett az új rendszerrel szemben. Kezdetben csak nagyon ke-
vés román tagja volt a pártnak és továbbra is a nemzetiségek maradtak a 
párton belül többségben. Románok közül elsősorban a volt vasgárdisták 
léptek be, hogy megmeneküljenek a felelősségrevonástól. Mindennek 
következtében az ötvenes években erősödött az antiszemitizmus, a ma-
gyarellenesség és cigányellenesség különösen a párt tagjai és funkcioná-
riusai körében. Maguknak akarták a hatalmat, nem pedig megosztani zsi-
dókkal és magyarokkal. 

Aztán megindult a terror. A németeket fasisztáknak minősítették, a 
szerbeket titóistáknak, a zsidókat cionistáknak, a magyarokat irredenták-
nak. Deportálások, munkatáborok, bebörtönzések következtek. A magyar 
katolikusok üldözése 1948-ban kezdődött meg, vezetőinek bebörtönzésé-
vel. A Rajk–per után a Magyar Népi Szövetség vezetőit csukták be. Újabb 
letartóztatási hullámra került sor az 1956-os magyar forradalom ürügyén. 
1952-ben autonóm magyar tartományt szerveztek, minden jogi biztosíték 
nélkül, úgy, hogy ez az autonóm tartomány végül is gettónak bizonyult. 
„Cserébe”, feloszlatták a magyar népi szövetséget, s megtiltották a ma-
gyarországi könyvek és újságok behozatalát. Ugyanakkor a románok kö-
zött azt a suttogó propagandát folytatták, hogy az autonóm tartomány 
létrehozatalával a magyarok privilégiumokhoz jutottak. 

Ami az iskolázást illeti, az első években a magyarok megőrizhették is-
koláikat, sőt, a csángók között 1950-ben új iskolákat hoztak létre. Ennek a 
viszonylag liberális politikának azonban 1956-ban durván véget vetettek. 
A magyar iskolákat egymás után egyesítették a román iskolákkal és az 
átszervezést mindenütt a magyarok hátrányára hajtották végre. 1959-ben a 
kolozsvári magyar Bolyai egyetemet erőszakosan egyesítették a Babes 
román egyetemmel. Az egyesítő gyűlés után Szabédi László, a Bolyai 
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egyetem utolsó rektora öngyilkos lett. 1958-ban megszüntették a magyar 
anyanyelvű csángó iskolákat. 

A desztálinizálás Romániában később kezdődött meg, mint bárhol má-
sutt, s nacionalista színekben ment végbe, már amennyire végbement. A 
románok 1963-ban felléptek a KGST szorosabb egysége ellen, 1964-ben 
a Szovjetuniót tették felelőssé a rossz gazdasági helyzetért. Beszélni 
kezdtek arról, hogy Besszarábia román, az oroszok imperialisták és így 
tovább. Az új politikát Gheorghiu–Dej indította útjára, és Ceausescu foly-
tatta. Az új irányzat ideológiáját Berindei nemzeti kommunizmusnak ne-
vezi. Az alapegyenlet: Ceausescu egyenlő a párttal, a párt egyenlő Romá-
niával, következésképpen Ceausescu egyenlő Romániával. E politikának 
nyílt célja a nemzeti kisebbségek fokozatos felszámolása. Két fő eszköze: 
az emigráció és az asszimilálás. Az emigrációs eszközt használták és 
használják a németekkel, a zsidókkal, a szerbekkel, az örményekkel és a 
görögökkel szemben, az asszimilációt a magyarokkal szemben. Az emig-
rációs politika katasztrofális következményeként az ország elvesztette 
tudósainak, mérnökeinek, tanárainak és szakembereinek jelentős részét. 
Ez a veszteség alapvetően hozzájárult Románia mai gazdasági válságá-
hoz. Újabban részben ezért igyekeznek korlátozni a németek kivándorlá-
sát. A korlátozások fő oka azonban az, hogy a németek és zsidók kiván-
dorlásának láttán ma már a románok is ki akarnak vándorolni. Ceausescu 
több ízben nagy beszédben rohant ki a kivándorlás ellen, mondván, hogy 
a kivándorlási láz a reakciós körök tevékenységének és a külföldi rádió-
knak tulajdonítható. A németeket és zsidókat még sem tudják visszatarta-
ni. Németország nagy összegeket fizet a kivándoroltakért, a zsidók kiván-
dorlásának akadályozása pedig azzal a veszéllyel fenyeget, hogy Amerika 
a továbbiakban nem alkalmazza Romániával szemben a legnagyobb kül-
kereskedelmi kedvezmény elvét. 

Az asszimilációs politika hatására fokozatosan és erőteljesen csökkent 
a magyarok arányszáma az értelmiségi foglalkozásokban. A közigazga-
tásban nagyon kevés a magyar tisztviselő. Tipikusnak mondható, hogy 
magyar többségű városban vagy községben a polgármester és párttitkár 
román, vagy legjobb esetben olyan magyar, aki nem használja anyanyelv-
ét. 

Az asszimilációs politika egyik legfontosabb eszköze az iparosítás és 
az urbanizálás. Az iparosítás során a székely megyékbe nagy tömegben 
telepítettek be román munkásokat, technikusokat és mérnököket, míg a 
székely munkásokat és mérnököket az ország más területeire küldték dol-
gozni. Ugyanezt a politikát folytatták olyan városokban, mint Marosvá-
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sárhely, Kolozsvár, Nagyvárad, Arad. Ezekbe a városokba magyar nem 
települhet be. A kisebbségi vidékeken a vállalatvezetők bizalmas utasítá-
sokat kaptak, hogy csak korlátozott számban alkalmazzanak magyarokat. 
Az 1976. évi 25-ös és 26-os számú dekrétum azzal a joggal ruházza fel a 
hatóságokat, hogy távoli vidékekre kényszeríthetik a dolgozókat. Ugyan-
ezek a dekrétumok rendelkezéseket tartalmaznak az ún. parazitizmus le-
küzdésére. E rendelkezések egyetlen célja, hogy kényszermunkatáborba 
küldjék mindazokat, akik valamilyen téren szembeszállnak a hatósággal. 
A kötelező katonai szolgálat során munkaszolgálatos egységekbe osztják 
be a megbízhatatlanokat. Ezeket a munkaszolgálatos egységeket bányá-
ban, alagútépítésnél, és más hasonló természetű munkákban használják 
fel, noha tagjaiknak ilyen munkára semmiféle előzetes képesítésük nincs. 
A munkavédelem alacsony színvonala miatt gyakoriak a halálos balese-
tek. 

Az asszimiláció másik fő eszköze az iskolapolitika. Az 1970—71-es 
tanévben a magyar nyelvű iskolák és osztályok száma még 1516 volt, a 
németeké 392. Az 1977—78-as tanévben a magyar iskolák és osztályok 
száma 1393-ra, a németeké 371-re csökkent. A csökkenés alapja az 1973. 
évi 278-as számú törvénycikk. Ez kimondja, hogy kisebbségi nyelven 
csak akkor lehet elemi iskolai osztályt indítani, ha legalább 25 tanuló je-
lentkezik, középiskolai osztályt pedig csak akkor, ha a jelentkezők száma 
legalább 36. Ha tehát egy színmagyar faluban egy évfolyamban csak 24 
magyar tanuló van, akkor a tanítás nyelve román. Ami a középiskolákat 
illeti, már az említett 1973-as törvény a szakmai oktatást helyezte előtér-
be, az 1977. évi 207-es és 208-as törvény pedig általánosította a szakkö-
zépiskolák rendszerét. E rendelkezések nyomán csökkentették a középis-
kolai osztályok számát. A magyar nyelvű középiskolákban sokkal keve-
sebb szakmát lehet tanulni, elsősorban olyan szakmákat, amelyek a társa-
dalmi érvényesülésre kevés lehetőséget adnak. Mindennek következtében 
1978-ban 12 magyar nyelvű középiskola és 100 magyar nyelvű középis-
kolai tagozat működött, összehasonlításul megemlíti Berindei, hogy 1947-
ben csak Kolozsvárott 14 magyar középiskola volt. Jelenleg a magyar 
anyanyelvű tanulóknak alig több, mint fele — 52,2 százaléka — tanul 
magyar középiskolában vagy középiskolai tagozaton. A magyar nyelvű 
főiskolai oktatás hanyatlása még nagyobb mérvű. Magyar nyelven gya-
korlatilag csak tanári, orvosi és gyógyszerészi tanulmányokat lehet foly-
tatni. Az orvosokat és gyógyszerészeket aztán rendszeresen Erdélyen kí-
vül helyezik állásba, a román orvosokat pedig székely falvakba küldik, 
amelyekben a betegekkel csak tolmács útján tudnak érintkezni. 
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A magyar, a német és a román intézmények összevonásának eljárását 
alkalmazták a színházakban, a könyvtárakban, a kultúrházakban és a le-
véltárakban is. Az összevonások következtében sorozatosan mennek 
tönkre levéltárak és történeti emlékek. Gyakran egyszerűen elpusztítanak 
dokumentumokat, illetőleg lerombolnak levéltárakat, műemlékeket. 

Részletes statisztikákat közöl Berindei a könyvkiadásról, a folyóiratok-
ról és az újságokról is. A magyar, német és egyéb nemzetiségi nyelven 
kiadott könyvek példányszáma 5 százalékát teszi ki az 
összpéldányszámnak, noha még a meghamisított hivatalos statisztika sze-
rint is a nemzetiségek aránya 12 százalék. A kisebbségi nyelven kiadott 
lapok és folyóiratok száma a hetvenes években rohamosan csökkent: 
1978-ban 14 újság és 38 folyóirat jelent meg kisebbségi nyelven. 

Tanulmányának befejező részében Berindei megállapítja, hogy a ro-
mán pártállam valamennyi kisebbség asszimilálására törekszik, legfőbb 
törekvése azonban a magyarok asszimilálása. A magyarok ellenállnak e 
törekvésnek, meg akarják őrizni nyelvüket, kultúrájukat, hagyományaikat, 
s kivándorolni sem akarnak. Követeléseiket és igényeiket is kifejezésre 
juttatják, igen nagy mérséklettel és körültekintéssel. Szeparatista igények-
kel nem lépnek föl. A magyar igényekre a román hatóságok fokozott rep-
resszióval felelnek. Berindei említi többek között Szikszai Jenő és Kuti 
Sándor meggyilkolását. A magyarokat azzal a hazug váddal illetik, hogy 
fenyegetik Románia területi integritását. E hadjárat különösen fokozódott 
attól kezdve, hogy nyugati országokban közismertté vált az erdélyi ma-
gyarok elnyomása. Propaganda hadjáratukat a nyugati országokra is kiter-
jesztették, amelyben számos román emigrációs könyvkiadót támogatnak. 

Mihnea Berindei lelkiismeretesen foglalja össze mindazokat az adato-
kat és információkat, amelyek a román asszimilációs politikáról bármi-
lyen nyelven rendelkezésre állnak, és összefoglalóját a maga részéről né-
hány fontos új információval egészíti ki. Tanulmányának értékét növeli, 
hogy a magyar kisebbség elnyomását a teljes román kisebbségi politika, 
sőt az egész román politika összefüggésében tárgyalja. Egy másik értéke a 
tanulmánynak, hogy az emberi és a kisebbségi jogok melletti nyílt állás-
foglalást össze tudja egyeztetni a jelenségek szigorúan tudományos, tár-
gyilagos és elfogulatlan elemzésével. Figyelemre méltó talán még az a 
körülmény is, hogy — akárcsak a kötet többi román munkatársa — román 
nemzeti érdeknek látja a románosító politika felszámolását. 
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* 
Romániában ma hadiállapot van, csak nem lengyel, hanem román 

módra — vonja le végső következtetését a két szerkesztő, Mihnea 
Berindei és Anne Colas. Az ország kincseinek elpusztítása és genocídium, 
népirtás. Nemcsak a magyar és német, hanem a román nép irtása is. Va-
jon, egymásra találnak-e a közös bajban a különböző nyelvű és kultúrájú 
közösségek — románok, magyarok, németek, cigányok? 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Merre szállnak a darvak?104 

Mózsi Ferenc: Szénaillat száll, versek, Framo Publishing, Chicago 
1982,128 lap 
 
Volt egyszer egy budapesti fiatalember, aki rosszkor született: ahhoz, 
hogy 1956 őszén a nyakába szedje a világot, túl fiatal volt, de ahhoz, 
hogy elfeledje a nagy kaland lehetőségét, túl öreg. Tizennégy évet várt, 
míg végre 1970 nyarán átúszta az Adriát, és a nagykorúsággal egyidőben 
utolérte a hontalanság érlelő nyomora. 

Makacs, elszánt ember Mózsi Ferenc. Szűkek voltak neki nemcsak az 
olasz menekülttáborok, hanem maga a vén Európa is, ez az Eurázia nyu-
gati csücskén fityegő aprócska félsziget. Amerikában kötött ki, hátha a 
„korlátlan lehetőségek hazája” az ő életéből is kiirtja a korlátokat. Ma 
tizenhárom évvel az Adria átúszása után, nyomdája, könyvesboltja van 
Csikágó kellős közepén. 

Mózsi Ferenc azonban nemcsak makacs: igényes, törekvő, egyszóval 
az a fajta, akiről Dalé Carnegie megmintázta a sikeres amerikai prototípu-
sát Nyomdájában immár két éve irodalmi, művészeti, kritikai szemlét ad 
ki, a „Szivárványt”. A nyugati magyar irodalom legjobbjait toborozza 
vállalkozása köré, rendezvényein irodalmunk osztatlan egysége mellett 
tesznek hitet hazaiak, erdélyiek, felvidékiek. 

Mindez azonban nem elég: a csikágói „Framo” 1982 elején új vállal-
kozásba fogott. A „Szivárvány–könyvek” sorozata a nyugati magyar 
könyvkiadásba lehel új életet: immár három kiadványa jelent meg, a har-
madik: a „Szénaillat száll” Mózsi Ferenc versei, mert Mózsi ír is, nem-
csak nyomtat, szerkeszt, kiad, terjeszt, elad. Csak így lesz teljes a kép, így 
válik egy irigylésreméltó, amerikai stílusú karrier történetévé a csikágói 
egyszemélyes zenekar kezdetben reménytelennek tűnő igyekezete. De 
lehet-e valaki sikeres üzletember és költő egy kalap alatt? A nyugati iro-
dalmakban volt rá példa, hogy egy poéta mint kiadó hozott létre mara-
dandót. A francia költő–kiadóról, Pierre Seghers-ről egyre kevesebben 
tudják, hogy a „Ma költői” (Poétes d'Aujourd'hui) elindítója valaha maga 
is költőnek számított, sőt fontosabbnak tartotta a könyvkiadásnál a költé-
szetet. 

                                                           
104 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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Van valami titokzatos alkati összeférhetetlenség a hajtás, a győzelem, 
és a szemlélődő befelé figyelés megszálottjai között. Mózsi Ferenc — a 
teljes élet szerelmese — egyikről sem tud lemondani. Innen származna 
versei ólmos fáradtsága, morózus „kedélytelensége”, rossz közérzete? „A 
gondok nem hagynak nyugodni” — írja. Állandó kísérője a halálérzet, a 
spleen, a letargia. 

A „Szénaillat száll” a költő negyedik kötete. 
 

Kertem azóta képzelettelenítettem 
majd a földközelbenből 
kiléptem volna volt a semmibe 
de a könnyen eltűnhetőség veszélye is elmúlt 
fojtó köteleket sodortam az elmúlás hajából. . . 
 

. .. mondja a Csoóri Sándornak ajánlott „Jégben lángol”, és az idézet-
ben (A képzelet kertjében, Földközelben, Idegkötélen) Mózsi valamennyi 
eddigi kötet címe benne van. 

A Szivárvány–könyvek egyszerű, ízléses füzetében csak a zsúfolt olda-
lak erőszakossága bántó — talpalatnyi fehér folt nem maradt két év ter-
mése: százhúsz szorosan szedett vers között. A kritika már 1977-es első 
kötete kapcsán felfigyelt mesterségbeli tudására, a könnyed, játékos kedv-
re, amellyel csűri–csavarja, építi–bontja a szöveget. Figyelmeztetett köl-
tészete buktatóira is, amelyek közül nem utolsósorban a felvetett kérdések 
elodázása, öncélú játékká degradálása szúrt szemet a kritikusnak. „Forma-
lizmus” — mondta erről egy másik kritikus tapintatosan. De ez a forma-
lizmus óhatatlanul modorosságra vezet. 

Volt, aki arra figyelmeztetett, hogy „a nyelvi telitalálatok tűzijátéka 
után — gyakran megbicsaklik a magáramaradó pőre gondolat”. Vagyis a 
gondolat tisztaságát kéri számon, a József Attila-i „pontosan, szépen”-t, 
ami nélkül „a legszebb tűzijáték után is csak a füst fanyar illata marad”. 

1980-as, harmadik kötete kapcsán nyer először megfogalmazást a ké-
tely: ez a költő — egyhelyben topog. „Változatlanul felvillantja erényeit”, 
változatlanul gyönyörködtetnek a feszes, „hamubasült hasonlatok”. De 
„változatlanul jelen vannak hibái, korlátai is . . . Kötete tehát változatlanul 
ígéret. Olyan ígéret, amit tehetsége és tudása birtokában, nem lesz nehéz 
ennek a költőnek beváltania”. 

Lássuk, mit tesz hozzá az elmondottakhoz a „Szénaillat száll” Mózsi 
Ferenc negyedik versesfüzete! 
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Egy újdonságot: ókori, mitologikus utalásokat. „Jódozott dóroszlop”-
ról, „akropolisz hárfákról”, „küklopszokról” szólnak, szellemes szójáték-
kal a „Mater dolorosát” emlegetik ezek az új versek. Néhány izmos, új 
képet: „percekből ácsolt óratutajon / csordogálunk az időn lefelé / evező-
ink a napok” mondja az „Óratutajon”. Néhány jó verset, mint az 
őstörténetkutatókhoz szóló sorokat: 

a nagysághoz 
nem segítenek szumér ősök 
 a múlt rossz ajánlólevél (. . .) 
kihűltek a kis- 
nemzeti remények  
egy Nagy Család csatlósaként  
jobban megérted az egészet. 
 
Vagy az „Idült részegség” vallomása: 
 
csak néha 
két verssor között 
térek észhez 
semmi közöm az egészhez  
mégis 
írom tovább a méregpoharat. . . 
 
A „Ha szülsz nekem” szép szerelmes versében: 
 
italunk lesz a gyermek  
szalvétánk a szerelem  
tányéromból kitörölhetetlen ízed  
kenyerem bélé lészesz  
s ő kenyerem héja (. . .)  
ha Te szülsz nekem  
veled–viselős maradok  
és kihordhatatlan 

 
Vannak azután közhelyek is ebben a kötetben: („Világunk az őrület 

örvényében kavarog”). Van felpergő, „agytalan hebegés”, és nyolc évvel 
első kötete után is, változatlanul, burjánzik itt is a Mózsi–féle szómorzso-
ló dadogás, amit kísérletnek hihettünk mindezideig, de ami ebben a ne-
gyedik kötetben már csak modorosság, halandzsa–imamalom. 
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A művészet játék — a művész: homo ludens. „Jó szóval oktasd, ját-
szani is engedd szép, komoly fiadat” fohászkodik József Attila. 

Mózsi Ferenc szeret játszani. Sorkezdő betűi hol San Francisco-t, hol 
Chicago-t teszik ki, néha nemcsak a sorkezdő, hanem a sorvégi betűk is 
összeállnak, bravúrosan. 

A művészet azonban nem csak játék. Ha az igazság leplezésére, elsik-
kasztására szolgál a szóvirág, akkor — költészetellenes. Szilánkjaira törni 
az egészet, felkavarni a tiszta forrásvizet? A líra nem a rejtezkedés, ha-
nem a tárulkozás művészete. 

Mi az, amit ez a költő nem mer kimondani? Azt, hogy „egy Nagy Csa-
lád csatlósává” vált ott Amerikában, mint az őstörténetkutatókhoz írott 
verse felemlegeti? Hogy csalódott, hiszen „a szabadság csupán egy illúzi-
ós állapot”? „De jaj, nem ilyen lovat akartunk!” — fakad ki a Jégben lán-
goló. Nem ilyent, bizony. Mindezt ki is mondta az 1956-os költőnemze-
dék, nyíltan, könyörtelenül, Nyugatra érkezése után. „A végén még haza-
vágom magam” lelkiállapota is ismerős: itt Nyugaton csak „leírjuk azt, 
amit leélni kellene”. Ezt a tárgykört is végigragozta az 1956 utáni nyugati 
magyar irodalom. 

Honnan hát Mózsinál a lelkiismeretfurdalás? Miért, hogy „Játszóterek 
korcsa a jellem s a mászókán reped a feszes bűntudat”? „Egy kisember 
elindult a lejtőn és felfelé csúszott” — mondják a bevezetés utolsó sorai. 
„S közben megrepedt a lelkiismerete.” 

E jegyzetek végén — nincsen konklúzió. Egy bizonyos: legyen belőle 
mindenható szerkesztő, kiadó, mecénás, avagy a sérültek, a vesztesek, a 
periféria szerény Írnoka — a csikágói Mózsi Ferenc mindenképpen iz-
galmas vállalkozásba fogott. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Egy műfaj halódása105 

– Magyarország felfedezése három kötete – 
Márkus István: Nagykőrös, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1979, 
415 lap  
Miskolczi Miklós: Város lesz, csakazértis . . ., Szépirodalmi  Könyvkiadó, 
Budapest 1980, 415 lap 
Mátyus Aliz: Holnapon innen, tegnapon túl. Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1980, 321 lap 
 
A monografikus jellegű szociográfiáknak nagy hagyományuk van Ma-
gyarországon: a 30-as évek falukutató műveitől napjainkig jelennek meg 
olyan könyvek, amelyek egy–egy város, vagy táj múltját, jelenét elemzik. 
Vannak szerzők, akik gyermekkoruk szűkebb pátriájának állítanak emlé-
ket (Illyés Gyula: „Puszták népe”, Darvas József: „A legnagyobb magyar 
falu”, Lázár István: „Kiált Patak vára”, Bertha Bulcsu: „Balatoni évtize-
dek” stb.), míg másokat a kíváncsiság, netán a véletlen sodort valamilyen 
környékre. Márkus István ez utóbbiak közé tartozik, hiszen az 1920-ban 
született és budai polgárcsaládban nevelkedett író sokáig mitsem tudott az 
alföldi mezővárosok világáról. Egyetemistaként került az Erdei Ferenc 
által vezetett csoportba, s így jutott el 1940-ben Nagykőrösre, ahol arra 
keresték a választ, hogy a viszonylag gyors agrárfejlődésnek, polgároso-
dásnak milyen előnyei, korlátai vannak. 

A körösi tanyák keletkezéséről írta első könyvét — egyben disszertá-
cióját — 1943-ban, és alkalmanként később is visszatért erre a vidékre. 
Rövid látogatásokat tett 1945 márciusában, 1948 áprilisában, 1954 febru-
árjában, majd 1973-ban nyílt ismét lehetősége, hogy alaposabb társada-
lomvizsgálatot végezzen Nagykőrösön. Erdei Ferenc egykori „adjutánsa” 
közben parancsnokká lépett elő, és most ő irányította a környéket járó 20 
kérdezőbiztos munkáját. A múlt, s jelen egzaktabb szempontjait ábrázoló 
és viszonyító, riport-, valamint szociológiai montázsokból született a 
„Magyarország felfedezése” sorozat 21. kötete. 

A hajdani cívis, vastag nyakú kálvinisták lakta városról sokan alig tud-
nak többet, hogy itt élt, s tanított egykoron Arany János. Ám közben el-
múlt másfélszáz év, az urbanizáció teljesen megváltoztatta a környék jel-
legét, életmódját, településszerkezetét. Különösen az utóbbi negyven esz-

                                                           
105 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 1. számában. 
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tendőben fordult nagyot a világ. Márkus a „tegnap” és „ma” idősíkját 
egymásra vetítve rajzolja fel a mezővároshoz tartozó tanyák, s az ott élő 
parasztok sorsának alakulását. Amikor először járta körbe a vidéket, egy 
meglehetősen tradicionális szokásokon alapuló gazdálkodói mentalitást 
tapasztalt, ahol az öröklött vagy bérelt föld nagysága, a származás és 
számtalan egyéb tényező vonta meg a határokat, amely nem csupán gaz-
dagokra–szegényekre osztotta fel a lakosságot. Komoly szerepe volt még 
ekkor az ősöknek, a vallásnak, foglalkozásnak, hiszen a 20—30 holdnyi, 
alig termő homokkal rendelkezők lenézték a náluk módosabb iparosokat, 
a terményüket felvásárló zsidó nagykereskedőket. Ebben a behatárolható 
struktúrában mindenki tudta hol a helye: az élet rendje, az emelkedés, 
vagy süllyedés pontosan kiszámítható volt. 

Némi változás a harmincas évek végétől, a háborús konjunktúra kezde-
tétől tapasztalható, hiszen a mezőgazdasági árak emelkedése új helyzetet 
teremtett a tanyai parasztoknak éppen úgy, mint a városban élő, de a föl-
det bérbe adó birtokosoknak. Sokan kezdtek áttérni az öntözéses gazdál-
kodásra, paradicsomot, paprikát, uborkát termeltek, s látták el zöldséggel 
az alig kilencven kilométerre lévő Budapestet. Ha lassan is, ám elkezdő-
dött a mezőgazdaság modernizálása, mind több gazda lapozgatta a szak-
könyveket, végezték el az Ezüst– és Aranykalászos tanfolyamokat. Már-
kus, kötetének első fejezetében az „átállás” időszakában tapasztaltakat, a 
két világháború közötti mezővárosi parasztok sorsát vizsgálja, differenci-
áltan ábrázolva az „igényesen–igénytelen” életmódokat. 

Most csak találgatni lehet, hogy mi lett volna, ha nem jön közbe az 
1948-as fordulat, amikor gyors ütemben elkezdődött a parasztság felszá-
molása. Nagykőrös határában is sorra ürültek ki a tanyák, a föld javarésze 
állami tulajdonba került, a magángazdálkodókat kuláklistára tették, s 
adókkal meg más szankciókkal nyomorították életüket. Hatalmas tömeg-
ben kezdtek vándorolni az iparba és kezdetét vette egy máig le nem zárult 
mozgás. A város is iparosodni kezdett, ma itt találni az ország legnagyobb 
konzervgyárát, s az üzemekben jórészt az egykori szegényparasztok, és 
azok utódai dolgoznak. Logikus, hogy amikor Márkus 1973-ban ismét 
Nagykőrösre ment, azt kezdte firtatni: mi lett a parasztsággal, sikerült-e 
ambíciójukat, törekvésüket átmenteni a múltból, kik és miért maradtak a 
tanyákon. Vizsgálódásának fő módszere a magnetofonszalagra vett inter-
júk tömkelegének csoportosítása, de a fiatal kérdezőbiztosai ritkán tapin-
tanak a lényegre. Nem követik a régi „hősök” útját, helyette új embereket 
szólaltatnak meg, noha a társadalmi változás okozta sorváltások valóságos 
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képe úgy lenne teljes, ha többet tudnánk meg az 1940-ben felkeresett csa-
ládok mai helyzetéről. 

Ezt indokolná Márkus azon kijelentése is: „Az egyéni gazdaságok 
megszűnése óta az idős parasztok helyzete falun is, mezővároson is ren-
dezetlen.” De ennyivel megelégszik, pedig jó lenne információt kapni, 
hogy akik annyi nehézség, küzdelem részeseiként támogatták — illetve 
ellenezték — a téeszesítést, akikben annyi vállalkozó kedv, dinamizmus 
volt, s kora reggeltől késő estig dolgozva, szívós munkával teremtettek a 
homokon virágzó kertkultúrát — mivé lettek? Néhány idős ember ugyan 
„mikrofonvégre” kerül, ám a szerző nem akarta különösen feszegetni sor-
suk alakulását, hiszen ők mindannyian „negatív interjúalanyok”. Köztu-
domású, hogy a „földjáradékos” öregeknek alig pár száz forintból kell 
élniük, s ha a tanyán maradtak napjainkig, annak elsősorban nem a pusz-
tai élet szeretete, inkább a ház körül tartható igénytelen szárnyasok, és a 
kertben megtermő ennivaló az oka. Még hetvenévesen is muszáj kapálni-
uk a téeszben, vagy ládát emelgetni a konzervgyárban, hogy „kilegyen” a 
nyugdíjhoz elengedhetetlen munkaidejük. És aztán? „Szépen búcsúztatta 
a brigád. Vettek neki blúzt, virágot, vázát. De villany máig nincs a házi-
kóban.” — írja Márkus, és ehhez nem kell kommentár. 

Ma már beismerik a politikusok, hogy a parasztság és a magántulajdo-
nú földek diktatórikusán gyors felszámolása elhibázott lépés volt, hiszen a 
kisgazdasági, háztáji jellegű kertkultúrát nem tudja pótolni a nagyüzemi 
művelés. Pusztulásra ítéltek szőlőt, gyümölcsöst, műveletlenül hagyták a 
géppel nem, de kézzel még termőre fordítható hektárok százait. A kötet-
ben választ várnánk a „miértre”, kiknek a hibájából zilálódtak szét, men-
tek veszendőbe értékek, de Márkus István belenyugvással fogadja a de-
formált folyamat következményeit, hogy mostanában a tanyákon jobbára 
másutt egzisztenciát teremteni nem tudó lumpenek, s a régi szegények 
lassan öregedő maradéka gazdálkodik, és néhány átalakult „hobbitanyá-
vá”, ahol a város zajából menekülni akaró értelmiségiek mázolnak, me-
szelnek, ásnak hétvégeken azzal a boldog tudattal: földjük, telkük van. 

A szerző tudomásul veszi a parasztság megsemmisülését, ugyanakkor 
a magángazdálkodás helyébe lépő termelőszövetkezetek működéséről 
szinte semmit nem közöl. Hasonlóképpen elnagyolja a szerinte jól műkö-
dő, európai színvonalú konzervgyár igazgatójának bemutatását, s teljesen 
hiányzik a kötetből a helyi politikai, társadalmi élet vezetőinek, valamint 
a humán értelmiség képviselőinek véleménye. Vajon miért, hiszen Már-
kus mindig sajátos színt képviselt a magyar szociográfusok mezőnyében, 
és tehetsége alapján feltételezhető róla: képes olyan művet alkotni a teg-
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napi tanyai parasztságról, amely valódi emléket állít ennek a sokszor 
meggyalázott, kisemmizett generációnak. A kérdésre némi magyarázatot 
az önmagáról közölt sorok végén kapni: „Vallom, hogy a szociográfiára 
— a közvetlen megfigyelés, az egyszerű leírás és elsődleges gondolati 
elrendezés mesterségére — szükség van, és szükség lesz. De tudom, nem 
elsősorban nagykőrösi tapasztalataimból: a szociográfus dolga egyre ne-
hezebb.” 

Ám, ha Erdei Ferenc egykori „adjutánsa” is tétova lépésekre kénysze-
rül, és kesernyésen önkritikus szavai a műfaj halódására utalnak — már-
pedig erről van szó —, akkor jogos lehet az aggodalmunk, hogy a „Ma-
gyarország felfedezése” sorozatban ezután megjelenő köteteknél 
méginkább lehet számolni a hamis „látleletek” tömegét felmutató köny-
vekkel. 

 
* 

Magyarország utóbbi három és fél évtizedes történelmében nincs még 
egy olyan gigantikus vállalkozás, mint Dunaújváros. Szinte a semmiből, 
az 50-es évek túlzott iparosításakor született, iszonyatos erőfeszítések 
árán. Először Sztálin nevét kapta, majd a generalisszimusz legendáját 
totálisan deheroizáló hruscsovi korszakban lett Dunaújváros. Az építését 
mai napig misztikumokkal tarkított históriák övezik: mesék a gumicsiz-
más, pufajkás hőskorról, a tányérról lelógó bécsi–szeletekről és persze 
drámák tömege. A könyv fülszövege szerint Miskolczi Miklós arra vál-
lalkozik szociográfiájában, hogy a város történetét megtisztítja minden 
szépítő legendától, torzításoktól, s a lehetőségekhez képest hitelesen írja 
meg múltját, jelenét, eredményeivel, kudarcaival együtt. A „Magyaror-
szág felfedezése” sorozat szerkesztőbizottsága talán azért bízta rá ezt a 
munkát, mert gazdag helyismerettel rendelkezik: először technikusként, 
majd újságíróként dolgozott a városban negyedszázadon át. Ám éppen a 
közösséggel együttlélegző ember tudatos sors–vállalása, és elkötelezett 
szubjektivitása zavaró mindvégig. 

A szerző viszonyának lényegét az egész témához különösen a címadás 
sűríti: „Város lesz, csakazértis . . .” Állításával nem lenne különösebb 
probléma, Dunaújváros városi rangját senki nem vitatja, de ezt minden-
áron el akarja hitetni, még a „szocialista” jelző kisajátításának árán is, 
pedig az nem egy–egy település, hanem az egész jelenkori társadalom 
sajátossága. Elfogultságában nem riad vissza olyan megállapításoktól 
sem: „A Dunai Vasmű az első nagyobb hazai gyártelep, amely eredendő-
en szocialista tulajdonú nagyüzem, ahol sohasem volt tőkés az úr, ahol a 
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faluról érkezett suttyó segédmunkás legény egyenes derékkal állhat a ve-
zérigazgató előtt, ahol minden jogos reménye megvan, hogy amit tesz, azt 
a maga javára teszi.” Az idézet nem csupán brosúra–ízű, hanem jelentő-
sen túloz is, hiszen a vezérigazgatói iroda titkárnők hadával őrzött küszö-
bét ritkán léphetik át kétkezi dolgozók, s ha netán mégis . . . Saját sze-
memmel láttam, hogy az ajtótól két lépésnyire azért van kikopva a sző-
nyeg, mert bizony — ha egyenes derékkal is — állva mondhatják el pana-
szaikat, kéréseiket. Miskolczi, az általa annyiszor hangoztatott szocialista 
demokrácia bemutatásakor ilyen eseteket soha nem említ, bár ez is hozzá-
tartozna, nemcsak a valóságosan elért eredmények közlése. 

Szerencsére néha mer, tud fanyar iróniával megformálni nyugtalanító 
jelenségeket, ám ezeket gyakran elrontja a pozitív kicsengésű 
sommázataíval. Leleplez, majd felment, fölkavar, aztán elsimít, még 
olyan megtisztító hatású fejezeteknél is, amelyek ellenpontozása teljesen 
indokolatlan. Ilyen például az értelmiség passzivitásának bemutatása, a 
város szellemi életéről rendezett vita magnószalagról átírt részlete. Mis-
kolczi végigülte a tanácskozást, majd a szöveget papírról ismét elolvasta, 
és szomorú lett. Nem csodálom! Bosszantó lehet a tartalmatlan „fűrész-
pordumák” hallgatása órákon át, s nem lehet könnyű erről őszintén szólni 
annak, aki elfogódottsággal küzdő, hűségnyilatkozatot tevő lokálpatrióta-
ként tapasztalja, hogy bizony a „szellem napvilága” nem ragyogta be az 
üléstermet. De a magyarázat azért itt sem marad el: „Amit az országos 
politikában megvalósítottak, itt kevésbé tudtak. A munkáspolitika mellett 
nincs lényegrelátó, célra törő értelmiségi (réteg) politika. Félni azért még-
sem kell, legfeljebb várakozni...” — jegyzi meg szerényen. 

Várakozni, mire?! — s ezt nem a kívülálló, ám a tárgyilagosságra tö-
rekvő szkepticizmusával kérdezem. Az elkövetett hibák sorozatának fel-
oldozását badarság csak a jövőtől várni, míg most megelégedni, hogy a 
hajdani sztálinvárosi romantikával még betömködhetők a szocialista de-
mokrácia szövetén támadt lyukak, és elodázhatok a dolgozók munka-, 
bér- és egyéb körülményeinek javítása. Nem lehet véletlen annak beisme-
rése sem, hogy a „Kohó- és Gépipari Minisztérium vállalatai közül Ózd 
után állítólag a Dunai Vasmű fegyelmi helyzete a legrosszabb!” Sajnos, a 
tények, adatok leírásai között tallózva, amelyben álmai Dunaújvárosát 
mutatja be, minduntalan felvetődik a kétely, ez most a valóság vagy csu-
pán Miskolczi ábrándja? Az érzelmi azonosulását ugyanis következetesen 
azzal a titkolt, máskor nyílt szándékkal teszi, hogy azt ráerőszakolja má-
sokra is, noha az elfogult szociográfus szubjektivitása — ezt ő ne tudná? 
— egy ponton túl erősen zavaró. Az rendben van, hogy szereti városát, 
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nem akar megsérteni embereket, de az ilyen jellegű taktikázások sorozata 
erősen rontja a hitelességet. A tényíró nem engedheti meg magának a 
mentegetőzéseket, mint ahogy az általa felmutatottak értékelését, megíté-
lését sem teheti „ex catedra” módon, eleve kizárva az önálló ítélet alkotá-
sából az olvasót. 

Miskolczi Miklós eddigi munkásságát, problémaérzékenységét bizo-
nyító erényeit ismerve, itt és most is azt várhatnók tőle, hogy a kétségkí-
vül feszes szerkesztésen, olvasmányos előadókészségen túl megnyugtató 
feleletet adjon arra, milyen településsé is lett Dunaújváros. Komoly hiá-
nyossága a kötetnek, hogy főleg belső történések alapján elemez, mintha 
az független lenne az országos tendenciáktól. Bár a város urbanisztikai 
múltja alig három évtizedes, számtalan lehetőség kínálkozna a viszonyí-
tásra. 

A szerző pozitívumaként említhető, hogy némely ellentmondás fesze-
getésekor az objektivitáshoz hű krónikásként ütköztet tényeket: „Minek 
mindenkit iskolába küldeni, ki fog akkor dolgozni!” — funkcionáriusi 
kijelentés után arra hívja fel a figyelmet: a nők nagyobbik része betaní-
tott- és segédmunkát végez. De utána rögtön szépítget: „Nyilván így van 
ez más városokban is — meditál —, ám ez nem vigasz az első szocialista 
város számára.” Azért érthetetlen a sorozatos mentegetődzése, mert min-
dent az ötvenes évek privilegizált helyzetéből kiindulva akar magyarázni, 
és örökösen túlhangsúlyozza az „első szocialista nagyváros” jelentőségét, 
mintha az országosan tapasztalt hibák özöne miatt, csak Dunaújvárosnak 
kellene szégyenkezni. A személyes élmények, különféle forrásból szár-
mazó dokumentumok, magnetofonos interjú–részletek, életrajzi bemuta-
tások közül erősen hiányolható azoknak a portréja, akiket „deklasszált 
elem”-ként deportáltak az építkezésekre. Vajon mi lett az ÁVH elől me-
nekülő, egyenlősítő pufajkát magukra húzó papokkal, katonatisztekkel, 
kulákfikkal, az idetelepített prostituáltakkal. Róluk pár sorban emlékezik 
meg, pedig az akkori Sztálinváros, „hőseinek” nyilvánított szakasza törté-
netének aktív részese volt herceg Esterházy éppen úgy, mint a Noseda–
szapangyár igazgatójának unokaöccse. 

A könyv szerkesztési koncepcióját Miskolczi egy vallomása jellemzi. 
Elmondja, hogyan vezeti körbe a városba látogató idegeneket: „Először 
mindig körbeszaglászom a vendégeket. Keresem, milyen érzéssel visel-
tetnek irántunk. Ha jó szívvel, akkor őszinteséget kapnak, ha 'fehér' ér-
deklődők, akkor udvarias tájékoztatást, de ha látok bennük valami fel-
sőbbrendűséget, csodabogárkeresést, felfedezek holmi ellenséges érzüle-
tet, akkor egy–egy rövid sétán akár azt is hihetik, hogy a Paradicsomban 
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járnak. Mert ott járnak. Csak hangszerelés kérdése!” Ez így is van, csupán 
azt felejti el az író, hogy minden vendég — jelen esetben az olvasó — az 
információ dolgában kiszolgáltatott, s joggal feltételezhető, hogy a szerző 
tisztességes válaszokat ad. Ezúttal azonban indokolt a csalódás: alaposan 
becsapják az érdeklődőt, mert a derűs optimizmust hirdető műnek még a 
fele sem igaz! 

 
* 

A recenzens zavarban van, pedig elolvasta annak rendje, s módja sze-
rint a könyvet, kijegyzetelte a lényegesebbnek tartott gondolatokat, ám 
akárhogyan is passzítgatja, minduntalan felvetődik benne a kérdés: ez 
meg micsoda? Hogy nem szociográfia, abban tökéletesen biztos, de nem 
is riport, talán a kettőnek keveréke, viszont — medicinából vett hasonlat-
tal élve — a szerző nem ügyelt a „kromoszóma–arányokra”, s ennek 
eredményeként egy génhibás valami született. Persze, a fogyatékosságai 
ellenére még szerethetnénk, és merő jóindulatból mentegethetnénk a hibá-
it azzal, hogy nők nemigen merészkednek a szociográfia rögös útjára, 
köszöntsük tehát Mátyus Alizt az úttörőket megillető tisztelettel, s nézzük 
el botladozásait. Tehetnénk ezt annál inkább, mert a tanyáról, faluról, vi-
déki városokból Budapestre kerülő lányok, szerencsétpróbálgató életútjai-
ról szóló krónikáit folyóiratokban olvasva már gondolható volt, hogy ezek 
az írások egy készülő kötet fejezetei. Ám ami húsz–harminc oldalon át 
elmondva érdekes, háromszáz lapnyi terjedelemre erőszakosan felfújva 
— unalmas! 

No, nem a téma, mert a textilgyári munkásnők helyzetét elemző írás 
izgalmas alapanyagnak tűnik, bár elgondolkodtató, hogy 1980-ban miért 
kellett két, egymással kvadráló könyvet kiadni, hiszen Moldova György 
„Szent tehén” című riportkötete szintén a textilipar gondjait, nehézségeit 
taglalja. De mivel ez az érv a kákán is csomót kereső kötözködésnek tű-
nik, maradjunk magánál a műnél: mit is akar a „Magyarország felfedezé-
se” sorozatban megjelent írásában elmondani Mátyus Aliz, s próbálkozása 
miért nem érte el célját. A szerző a Népművelési Intézet Kutatási Osztá-
lyán dolgozik és felbirizgálta érdeklődését, hogy a fővárosban közel 
negyvenezer ember él munkásszállókon, tizenháromezer gyári albérletek-
ben, s ezeknek csaknem egytizede a textiliparban keresi kenyerét. Megol-
dott-e az így tengődő fiatal nők ezreinek helyzete, mi a szerepe a leány-
szállások rendjének abban, hogy a nők nagyrészének nem sikerül a meg-
változott életkörülmények között új rendet, magatartásbeli normarend-
szert kialakítani! A több éves légüres térben való vergődés után miért 
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térnek vissza oly sokan az annyira utált szülői házba, ismét vállalva azo-
kat a konfliktusokat, amelyek elől Budapestre kívánkoztak! Mi lesz azok-
kal, akik végre férjet találnak, miért nem tudják — akarják — megtartani 
a textilüzemek a betanított– és szakmunkásaikat, a lányok életében mitől 
nem lehet egyéb, mint vargabetű, a fővárosban eltöltött időszak? 

Megannyi érdekes kérdés, hiszen a két kultúra közötti vákuumban ösz-
szekuszálódott célok, értékek útvesztőjében botorkáló életek vizsgálatánál 
nem is lehet hálásabb témája egy szociográfusnak. Ám ezek ábrázolásá-
hoz roppant kevés az empíria: együtt sírni a becsapottakkal, izgulni, hogy 
felírják-e a fogamzásgátló tablettát, elkaparják-e a könnyen szerzett mag-
zatot. Különösen az a bosszantó, hogy a szereplők bemutatását többnyire 
a magnetofonszalagra rögzített vallomásokra bízza, ritkán korrigálja saját 
véleményével az elmondottakat, noha számos lehetősége van a kontrollra: 
elmegy családlátogatásokra, gyakran ücsörög a munkásszállón. Jó dolog a 
technika, nem kell annyit jegyzetelni, észben tartani epizódokat, de pon-
tosan ebből következik a negatívuma is: az ilyen módszerrel dolgozó 
tényíró később nem képes a szelektálásra, a szintetizálásra, csupán „kibo-
rítja” az összehordott anyagot, s azt hiszi, némi dramatizálással kész a 
könyv. Mátyus Aliz ezt még megtetézte azzal, hogy különféle naplókból 
idéz oldalakon át, s bár ezek a szubjektív indulatokkal túlfűtött sorok 
utalnak az adott személy egyéniségére, mentalitására, mögöttük csak el-
mosódott kontúrokban mutatkozik meg maga az ember. 

Akad azonban néhány érdekes epizód: a szerelemre, társra, férjre vá-
gyódó lányok vergődése, a szobákban kifecsegett kalandok töviről– he-
gyire meséi, a szexuális kultúra teljes hiányossága, hogy magánéletük az 
utcán zajlik és cselekvéseikben bántóan korlátozottak. Amikor ezekről 
szól Mátyus Aliz — letéve a magnót —, felcsillan a tollforgatásra jogosí-
tó tehetsége, képes láttatni a helyszíneket, vele barangolunk a szobákban, 
a folyosókon, érezzük az ágyak végén száradó fehérneműk szagát, szinte 
halljuk a nevelőnőkkel folytatott vitákat, tanúi lehetünk az udvarlókkal 
való diskurálásoknak. Drukkolunk a lányoknak, hogy a szilveszterkor 
kapott csókok ne érjenek véget, és a gyakori csalódásaikat panaszoló ré-
szeknél egy régi slágert dudorászva szeretnénk vigasztalni őket: 
„Kiskatóka ilyen ez az élet, hazudnak a május éjszakák . ..” 

Ám nagyon ritkák az ilyen fejezetek, a szerző mondanivalója kéthá-
rom, az „Élet és Irodalom” hátsó oldalán, vagy egy folyóiratban közölhe-
tő terjedelemben tömörödik össze, ezekből kapjuk azokat az információ-
kat, amelyek az „átrétegeződni” akarók keserves, perspektívátlan küzdel-
mét mutatja be. Ebből ítélve feltételezhető, hogy rátapintott a lényegre, s 
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látja hogy milyen okok miatt kényszerülnek ennyien — Magyarországon 
jelenleg 150 ezren — az otthontól távol, munkásszállón élni, miért nincs 
lehetőség szűkebb környezetükben a differenciáltabb pályaválasztásra. De 
amikor ennek megválaszolására kerülne sor, diplomatikus szerénységgel 
a Vidám Parkba kalauzolja az olvasót, és ismét bekapcsolja a magnót. Ez 
a módszer Timur kán udvari festőjének a csalafintaságára emlékeztet. 
Tudniillik a vezér sánta volt és félszemű, s amikor megparancsolá a pik-
tornak, hogy készítsen róla élethű képet, a furfangos művész tudta, ha 
ezekkel a hiányosságokkal ábrázolja gazdáját, azonnal lecsapják a fejét. 
Ezért lóra ültette a kánt, így nem látszik bicebócasága, és száguldó vadra 
lövetett íjjával, tehát a célzással indokolta csukott szemét. 

Noha minden anekdotával főleg tréfálkozó hasonlatokra törekszik a 
mesélő, jelen esetben nincs ok a mosolygásra, mert Mátyus Aliz, a mai 
magyar valóság egy igen fontos és fájó jelenségének „lefestésekor” — bár 
nem kerülve a sötét tónusokat — igyekszik a szerkesztői, vagy a jóég 
tudja milyen kívánalmakhoz igazodni. Olykor úgy tesz, mint könyvének 
egyik szereplője, Horgas Flóra, aki: „Szétszedi és összerakja a világot, 
megint szétszedi, és újra összerakja, akarná, hogy mindig jobban sikerül-
jön. S van, amikor hagyja, hogy folyjanak a percek . . .” Azt viszont tud-
nia kellene a szerzőnek, hogy a részigazságok, az ide–oda elrejtett bátor 
hangú mondatok hordalékából még nem lesz szociográfia akkor sem, ha 
igyekszik is alkotója kompozíciós rendbe tömöríteni a megismert élet-
anyagokat. 

Végig nem tisztázott: a lányokat akarja vigasztalni, ne sírjanak, majd 
csak lesz valahogy, netán a migráció (faluból városba áramlás) lelki–, 
szellemi sérültjeinek érdekében tör lándzsát. Hol ide kap, hol oda, s ezek 
a tudatos, vagy ösztönös kacskaringók a „mérlegelésre” utalnak, neveze-
tesen: messzire elkerülni azt a pontot, hogy a „sajtóban elkövetett rágal-
mazás bűntettével” vádolhassák. Márpedig, aki szociográfiát ír — s ez a 
könyv többek között ezért nem az —, érdekeket ütköztet, a humanizmus 
nevében csatázik, és teszi ezt esztétikus igénnyel, taktikázás nélkül. Van 
egy fejezet, amelyben a terhes nők munkásszállóját mutatja be. Fél olda-
lon át „utazik”, pontosan részletezve, melyik busz, villamos visz az utcá-
ba, hol kell átszállni, aztán pár mondatban leírja a házat. Húszán lakják a 
két szobát, fürödni nem lehet, s ezzel kész. Senkit nem kérdez meg a gyár 
irányítói közül, hogy a gyereket váró lányokat miért ebbe, a hajdan erede-
tileg csirkekeltetőnek készült épületbe helyezték, ahol nincs lehetőség a 
minimális higiéniára sem. Annál merészebben faggatja a művezetőket, 
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szülőket, nevelőket, mintha azok bármiről is tehetnének, s lenne lehetősé-
gük a változtatásra. 

Így sodródik az általánosságokat közlő, a problémákat csak hámozgató 
stílus felé a könyv, és lesz sematikus, unalmas. Kár érte, mert vérbeli 
tényíró tele bugyorral érkezett volna vissza arról a területről, ahová elve-
tődött Mátyus Aliz, s nem a feloldatlan disszonanciák tömegét borítja ki, 
mint tette ezt a szerző. Lám, nem mindenkinek tesz jót a bőség zavara, 
olykor megbénítja a képzeletet, pedig szociográfus feladata éppen az, 
hogy a jelent reálisan ábrázolva álmodja a jövőt. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Hullj pajzsnak holtan is megszabdalt honodra106 

— Búcsú Illyés Gyulától — 
 
Folyóiratunk előző száma, amelyben a nyolcvanéves Illyés Gyulát ünne-
peltük, talán még el sem jutott minden olvasónkhoz, amikor meghallottuk 
a szomorú hírt a költő váratlanul gyors haláláról. Gondolom, azokban az 
órákban fajdalmában legalább olyan egységes volt az egész magyar nem-
zet, mint pár hónappal azelőtt az ünneplésben. A közeli hozzátartozók és 
barátok nyilván ennek a határok feletti összetartozás érzésének akartak 
kifejezést adni, amikor ragaszkodtak hozzá, hogy a temetésen ne csak az 
otthoniak vehessenek részt, hanem elkísérhessék utolsó útjára az erdélyi-
ek, a felvidékiek, délvidékiek, sőt a nyugati világban szétszórt magyarok 
is. Az erdélyieket Sütő András, a felvidékieket Dobos László képviselte, 
Jugoszláviából azonban tudtommal senki sem vett részt a temetésen. Le-
het, hogy véletlen dolga, de az is lehetséges, hogy Bori Imrének a súlyos 
beteg Illyést a jugoszláviai magyarság helyzetéről fölényesen kioktató 
cikke következményeként. Nyugatról Illyés régi barátait, Cs. Szabó Lász-
lót és Szabó Zoltánt, valamint Gombos Gyulát, továbbá az Új Látóhatár 
és az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem küldöttét várták. A nyu-
gati magyarságot végül is Szépfalusi István és én képviseltük, letéve ko-
szorúinkat a ravatal elé, mind a kettőn azonos felírással: „A nemzet gyá-
szában osztozva”. 

Azonban a mi jelenlétünk is szinte az utolsó órákig kétséges volt. Ba-
rátaim tudják, hiszen sohasem csináltam titkot belőle, hogy míg az a rend-
szer életben van, amely elől kénytelen voltam elmenekülni, én nem szán-
dékozom átlépni elhagyott hazám határát. De különösképpen nem akar-
tam vízumot kérni egykori politikai ellenfeleinktől és azok utódaitól a 
hatalomban, akik közvetlenül vagy közvetve Rákosi Mátyásnak köszön-
hetik uralmukat. Ezért most is csak úgy voltam hajlandó elindulni erre az 
útra, ha Bécsben vár a vízum, anélkül hogy személyesen kelljen kérnem. 
Nevemben is Szépfalusi István fordult a bécsi követhez, aki közölte vele, 
hogy sem neki, sem nekem nem adhatnak a külképviseletek vízumot Bu-
dapest megkérdezése nélkül. Magyarán, mind a ketten fekete listán va-
gyunk, jóllehet Szépfalusinak mint osztrák állampolgárnak elvben nem is 
kellene vízumot kérnie. Mint utólag megtudtuk, a család kívánságát, hogy 

                                                           
106 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 2. számában. 
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a temetésre a világ bármely részéből érkező magyaroknak adják meg az 
ilyen alkalmakkor szokásos három napra szóló beutazási engedélyt, a 
kormány respektálta. így, egy nappal a temetés előtt, április 21-én, csütör-
tökön délelőtt a követség értesítette Szépfalusi Istvánt, hogy átvehetjük a 
vízumot. Mikor a hírt kaptam, mar felszállt a München–bécsi repülőgép, 
csak vonattal utazhattam, mely este 5 órakor érkezett Bécsbe. A követség 
előzékenységéből azonban túl a hivatalos időn egy szimpatikus tisztvise-
lő, Varga Béla várt ránk a külön lapon előre elkészített vízummal és egy 
üveg badacsonyi borral. A követségről Szépfalusi István kocsijával egye-
nest a határra hajtottunk. 

Megvallom őszintén, semmi különösebb meghatottságot nem éreztem, 
amikor 35 év után újra ott álltam a határon. Talán azért sem, mert távolból 
odalátszottak az őrtornyok, melyeket nemsokkal azután emeltek, hogy 
1948 őszén — még fiatalon — az éjszaka leple alatt egy kis batyuval a 
vállamon, benne féltett kincsként Móricz Zsigmond Magvetőjével elhagy-
tam azt az országot, mellyel kapcsolatban nem sokkal korábban egy ka-
nadai magyar lapban még azt írtam, hogy olyan országot fogunk építeni, 
amelyből a jövőben egyetlen magyarnak se kelljen kivándorolnia. Most is 
az őröket figyeltem., de ezúttal minden izgalom nélkül, rajtuk próbáltam 
első benyomásként lemérni, mennyit változott a világ odahaza 35 év óta. 
Fiatal katonák teljesítettek szolgálatot a határsorompónál. A mondat, 
mellyel a papírjainkat kérték ugyan kérő volt, de ahogy felszólítottak 
bennünket, hogy szálljunk ki az autóból, már félreérthetetlenül parancso-
ló. Hirtelen újra alattvalónak éreztem magamat, pedig ezt az érzést már 
rég elfeledtem. Arra a kérdésre, van-e gyerek, talán a hirtelen felébredt 
alattvalói reflexekből, én válaszoltam. A tejfeles szájú kis határőr azonnal 
rámripakodott: Nem magát kérdeztem! Ez a hang már nagyon is ismerős 
volt nekem. Falusi gyermek éveimben hallottam utoljára ilyen pimasz 
fölénnyel beszélni a fiatal csendőröket öreg parasztokkal. A hatalomnak a 
néppel való évszázados érintkezési módja a szocialista társadalomban 
sem változott, gondoltam, s legszívesebben máris visszafordultam volna, 
ha csak turista kíváncsiság hajtana. Majd hirtelen arra gondoltam, miért 
nem lehet kioktatni ezeket a fiatal katonákat arra, hogy a hatalom hangján 
csak akkor szóljanak, ha valakit törvénysértésen érnek. Míg ezen tűnőd-
tem, a zárt fülkéből visszakaptuk útleveleinket és elindulhattunk a máso-
dik sorompó felé, ahol már nyílt is előttünk az út Magyarországra. 

Az első ház, melyet egy határszéli faluvégen pillantottam meg, új volt, 
még vakolatlan. Aztán egymás után tűntek föl a falvak új házaikkal. 
Ahogy a szürkülő estben a rohanó autóból az országútról kivehettem, az 
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elmúlt 35 év alatt a magyar falvak képe valóban megváltozott, az egykori 
döngöltfalú, szalmafödeles házak már csak mutatóban maradtak, s ha leg-
többször nem is túlságosan nagy fantáziáról tanúskodó, de legalább ké-
nyelmes, egészséges házak épültek helyükbe. Persze, nem sokat láthat-
tam, mert mire Győrbe értünk, már besötétedett. A régi városházát még 
ismerősként üdvözölhettem (legutoljára 1947-ben Veres Péterrel jártam 
Győrött népgyűlésen), de maga a tér előttem már idegen volt modern épü-
leteivel. Budapestet elérve valahogy úgy éreztem magamat, mint először 
Róma határában, majdnem minden idegennek tűnt az esti megvilágítás-
ban, fogalmam sem volt merre járunk. Szerencsére, Szépfalusi István, aki 
csak 56 után jött el Magyarországról, jobban kiismerte magát — igaz, 
indulásunk előestéjén alaposan áttanulmányozta Budapest térképét —, így 
minden keresés–kérdezősködés nélkül egyenesen befutottunk a Keleti 
Károly utcába Csoóri Sándor lakásába. Csengetésünkre Komáromi Mi-
hály, a Bodeni tó mellett lakó orvos barátunk nyitott ajtót, nem kis meg-
lepetésünkre. Csoóri Sándor egy közeli kellemes kis vendéglő kerthelyi-
ségébe vitt bennünket vacsorázni, ahol a hangulat és az ételek–italok íze 
békebelinek tűnt (én a neve miatt vágsellyei sertésbordát rendeltem juhtú-
rós galuskával). A fiatal pincérek udvariassága sem maradt mögötte azo-
kénak, akik 40–50 évvel ezelőtt váltották a tányért. Érkezésünk időpontjá-
ról Csoóri Sándoron kívül senki sem tudott. Nem is akartunk barátoknál 
vagy rokonoknál megszállni, hogy még a bejelentés miatt se kelljen hiva-
talos szervekkel érintkeznünk, ezért a Rákóczi úti Szabadság szállóban 
vettünk ki egy kétágyas szobát. Éjfél is elmúlt már, mikor beléptünk a 
szálloda halijába, ahová épp akkor érkezett vissza, bizonyára városnézés-
ből, egy nagy turista csoport. Beszédjükből nem tudtam kivenni, milyen 
szláv nyelvet beszéltek. Megkérdeztem hát a csomagjainkat vivő szállo-
dás fiút. — Sajnos, lengyelek — mondta lenéző mosollyal. 

Hogy miért „sajnos”, már nem kérdeztem. Inkább azon tűnődtem, 
hogy a szegény lengyel turisták borravalóját kevesli-e, vagy ez a „sajnos” 
része annak az általános hangulatnak, amelyet sikerült a hivatalos propa-
gandának a lengyelek ellen kelteni. A felvonóban a kellemes arcú fiút 
vizsgálgatva arra gondoltam, ezer éves történelmünk során feltehetőleg 
most van először igazán lengyel–ellenes hangulat Magyarországon, fe-
ledve az 1848-as lengyel tábornokokat, az 56-os forradalmat elindító ro-
konszenv tüntetést Bem apó szobránál. Vajon mit gondolna erről Illyés 
Gyula? Mivel később többször is találkoztam hasonló nézetekkel a rövid 
hatvan óra alatt, megemlítettem élményeimet író barátaimnak is, akik nem 
leplezték felháborodásukat a lengyel–ellenes hazug propaganda miatt. 
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Mielőtt a szállóban álomra hajtottam volna fejemet, megkértem 
Szépfalusi Istvánt, jöjjön le velem egy rövid sétára, mert én valamikor 
nagyon régen, 40–50 évvel ezelőtt itt laktam a szállóhoz közeli Munkás 
utcában egy szoba–konyhás kis lakásban hatodmagammal, amelybe 
Alitzer bácsiék, egy öreg zsidó fiákkeres ablaktalan konyháján keresztül 
volt a bejárat. Az utca azóta szinte semmit sem változott. Mivel a háború 
alatt belövések nem érték, viszonylag gondozottnak látszott. Csupán a 
velünk szemben a harmincas években épült, egykori modern épület öre-
gedett meg. A ház, amelyben mi laktunk, gondolom, a századforduló ide-
jén épülhetett, a valóságban is olyannak tűnt, ahogy csaknem 50 év óta élt 
emlékezetemben, de az új ház, amely egykor Honthy Hanna igényeinek is 
megfelelt, megkopott, megcsúnyult, ma aligha költözne oda egy valamire 
való énekesnő, pedig azóta nyilván az utca híre is megjavult, mert az én 
időmben még éjszakánként, kapuzárás után öregedő utcalányok 50 fillé-
rért állva szeretkeztek a kapuk aljában reményüket vesztett, részeg férfi-
akkal. 

Korán ébredtem. Péntek van, április 22-e, a temetés napja. Hajnali nap-
fényben szerettem volna harmincöt év után újra megpillantani a várost, de 
most komor esőfelhők vonultak át az égen. Az ablakon kitekintve a meg 
kihalt Rákóczi útra, megnyugtattam magam: a nemzet gyászához, mely-
ben osztozni jöttünk, a panaszkodva szemerkélő eső jobban illik, mint a 
derűs napfény. Gyorsan felöltözködtem, hogy a temetés előtt még meglá-
togassam legkedvesebb unokahúgomat, Simon István költő özvegyét. A 
város szélén egy düledező viskóban találtam, a találkozás örömébe keserű 
üröm vegyült. Ugyanannak az általánosan elterjedt káros szenvedélynek 
az áldozata, amely Simon Istvánt is sírba vitte. 

Valamivel egy óra előtt érkeztünk meg Csoóri Sándorral, Szépfalusi 
Istvánnal és Komáromi Mihállyal a Farkasréti temető főbejárata elé. Az 
ég most is borult volt, de az eső nem esett. Amerre csak elláttam, min-
denütt ünneplőbe öltözött emberek. Föl sem tudtam mérni, mennyien le-
hettek, barátaim szerint legalább tízezren. Az ilyen becslés nagyon nehéz, 
de abban mindannyian megegyeztek, hogy legalább annyian vannak, mint 
Kodály Zoltán temetésén. Pedig péntek van, általános munkanap. Amint 
hallottam, a család kívánsága az volt, hogy szombaton legyen a temetés, 
de a temetői alkalmazottak valamilyen okból ragaszkodtak a péntekhez. 
Szombaton bizonyára még többen jöttek volna. A bejáratnál Csoóri Sán-
dor fölmutatta a rendezők előtt fehér kártyáját, amely megnyitotta előt-
tünk az utat egészen a ravatalozóig. Nem tagadom, az addigi 14 órás ma-
gyarországi tartózkodásom alatt, először gyűltek könnyek a szemembe, 
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mikor megpillantottam a lezárt koporsót, Flóra asszony lefátyolozott ar-
cát, lkát és férjét, Kodolányi Gyulát. Alig tudtam kinyögni a részvét szo-
kásos szavait. Gondolom, hasonló érzésekkel küszködhetett Szépfalusi 
István is, mert annyira megzavarodtunk mindketten, hogy ott maradtunk a 
ravatalozóban a koporsó másik oldalán állva, szemben a családdal. Bizo-
nyára nagyot vétettünk a temetés rendje ellen, de talán a család megbo-
csátja a tájékozatlanságból és zavarunkból eredő helytelen magatartásun-
kat. Alig tudtam levenni szememet a koporsóról, közben Juhász Ferenc-
nek az Élet és Irodalom-ban írt szép búcsúztató cikke szavai jártak 
eszemben. Juhász „Magyarország szívébe dugott lázmérőnek” nevezte 
Illyést. Bármennyire bizarr is a kép, hiszen szívbe nem szoktak lázmérőt 
dugni, mégis megfogott engem is: íme, itt fekszik előttem — gondoltam 
— a törött lázmérő. Vajon ki méri ezután a nemzet lázát, ki érzékeli olyan 
pontosan minden baját, mint a halott költő? Gondolataimból arra riadtam, 
hogy mozgás támadt a teremben. A temető egyik alkalmazottjának Flóra 
asszony egy kis csomagocskát nyomott a kezébe. Hallottam, amint azt 
mondta: a rácegresiek küldték. A koporsó fedele még nem volt leszögez-
ve, óvatosan felnyitották és belecsúsztatták a szülőföld utolsó ajándékát, 
feltehetőleg egy maréknyi földet. A szemben lévő oldalról emelték föl a 
födelet, nagyon sajnáltam, hogy nem láthattam még egyszer, utoljára is-
merős arcát, melynek vonásai első találkozásunkkor, már kora ifjúságom-
ban örökre bevésődtek emlékezetembe. Aztán négy ember felemelte a 
koporsót és kivitték a ravatalozók előtti térre. Mi, még mindig nem 
ocsúdva föl, a családtagok után utolsónak hagytuk el a ravatalozót. 

A tér nem nagy, bizonyára nem ilyen méretű temetések céljaira tervez-
ték. A ravatal közelébe a családon, a közeli barátokon és a hivatalos sze-
mélyiségeken kívül bizony másnak nemigen jutott hely. A gyászoló gyü-
lekezet szinte beláthatatlan messzeségig elhúzódott, túl a temető bejára-
tán. S amire, Illyés Gyulát ismerve, életében senki sem gondolt volna: a 
gyászszertartás katolikus búcsúztatóval kezdődött. Mint utólag kiderült, 
végrendeletileg katolikus temetést kért. Leánya, lka kérte meg Belon Gel-
lért pécsi segédpüspököt, a Kodolányi család régi barátját, aki Kodolányi 
Jánost is temette, a gyászszertartás elvégzésére. Budapesten az a hír is 
elterjedt, hogy Illyés a halálos ágyon kérte a halotti szentségek kiszolgál-
tatását is, de ez, mint egyházi körök megerősítették, nem felelt meg a va-
lóságnak. A választás méltóbb egyházi személyre, alig eshetett volna, 
mint Belon Gellértre. Magas, sudár alakjával azonnal magára vonta a fi-
gyelmet, s méginkább keresetlen, őszinte szavaival, amelyeket persze a 
hivatalos sajtó másnap a temetésről készült beszámolóban említésre se 
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méltatott. A Népszabadságban csak az olvasható, hogy „Az egyházi szer-
tartást dr. Belon Gellért címzetes püspök, pécsi segédpüspök celebrálta”. 
Annál nagyobb áhítattal és meghatottsággal hallgatta a gyászoló gyüleke-
zett. 

„Elindultál hát Kháron ladikján a nagy útra — kezdte beszédét a püs-
pök —, amely a végesből a végtelenbe, az időből az örökkévalóságba, 
evilágból a túlvilágra, az embertől az Istenhez vezet. Kérted egyházad 
szolgálatát erre a nagy útra — és mi eljöttünk érted imádkozni az egyház 
kétezeréves imájával. — Mint te kívántad: — az ódon latin nyelv patinás 
komorságával állottunk mögéd, ki Isten előtt állsz ítéletre várván.” Külö-
nösen megható volt, mikor az idős püspök a sok ezernyi gyászoló gyüle-
kezet előtt megkövette a halott költőt és bocsánatát kérte: „Első szavunk a 
megkövetésé és bocsánatkérésé” — mondotta — . . . mert „messze sodort 
a keresés útja és bejártad a kutató szellem minden ösvényét. És ebben a 
keresésben nem tudtunk úgy tanúságot tenni Istenünkről, hogy áldott va-
lóságát egyértelműen, fenntartás és kételkedés nélkül elfogadd ... És nem 
tudtunk tanúságot tenni a Krisztusban megjelenő tökéletes és teljes em-
berségről. Pedig te is a szellem teljességére és az emberség tiszta valósá-
gára törekedtél prófétai arányokat mutató írói pályádon. . . Isten távolban 
kerested azt, amiről nekünk kellett volna tanúságot tenni.” Ilyen mély 
alázattal és emberséggel szólott a püspök a ravatalnál, mert tudta, kit te-
met, közben én arra gondoltam, hogy elutazásom előtt, Illyés halálhírére 
egy pap, akiből bizonyára hiányzott ez a keresztényi alázat, tiltakozott az 
ellen, hogy a nyugati katolikus sajtó megemlékezzék róla, mert mint 
mondta, „ateista” volt. Mintha Krisztus a keresztfán nem hívta volna a 
paradicsomba Barrabást. (A megemlékezés mégis megtörtént.) 

Míg az Egyház szolgáinak a kétfajta magatartásán tűnődtem, a Mi-
atyánk és az Üdvözlégy Mária elimádkozásával be is fejeződött a katoli-
kus gyászszertartás. Lehajtott fejjel, megdöbbenten álltam ott, s én, aki 
gyermekkorom óta nem nyitottam imára ajkamat, a püspök szavain meg-
hatódva magam is mondtam az Úr imádságát, s velem együtt tízezer em-
ber ajkáról szállt az égnek az ima egy nem hívő költő ravatala mellől, 
csaknem negyven év hivatalos ateista kormányzása után. Mikor fölemel-
tem fejemet, Belon püspök már az özvegy és a hozzátartozók előtt állt, 
hogy részvétét külön is kifejezze. Bár elég közel voltam, nem hallottam 
szavait. Abban a pillanatban, mikor a püspök papi kíséretével elindult a 
koporsó mellől, távol a főbejáratnál hirtelen nagy mozgás támadt, rend-
őrök kezdtek szaladgálni és hatalmas limuzinokban bevonult a Hatalom, 
ahogy a Népszabadság másnap jelentette: „Az MSZMP Politikai Bizott-
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ságának, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és Minisztertanácsának 
több tagja.” Közülük csak az elnöki tanács elnökére és Aczél Györgyre 
ismertem rá. A jelenet maga elgondolkodtató volt. A hatalom elvárja a 
püspököktől, hogy alkotmányára esküt tegyenek, de maga arra sem mél-
tatja a katolikus egyházat, hogy egy püspökkel együtt álljon Illyés Gyula 
ravatala mellett. Miért ez a ma már indokolatlan tartózkodás? Nyomban 
meg is kérdeztem valakit, aki kesernyés gúnnyal súgta a fülembe: Nem 
lehet tudni, politikai világnézetük, vagy vallásuk tiltja-e, hogy egy katoli-
kus szertartáson résztvegyenek. 

A hatalom képviselői a koporsó másik oldalán, a családdal szemben 
foglaltak helyet, dicséretükre legyen mondva, állva, míg a rokonok és 
közeli barátok — ott láttam Borsos Miklóst és Keresztury Dezsőt — ül-
tek. A véletlen úgy akarta, hogy az Új Látóhatár és az Európai Magyar 
Protestáns Szabadegyetem koszorúi épp a hatalom képviselőinek lába 
előtt feküdjenek. 

A világi gyászszertartás megkezdésekor korántsem éreztem a gyászoló 
gyülekezetben olyan feszültséget, mint az egyházi búcsúztató alatt. Pedig 
hivatalos gyászszertartáson elhangzott beszédek bizonyos mértékig felvi-
lágosítást adtak a hatalom viszonyáról a halott költő eszméihez, és arról 
is, hova szándékozik besorozni szellemi hagyatékát. Ismerve a kommu-
nisták kicsinyességig menő hierarchikus szemléletét, már az sem közöm-
bös, ki méltatja a halott érdemeit: A Magyar Szocialista Munkáspárt Köz-
ponti Bizottsága, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és kormánya 
nevében Köpeczi Béla művelődési miniszter tartott beszédet. Mikor a 
miniszter a mikrofon elé lépett bizonyára nemcsak bennem, hanem má-
sokban is felmerült a költő egyik leghíresebb versének, az Egy mondat a 
zsarnokságról felejthetetlen végső mondata: 

mert ott áll  
eleve sírodnál,  
ő mondja meg, 
 ki voltál, 
porod is neki szolgál. 

 
Már csak ezért is nagy figyelemmel hallgattam a hivatalos búcsúztató 

minden mondatát. A kisajátítás ezúttal nem történt meg. Bár a miniszter „ 
a szocialista építés nagy művészszövetségesének”-nek nevezte a halott 
költőt, de mindjárt hozzá is tette, hangját kissé fölemelve: ez „nem azt 
jelenti, hogy a politika vagy bárki, bármiféle kisajátítási igényt jelentene, 
vagy jelenthetne be. ö a magyar nép írója, műve a magyar népé ...” Ne-
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kem azért kissé visszatetsző volt, hogy a hatalmas életműből a Puszták 
népén és a Petőfin kívül épp az Ebéd a kastélybant említette, úgy állítva 
be a dolgot, mintha Illyés Gyula azonosult volna „azzal a történelmi íté-
lettel, amelyet a szocializmus mondott ki a feudális maradványokkal ter-
hes Magyarország felett”. Akik a népi irodalmat ismerik, tudják, hogy az 
ítéletet először nem a kommunista párt, hanem a népi írók mondották ki a 
nagybirtokosok országa felett. Amikor a fiatal Illyés Gyula a Puszták né-
pét, a Petőfit és forradalmi verseit írta, a pár száz tagú illegális kommu-
nista párt egymással veszekedő kis szektákból álló mozgalom volt, 
amelynek hangját is alig lehetett hallani, de a népi íróké országos viharo-
kat kavart. Kár volt a koporsónál Illyésnek épp ezt a művét emlegetni. A 
„történet előtti kor” szelíd krónikása bizonyára nem az arisztokrácia felett 
mondott ítélettel szándékozott Kháron ladikjába szállni, mégha igaz is, 
amit Köpeczi mondott, hogy a költő „haláláig hű maradt a társadalmi ha-
ladás gondolatához, még akkor is, ha sok minden nem úgy történt, ahogy 
elképzelte, ha csalódások érték”. Elismerésre méltó viszont, hogy 
Köpeczi a koporsónál nem hallgatta el Illyés nemzetvédő és nemzetféltő 
magatartását, hozzátéve ugyan, hogy „nemzetfelfogásának értelmezése 
elvbarátai és harcostársai között vitát váltott ki”, vagyis a kommunista 
párt szívesebben vette volna, ha nem emeli föl szavát a kisebbségbe került 
és a „testvéri szocialista” államokban elnyomott magyarságért. A párt 
ugyanis hosszú ideig háborús bűnösnek tekintette az egész magyar népet s 
a kisebbségbe szorult magyarok elnyomását majdnemhogy jogos bünte-
tésnek. S már az is haladásnak számított, amikor a kisebbség ügyét a 
szomszédos államok belügyének kezdték tekinteni, mert legalább már 
„ügy” lett. Közismert, hogy az utóbbi években a partnak ez a nemzetelle-
nes politikája lényeges változáson ment át s most már Illyés sírjánál 
Köpeczi is kijelenthette, enyhén helyeslő hangsúllyal, hogy a halott költő 
szerint „a nemzet az egy nyelvet beszélő dolgozó emberek közössége, 
amelyre az összetartozás, az egység, az együttes, jövőt formáló munka a 
jellemző, s amely számára a nyelv és a kultúra határokon felüli köteléket 
is jelent, . . . azt kívánta, hogy a nemzetek közötti egyenjogúság és 
együttműködés érvényesüljön.” 

Úgy hallottam, a család, a közeli hozzátartozók és bálátok eredetileg 
azt kívánták, hogy az írótársak nevében Illyés szellemi örökösének legin-
kább tekinthető Csoóri Sándor mondja a második búcsúztatót. Nem tud-
tam kideríteni, mi okból a fiatal Csoóri helyett, ahogy másnap a Népsza-
badság jelentette „barátainak, hazai pályatársainak és híveinek” képvise-
letében az idős Illés Endre botorkált a ravatalhoz. Beszédéből szinte 
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semmit sem tudtam megjegyezni, csak azt, hogy „a Nap fia volt”. Gondo-
lom, nemcsak nekem, hanem kortársaim közül többeknek is, akik ott áll-
tunk a ravatal körül, az lehetett az érzése, hogy ugyanezt a beszédet Illés 
Endre elmondhatta volna az egykori magyar kapitalizmus legjellegzete-
sebb írója, Földi Mihály temetésén is. Talán azért sem maradt meg a Nap 
fián kívül más az emlékezetemben, mert beszéde alatt állandóan az járt az 
eszemben, mekkora utat futott be ez az ember Földi Mihály dicséretétől 
mai irodalmi életünk egyik legfontosabb irányító posztjáig és Illyés Gyula 
ravataláig. Ugyanis, nem sokkal a temetés előtt olvastam a Nyugatnak 
egy véletlenül kezembe került régi számában a harmincas években írott 
magasztaló írását Földi Mihály egy szörnyszülött regényéről. El is fordí-
tottam a fejemet: aki Földi Mihályt úgy tudta magasztalni, annak szavai 
Illyés Gyuláról nem lehetnek hitelesek előttem, még akkor sem, ha Illyés 
„híveinek” nevében beszél, ahova én is számítom magamat idestova öt-
ven esztendeje. Nem láttam Csoóri beszédének kéziratát, de írásait s őt 
magát is ismerve, bizonyára nem túlzók, ha utólag megkockáztatom azt 
az állítást, hogy méltóbb lett volna Illyés Gyulához. S bizonyára nem let-
tek volna benne ilyen suta mondatok (ezt már a Népszabadság közléséből 
veszem): Illyés „mindig nyitott szeme mindenkor látta a sok, lesújtó hazai 
összezsugorodottságot; s feleletként szívét az igazságtevés dobogtatta”. 

A három búcsúztató közül — talán mondanom sem kell — a legköltő-
ibb Sütő Andrásé volt, aki a Népszabadság szerint Illyés „határokon túli 
magyar írótársainak és tisztelőinek” nevében búcsúzott az elhunyttól. 

Erdélyi szülöttje mire emlékezhetett volna jobban a ravatalnál, mint a 
költő Erdélyre utaló szavaira: „Kezdő írók és poéták mint égő csipkebo-
kornak szavát hallgattuk és tanácsait jó helyre tettük el szándékainkban. 
Az egyik így hangzott: nyíljon rá szemetek a történelmi követelményre; 
Erdély, egyenjogúság és testvériség, ezt alakítsátok. Alaphangja volt ez, 
minden népekre nézve, a humanista internacionalizmus szellemében. 
Ilyennek ismertük őt, így tartja számon egész Európa, tudván azt is az 
életműből: mi volt holtig tartó teher a szívén, édesvízében a só, borában 
az üröm”. 

A gyászbeszédek elhangzása után egymást váltották a monoton díszőr-
ségek. Nem számoltam, hány volt. Bármennyire tiszteletreméltó is ez a 
kommunista ceremónia, inkább csak megnyújtja a gyászszertartást, mint 
emeli ünnepélyességét. Nyilván azok, akik azt a megtisztelő feladatot 
kapták, hogy díszőrséget állhatták az elhunyt költő ravatalánál, nem így 
látták szerepüket. Nem tagadom, engem a sok jövés–menés zavart. Talán 
azért is, mert a hangszórókból áradó zene teljesen élvezhetetlen volt. A 
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pályaudvarok hangszóróinak recsegő hangjára emlékeztetett, a magas 
hangok sivításba fúltak, a mélyek dübörgésnek hatottak, így aztán csak 
egykedvűen találgathattam, melyik őrség kit képviselt. Az első nyilván a 
párt és a kormány képviselőiből állott, fölismertem benne az elnöki tanács 
elnökét. A másodikban vagy a harmadikban Boldizsár Iván tűnt föl. Va-
lamelyikben a francia követ is ott állott, mint később hallottam. Már nem 
tudom hányadikban két parasztembert pillantottam meg, egy hatalmas 
szép szál csizmás embert és egy alacsony öreg kis paraszt bácsit, akiben 
Hegyesi János parasztpárti volt képviselőre ismertem. Ez a volt Nemzeti 
Parasztpárt díszőrsége, amelynek 1945-ben Illyés vezetőségi tagja és or-
szággyűlési képviselője volt. 

Mindkét szertartás alatt állandóan borús volt az ég, az eső szinte állan-
dóan szemerkélt, csak a temetés végére állt el. A megásott sírhoz vezető 
rövid úton már barátaim vettek körül, régi író ismerősök és volt paraszt-
pártiak. Velük együtt elkeveredtem a gyászoló gyülekezetben, messze a 
hozzátartozóktól és hivatalos személyiségektől. (Valaki gyorsan odasúgta 
nekem: meghalt Ölvedi János.) A nyitott sírnál éneklő Jeunesses Musica-
les Kórust nem is láthattam. Gyönyörű Kodály–népdalfeldolgozásokat és 
népdalokat énekeltek. Az utolsó két népdalt: Elindultam szép hazámból és 
az Elmegyek, elmegyek kezdetűt már a közönség is együtt énekelte a kó-
russal. Aztán egy hang a gyászoló gyülekezetből a Himnuszba kezdett. 
Noha a Himnusz hangjaira a testek fölegyenesedtek, mondhatnám régi 
szóval, vigyázzba meredtek, a tízezernyi ember ajkán Illyés Gyula sírjánál 
a magyar imádság már nem dacosan ellenállónak hatott, mint egykor, 
inkább alázatos és könyörgő volt. A gyászoló gyülekezet nyilván érezte, 
tudta, hogy most itt nem csak a nemzet egyik legnagyobb fiát tették le a 
sírba, hanem egyetlen olyan bátorhangú szószólóját is, akinek hangját a 
messze idegen népek is meghallották. Aztán mindjárt felcsendült a Szózat 
is. A kormányküldöttség tagjai épp ekkor indultak el a sírtól, a rendőrök 
gyorsan utat szorítottak nekik a most már — úgy éreztem — dacosan 
éneklő embersűrűségben: Hazádnak rendületlenül légy híve, óh magyar! 

A gyászoló sokaságot figyelve, már az egyházi szertartás alatt föltűnt a 
sok fiatal fiú és leány, gimnazista és egyetemista korbeliek egy–egy szál 
virággal a kezükben, s amint észrevettem, a temetés után özönleni kezd-
tek a sír felé. Közben kisütött a nap is, mi pedig elindultunk, hogy egy 
kiváló irodalomtörténész barátunk lakásán népdalozás mellett megüljük a 
halotti tort és bort is igyunk, ahogyan Juhász Ferenc ajánlotta. Csak más-
nap tudtam meg Németh László leányától, Judittól, aki sokáig kinn ma-
radt a temetőben, hogy délután négy óráig tartott a fiatalok zarándoklása a 
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szál virággal a frissen hantolt sírhoz. Végül is virágaik eltemették a ko-
szorúkat, a családét, a kormányét, az írószövetségét, s hadd tegyem hozzá, 
az Új Látóhatárét és az Európai Magyar Protestáns Szabadegyetemét is. 
így volt helyes: ne sajátítsa ki senki, de éljen örökké ifjú szívekben. Nem 
vagyok azonban olyan naiv, hogy az ifjúság spontánnak tűnő megmozdu-
lása mögött ne láttam volna láthatatlan rendezői kezet. Azt azonban sejtet-
tem, hogy ezeket a fiatalokat aligha mozgatta valamiféle hivatalos ifjúsági 
szervezet. Kérdésemre egy irodalomtörténettanár barátom, aki maga is 
költő, csak ennyit mondott: Mit gondolsz, miért neveltük mi évtizedeken 
át, dacolva minden hivatalos ellenkezéssel, a fiatalokat annak az iroda-
lomnak a szeretetére, amelynek egyik legkiemelkedőbb tagja Illyés volt, 
hát hogyne jöttek volna el tanáraik egyetlen szavára. Ezt a magyarázatot 
el kellett fogadnom. Különösen azután, hogy másnap, szombaton este 
hasonlóan megható találkozásom volt a mai magyar ifjúsággal. A véletlen 
úgy hozta, hogy Illyés temetésének másnapján az Egyetemi Színpadon 
egy korábban meghirdetett Sinka–estet tartottak, „György vezér a tüzek-
nek suttog” címmel, Csoóriné Marosi Júlia, Bakon Erika, Léka Géza, 
Szabó András és Tordai Ferenc közreműködésével, Medvigy Endre ren-
dezésében. A bevezetőt Pomogáts Béla tartotta, első szavaival Illyés Gyu-
lára emlékezve, utána Illyés utolsó önálló verseskötetének, az 1981-ben 
megjelent Közügy-nek záró versét, a Perorációt mondta el valaki, melyet 
joggal tekinthetünk búcsúüzenetének: 

 
PERORÁC1Ó: ZÁRÓBESZÉD 
„Vígan burittatom hazám hamujával” 
 
Viszem vége felé rosszhírű munkámat, 
Melynek irigység, düh, ellenség megártott; 
Tűzzel, füsttel, gánccsal mit jövő továbbront, 
Noha rontották már régtül vádak, átkok. 
 
Mert Szkítia–kori űzöttségből vitéz  
Vezér híján voltam, szolga–fi én, merész  
Állni kalauznak: bár szétszórt és kevés: 
Legyen a vándornép tábor–tömör egész. 
 
Szablya híjján vívtam úgy is ím a tollal, 
Toldtam rövid röptét póri virtusokkal. 
Követett híven lent csikasz–, fent holló–raj. 
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Száll hírem síromról szélverte homokkal. 
 
Szálljon egekig bár, orr is e vég–szóra: 
„Ne bánts magyar magyart!” — ottt se panaszolva, 
Mert lehet aliud, ha az a sors bona: 
Hullj pajzsnak holtan is megszabnak honodra. 

 
A színházat kétharmadig megtöltő közönség néma csöndben hallgatta 

a verset. Én is csak ott, a temetés után értettem meg igazán; a Peroráció 
most már sírontúli záróbeszédnek hatott. így foghatta föl a jobbára fiatal 
fiúkból és lányokból álló közönség is. Furcsa módon azon az estén még 
Sinka versei is üzenetként hatottak. Sajnáltam is, hogy nem töltötte meg a 
hallgatóság az egész színházat. A tapsokat figyelve hamar rájöttem, hogy 
Sinka–értő válogatott közönség gyűlt itt egybe, öt a mai fiatalságnak ne-
hezebb megérteni, mint mondjuk, József Attilát. Sinka a falusi magyar 
szegénység hangját szólaltatta meg eladdig soha nem hallott eredeti han-
gon. De az a nagybirtokos, zsidó–bérlős világ, melyről a harmincas évek-
ben írott versei szólnak, rég eltűnt már, a hallgatóság zöme csak hírből 
hallhatott róla. Meglepő számomra mégis az volt, hogy ennek ellenére a 
régebbi versekből az egykori földbirtokosok ellen lávaként föltörő indula-
tokat éppúgy megértették, mint az újabb versek kritikus hangjait. Az elő-
adás után Sinka szalagra mondott verseit hallgatva, szóvá is tettem, mi-
lyen kár, hogy viszonylag kevesen voltak. Néhányan azt felelték, bizo-
nyára lennének többen is, ha a Szabad Európa Rádió nem rontaná a fiata-
lokat naponta zenés ifjúsági műsorával. 

Éjfél felé járt már az idő, mikor Szépfalusi Istvánnal elindultunk vissza 
Nyugat felé. Az autóból a sötét éjszakába kitekintve egyre azon tűnődtem, 
milyen kár, hogy ezeknek az egyszál virágos, Sinkát értő fiataloknak ed-
dig a létezéséről mit sem sejtettem. A hajnali pirkadatban a határhoz kö-
zeledve, amely most már örökre el fog választani tőlük, rájuk emlékezve, 
megkönnyebbülten gondoltam a közelgő halálra távol a hazától, messze 
idegenben: velük biztosabbnak láttam a magyar nép jövőjét. A határso-
rompónál most idősebb őrök teljesítettek szolgálatot. A. lehető legudvari-
asabban segítettek el nem költött forintjaim visszaváltásában, barátságos 
hangjukkal eloszlatva a belépéskor keletkezett keserű szájízt. 

Illyés Gyula családjának jóvoltából 35 év után 60 órát tölthettem Ma-
gyarországon, ebből tizet egykori iskolatársammal, Jobbágy Károllyal, 
ifjúságunk tájain bolyongva. Megálltam az UPOR palota előtt, ahol a 
Nemzeti Parasztpárt székháza volt, a Márvány utcai kereskedelmi iskola 
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épülete előtt, egy pillantást vetettem a Greguss utcai pince párthelyiségre, 
ahonnét a szervezett ipari munkásságot akartuk 1938-ban harcba vinni a 
fasizmus ellen. Most, tusculanumi magányomban, ahol ezeket a sorokat 
írom, úgy tűnik, mintha nem is Magyarországon jártam volna. Áttekintve 
a szomszédos Palestrinára, Sulla katonáit látom, amint kétezer évvel ez-
előtt masíroztak a Marius–párti Penestre ellen. A hatvan magyarországi 
óra minden élménye már nagyon messze van. Messze a sírhant, messze a 
barátok és messze a fiatalságunk. Nekem már nem lesz jó Budában laká-
som. De a haza Illyés megfogalmazásában mégis itt van körülöttem: „Ha-
za a magasban”. Ezért a minden magyart idegenben is éltető verséért és az 
álomként tovatűnő hatvan magyarországi óra minden élményéért, melyet 
Illyés Gyula halálával tett számomra lehetővé, meghatott köszönetemet 
küldöm innét távoli sírhalmára. 
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BORBÁNDI GYULA 
Nagy Imre mártíriuma107 

Negyed évszázad telt el azóta, hogy több munkatársával együtt kioltották 
annak a férfiúnak az életét is, aki mindenki másnál többet tett a szocia-
lizmus megtépázott hitelének helyreállítása és az elveszett magyar sza-
badság visszanyerése érdekében. Nagy Imrére emlékezve nemcsak egy 
olyan hazafi és politikus életét idézzük fel, akinek fontosabb volt nemzete 
érdeke, mini világnézete és pártja sikere, hanem egy olyanét, aki halálával 
erősítette meg azt az elhatározását, hogy éleiét tette fel egy ügyre. Az ügy 
egy elrontott politika jóvátétele, a magyar nép természetének és igényei-
nek megfelelő fejlődés, egy jól működő és tagjainak szabadságát biztosító 
társadalom, az ország függetlensége és önállósága volt. Nagy Imre és ki-
végzett társai — Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József —, valamint 
a börtönben pusztult Losonczy Géza, megmenekülhettek volna a haláltól 
és megóvhatták volna életüket, ha megtagadják önmagukat, az eszméket, 
amelyeket igazaknak tartottak, a nemzetet, amelynek szolgálatára vállal-
koztak és a forradalmat, amely egyetlen útnak bizonyult a megújulás felé. 
Ezt nem tették meg, megszégyenítve azokat, akik korszerűtlennek és ro-
mantikusnak vélik a hitért és a meggyőződésért hozott áldozatot, remény-
nyel töltve el azokat, akik minden lehangoló tapasztalat ellenére hisznek 
az emberi tisztességben, becsületben, következetességben és helytállás-
ban. Nagy Imrének halála arról szolgáltatott bizonyosságot, hogy vannak 
e népnek fiai, akik évszázadokra szóló érvénnyel képesek egész nemze-
dékeknek példát, sugallatot és lelkesítő erőt nyújtani, szakadatlanul táp-
lálva ezzel a nemzeti öntudatot és önbecsülést. 

Éppen ezért elszomorító és lehangoló, hegy egy nép ily nagyszerű fiait 
mártíriumuk után negyed századdal is a tagadás és kiátkozás levegője 
veszi körül. Miféle indulatok és szenvedélyek következménye, hogy ily 
hosszú idő után sem tudjuk, Nagy Imre pontosan mikor halt meg? Miféle 
érdek indokolja, ha csak nem a gyűlölet és a bosszú, hogy a volt minisz-
terelnök kivégzésének időpontjáról egymásnak ellentmondó adatokat kö-
zölnek a hivatalosság pecsétjével ellátott és állami kiadóknál megjelent 
kézikönyvek. A sajtó huszonöt évvel ezelőtt, pontosan 1958. június 16-ról 
17-re virradó éjjel azt közölte, hogy Nagy Imrén és társain a halálos ítéle-
tet június 16-án végrehajtották. A Magyar Életrajzi Lexikon és Bölöny 
József „Magyarország kormányai” című kitűnő szakmunkája egyaránt 
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1958. június 30-at tünteti fel mint Nagy Imre halálának időpontját. A 
nemrégen megjelent négykötetes magyar történelmi kronológiában ismét 
az áll, hogy Nagy Imrét 1958. június 16-án végezték ki. 

(Feltűnő, hogy ez utóbbi munka egyik lektora az a szakszerűségéről és 
pontosságáról ismert Bölöny József, aki a maga művében június 30-át 
adja meg a halál idejének.) Miért ez a homály és bizonytalanság? Miért 
nincs lehetőségük a magyar történészeknek, hogy tisztázzák, voltaképpen, 
mikor végezték ki Nagy Imrét? 

És hol van a kivégzettek sírja? Valóban, minden emberi érzésnek el-
lentmond az a magatartás, amelyet illetékes és felelős magyar személyi-
ségek ebben az ügyben tanúsítanak. A hozzátartozók, barátok és hívek 
máig sem tudják, hová helyezhetnék el a kegyelet virágait. Az ítélet után 
huszonöt évvel és a helsinki megállapodások emberiességi passzusai el-
fogadása után nyolc évvel még mindig nem tudjuk, hová temették Nagy 
Imrét és mártír társait. A kormány eddig minden erre vonatkozó kérdést 
elutasított. Olykor eléggé barátságtalan és ingerült hangon, még amerikai 
törvényhozók érdeklődését is. Érthető és indokolt tehát, hogy a mostani 
évforduló alkalmából a temetési helyek ügye ismét napirendre került és 
mint kimagasló amerikai közéleti személyiségek Budapestre küldött táv-
irata mutatja, ez a külföldi közvélemény tekintélyes képviselőit is foglal-
koztatja, nemcsak a világ minden részén élő magyarokat. 

Úgy érezzük, elérkezett az idő, hogy ha Nagy Imre és az 1956-os for-
radalom rehabilitációjára várnunk kell is még, a mai enyhültebb viszo-
nyokat, gazdasági és társadalmi haladást, szilárdabb nemzeti egységet 
lehetővé tevő hajdani nagy társadalmi mozgalom az eddiginél méltóbb 
kezelésben részesül és negyed századdal mártírhaláluk után a hivatalos 
Magyarország eltünteti a kitagadottság bélyegét azokról, akik dicsőséget 
hoztak hazánkra, tiszteletet és megbecsülést vívtak ki a magyar nemzet-
nek az egész világban. 
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BOGNÁR KÁLMÁN 
Komp–országban108 

– A közös múlt felidézése – 
Simonffy András: Kompország katonái, történelmi kollázsregény, Mag-
vető Könyvkiadó, Budapest 1981, 534 l. 
 
Simonffy András „Kompország katonái” című történelmi 
„kollázsregényé”-vel 1981 tavaszán Budapesten, mint az ünnepi könyvhét 
egyik sikeres irodalmi alkotásával találkoztam. Volt katonatisztként soka-
kat ismertem Simonffy könyvének főszereplői közül, kik a negyvenes 
évek közepén magas beosztású parancsnokok vagy minisztériumi osz-
tályvezetők voltak, később azonban a koncepciós perek áldozatai közé 
kerültek. Simonffy–Tóth Ernő — a szerző édesapja — valóban szeren-
csésnek mondható, hogy nem maradt addig szolgálatban, míg társaihoz 
hasonlóan őt is elérhette volna Rákosiék bosszúja. Öt már elég korán, 
1946 októberében eltávolították a demokratikus hondvédség kötelékéből. 
Az ilyen — enyhén szólva — „eltávolítás” természetesen minden nyug-
díjigény kizárásával történt. Ez akkor általános gyakorlat volt a régi tisz-
tekkel szemben. Farkas Mihálynak tulajdonítottuk ezt a bánásmódot, 
akárcsak a tisztek elleni későbbi jóval erőszakosabb intézkedéseket, bele-
értve a pereket is. 

Simonffy András részletesen elmondja apja élettörténetét. Tóth Ernő 
debreceni cívis ősöktől származott és már fiatal korában felfigyelt az or-
szágban észlelhető társadalmi igazságtalanságokra. Katona lett, de erősen 
érdeklődött a politika iránt is. A Kisgazdapárt felé orientálódott. Ez erő-
sen összefüggött németellenességével, amely végül is az ellenállók tábo-
rába vezette. Azok közé a katonák közé tartozott, akik megpróbálták men-
teni azt, ami szerintem akkor már menthetetlennek látszott. Sajnos, a ma-
gyar felső vezetés, főleg a vezérkar, nem vette észre, hogy rohanunk a vég 
felé, Hitler bennünket csak utóvédharcokra tartogat, a magyar katonát 
kizárólag német érdekekért feláldozható sakkfigurának tekinti. Mint repü-
lő szakmai beosztásban szolgáló hivatásos századosnak már 1942 máso-
dik felében lehetetlen volt nem látnom, hogy a Don mentén bevetett 2. 
hadseregünk felszerelése távolról sem kielégítő, az alakulatok nem ütőké-
pesek, a további harc tehát kilátástalan. A magyar katona a kedvezőtlen 
körülmények ellenére is teljesítette esküjében foglalt kötelességét, ezért 
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tisztelet és megbecsülés illeti azokat, akik életüket áldozták a hazáért és 
ha ez nem történt meg eddig, negyven év után is sürgető feladat marad. 

A szerző bőven ismerteti apjának háborús és ellenállási szereplését, 
elmondja, hogy 1944 októberében Tildy Zoltán a Magyar Front — az 
ellenállás politikai szerve — nevében őt kérte fel arra, hogy menjen ille-
gálisan a szovjet fővárosba, vigye magával a Magyar Front állásfoglalását 
és vegye fel a kapcsolatot a Moszkvai Magyar Bizottsággal. Tóth Ernő 
vállalkozott erre a kalandos és kockázatos útra. Nem a kormányzó, vagy a 
katonai ellenállás, hanem a Magyar Front képviseletében, még a kor-
mányzói proklamáció előtt, átrepült a fronton és megteremtette az össze-
köttetést a már Moszkvában lévő tábornokok, a kommunista emigráció és 
a hazai politikai ellenállás irányító szerve között. A kockázat óriási volt. 
Az élt a székesfehérvári repülőtérről szovjet területig tele veszélyekkel. A 
bátor katonatiszt teljesítette a vállalt feladatot, ha sokáig tartott is, míg 
eljutott azokhoz, akikhez küldetése szólt. Ha ezt nem vállalja, tehát otthon 
marad, vagy a terv meghiúsul, ugyanaz a sors várt volna rá, mint más 
ellenálló tisztekre, a mártír Kiss János altábornagyra és társaira. Tóth Er-
nő akkor érkezett vissza Debrecenbe, amikor ott újból megindult a politi-
kai élet. 

Az író dokumentumokkal és a koronatanúkkal folytatott beszélgeté-
sekkel igyekszik rekonstruálni, mi történt a Debrecenbe való megérkezés 
után. „A márciusi per” című fejezetben azokról az acsarkodásokról, felje-
lentésekről, rágalmazó akciókról szól, amelyek következtében eljárás in-
dult ellene. 1945 márciusában, hamis váddal, perbe fogták. Tildy Zoltán 
igazoló szavaival megmenthette volna, de nem tette, ami joggal kelt el-
lenérzést és lehangoltságot a szerzőben. Az ellenfelek nem érték el célju-
kat, Tóth Ernő elítélését. A bíróság az ellene konstruált bűnügyben fel-
mentette. Állítólagos vétke „függelemsértésre” redukálódott, a felfüg-
gesztett fegyelmi büntetést később törölte Kuthy László altábornagy. 

Simonffy András több érdekes és fontos tanút szólaltatott meg. Közöt-
tük volt Kéri Kálmán vezérkari ezredes, a Miklós Béla által vezetett 1. 
Magyar Hadsereg vezérkari főnöke, aki ugyancsak átment parancsnoká-
val az oroszokhoz 1944 október közepén, valamint Almásy Pál alezredes, 
aki a sopronkőhidai elítéltek és bebörtönzöttek között volt. Mindkettő 
beszámolójából az derül ki, hogy az ellenálló katonatisztek mindent elkö-
vettek a háború mielőbbi befejezése érdekében. Ezt a magatartásukat és a 
demokratikus honvédség megszervezése körüli, 1945 utáni, tevékenysé-
güket a kommunista rezsim, elsősorban Farkas Mihály azzal jutalmazta, 
hogy bitóra, börtönbe, munkatáborba juttatta őket. Ez a sors megkímélte 
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Kéri Kálmánt és Almásy Pált, de nekik is sok meghurcoltatásban volt 
részük. 

Simonffy András munkája szépirodalmi és nem tudományos jellegű, 
maga is regénynek nevezi, ezért nem léphetünk fel vele szemben azzal az 
igénnyel, mint történeti alkotásokkal szemben helyénvaló volna. 

A 476. lapon az áll, hogy „Vörös János után a következő honvédelmi 
miniszter a Nemzeti Parasztpárt elnöke, Veres Péter író lett”. Ez így nem 
áll, mert Vörös Jánost először Tombor Jenő, majd. Bartha Albert, végül 
Dinnyés Lajos követte és csak ő utána került Veres Péter a honvédelmi 
miniszteri székbe. Bartha Albertnek politikai okokból kellett távoznia, de 
utódai közül csak Veres Péter viselkedett emberségesen vele szemben, 
amennyiben — ezt magától Barthától hallottam — Veres tette lehetővé, 
hogy pár hetes beutalást kapjon a Sopron–környéki Lövérekben, az ottani 
honvédtiszti üdülőbe, ami nagyon is ráfért. Útja innen vezetett Ausztriá-
ba, majd az Egyesült Államokba. A magyar hadseregben a sötét korszak 
Farkas Mihállyal, 1948 őszén kezdődött el, megindult a régi tisztikar elle-
ni hajsza, halálbüntetések sorozatával, koncepciós perekkel és a régi tisz-
tek majdnem teljes kiszorításával. 

Az 1950-ig terjedő eseményeknek koronatanúja vagyok, alkalmam 
volt belátni a kulisszák mögé, a könyvben szereplő főtisztek, tábornokok 
legtöbbjét személyesen ismertem. Közöttük a legnaivabb Porffy György 
vezérőrnagy volt, aki pár héttel a letartóztatása előtt még azt mondta az 
újságíróknak, hogy „ . . . akinek nincs vaj a fején, annak nem kell félnie 
semmitől sem.” Nemsokára őt is letartóztatták. Ártatlanul, mint sok ma-
gas rangú társát, kik valamennyien egy „katonai összeesküvés” koncepci-
ójának lettek áldozatai. Ma már hivatalos helyeken is elismerik, hogy nem 
volt semmilyen katonai összeesküvés vagy arra irányuló szándék Ma-
gyarországon. Csak Farkas Mihály embertelen bosszúja, aki bizonnyal 
élvezettel nézte végig olyan kommunista elvtársai lefokozását és felakasz-
tását, mint Pálffy–Österreicher György altábornagyét, pár nappal annak 
40-ik születésnapja után. 

A több mint félezer lapos könyv nemcsak a szakmabelieknek érdekes 
és hasznos munka, de élvezetes és izgalmas olvasmány azoknak, akik 
érdeklődnek a közelmúlt története, főleg a háborúból való kiválás, az el-
lenállás és az új, demokratikus honvédségnek sok ármány és intrika kö-
zött történt megszervezése iránt. Kétségtelen, hogy az író édesapja, 
Simonffy–Tóth Ernő az új élet megalapozásában, a hadsereg egészséges 
és politikamentes felépítésében teljes jóhiszeműséggel akart részt venni. 
Nem rajta múlott, hogy ez nem sikerült. A volt vezérkari tiszt ennek a 
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korszaknak jellegzetes és tragikus alakja volt, aki nagyon sokáig másod-
rendű állampolgárnak érezhette magát hazájában. Minden megaláztatása 
és üldözése ellenére a legnehezebb időkben is otthon maradt, ami tiszte-
letre méltó és megbecsülendő erénye. 
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BORBÁNDI GYULA 
Hatszor ötvenhat109 

Bili Lomax: Magyarország 1956-ban, fordította Krassó György, Magyar 
Füzetek, Párizs 1982, 239 l. 
Ágnes Heller— Ferenc Fehér: Ungarn ‘56, Geschichte einer 
antistalinistischen Revolution, VSA–Verlag, Hamburg 1982, 206 l. 
1956 — A befejezetlen forradalom, tanulmányok, szerk.: Saáry Éva, 
SMIKK, Zürich 1982, 244 l. 
Pongrátz Gergely: Corvin Köz — 1956, a szerző kiadása, Chicago 1982, 
255 l. 
Berecz János: Ellenforradalom tollal és fegyverrel 1956, Kossuth Könyv-
kiadó, Budapest 1981, 186 l. 
Hollós Ervin — Lajtai Vera: Hidegháború Magyarország ellen! 1956, 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1982, 355 l. 
 
Az évek múlásával természetesen megcsappan az 1956-os magyar forra-
dalomról írt munkák száma is, nem kis részben azért, mert csaknem min-
den mozzanata megtalálta már a maga történetíróját. Az újabb munkák 
csak nagyon kevés új vonással tudják színesíteni a máig kialakult képet, 
főként azért, mert az eleddig elzárt források előreláthatóan még sokáig 
hozzáférhetetlenek lesznek a kutatóknak és íróknak. Amiben még re-
ménykedni lehet, az, hogy a közvetlen tanúk közül majd még azok is 
megszólalnak, akik eddig hallgattak. Mégis, az októberi események 25. 
évfordulója óta eltelt két esztendőben hat említésre méltó könyv jelent 
meg. Ezek közül, sajnos, csak egy számít új történeti forrásnak (Pongrátz 
Gergely visszaemlékezése), a többi összefoglaló és értékelő feldolgozás. 

Átfogó jellegénél fogva első helyen talán az angol Bili Lomax magya-
rul kiadott könyve említendő. Az eredetileg angolul írott mű magyar vál-
tozata eredeti munkának tekinthető, annak tulajdoníthatóan, hogy a fordí-
tó, a Budapesten élő Krassó György, nemcsak hű fordítást készített, de az 
angol kiadásban talált hibákat kijavította, sőt a szöveget helyenként ma-
gyarázó jegyzetekkel látta el. A ma negyvenéves szerzőnek — mint e 
kiadás előszavában olvasható — a magyar forradalom volt az első olyan 
nemzetközi esemény, amely felkeltette politikai érdeklődését. Az 1956-
ban tizenkét éves angol fiú észrevette, hogy „ahol egy idegen hadsereg 
tankjaira van szükség egy egész nép felkelésének a leverésére, ott az igaz-

                                                           
109 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 



 

528 

ság egész biztosan nem a tankok oldalán van” és „abban, amit elpusztítot-
tak, feltehetően valami nagyon fontos igazság rejlett a jövő számára.” Ez 
a sejtés indította Lomaxot arra, hogy megtanuljon magyarul és kiderítse, 
mi volt a forradalom előzménye, miért kelt fel szinte egy emberként a 
magyar nép a Sztálin és Rákosi nevével fémjelzett kommunista rendszer 
ellen. 

A könyv részben a kronológiát követi, részben az eseményekben részt 
vevő csoportok és irányzatok tevékenységét tekinti át. Az utóbbi azért hat 
az újdonság erejével és találkozik az olvasó helyeslésével, mert az eddigi 
munkák csaknem kivétel nélkül időbeli sorrendben mondták el a forra-
dalmi napok történetét. Kitűnő ötlet volt a vidéki események részletes 
áttekintése és főleg a november 4-e utáni fejlemények bemutatása, ami 
ugyancsak hiányzik az 1956-ról írott legtöbb munkából. A forradalommal 
foglalkozó magyar történészek mulasztása, hogy az 1956. november 4-e 
és 1957 januárja közötti hetek még eléggé feldolgozatlanok, jóllehet nagy 
tanulsággal járhatna a sztrájkok, tüntetések, forradalmi utóhangok, politi-
kai kibontakozási törekvések tüzetes szemrevételezése és elemzése. Bili 
Lomax kísérlete talán ösztönző hatással lesz és akad magyar történész, aki 
ennek a „második forradaloménak a részletes megírására vállalkozik. 

Az angol kutató művének sok erényén kívül néhány gyengesége is van. 
Elsősorban az, hogy forrásai értékének, súlyának, jelentőségének leméré-
sében nem mindig volt kellően körültekintő. A színes és kimerítő tanúval-
lomások olykor megnyújtják némely események leírását, azoknak az 
eseményeknek a rovására, amelyekről nem állnak rendelkezésre ugyan-
olyan alapos és részletes beszámolók. Következésképpen súlyában nyer, 
éppen terjedelménél fogva, másodlagos fontosságú esemény is, és fordít-
va elsőrendű fejlemények szorulnak háttérbe, csak azért, mert kevés róluk 
a jól felhasználható és bemutatható kortársi vallomás. 

Lomax nem tartozik azok közé, akik a forradalom értékelésében és 
megítélésében az erőszak, az elszabadult szenvedélyek, az emberi gyarló-
ság jelentkezésének, a különféle kilengéseknek túlzott jelentőséget tulaj-
donítanak, mégis azt vettem észre, hogy ezek leírásában örömét leli, más-
felől viszont eléggé szűkszavú a forradalom politikai vetületének bemuta-
tásában, azoknak a politikai eszméknek és terveknek az ábrázolásában, 
amelyek nem a fegyverrel harcolókat, de a politikai lehetőségek kutatóit 
foglalkoztatták. Szembeszökő a bizalmatlansága a pártokkal szemben, 
amelyek jelentkezésében csak az egyenetlenség és széthúzás jelét véli 
felismerni, kevésbé a törekvést az eszmék demokratikus versengésének 
elindítására. Idézi a szerző Kovács Béla nyilatkozatát is, amelyben elítéli 
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a többpártrendszerhez való visszatérést. Ennek értékéből és az adott fel-
használásra való alkalmasságából sokat levon, hogy több mint két évvel a 
forradalom eltiprása után hangzott el. Z. Nagy Ferenc véleménye meg 
ebben a kérdésben igazán nem mérvadó. (Hiányolom itt is a források jobb 
megválogatását.) A pártokban észlelhető önzést és érvényesülési vágyat 
látva, mintha azoknak adna igazat, akik az egységet és összetartást szor-
galmazták (Maléter, Mindszenty, Dudás), elfelejtve megjegyezni, hogy 
akik a régi pártrendszer visszatérésétől óvtak és a forradalmi egységet 
hirdették, ezt minden bizonnyal a maguk vezérlete alatt képzelték el meg-
valósítani. 

Érdemes lett volna Bill Lomax-nak a nyugati magyar emigránsok és 
más nyugatiak szerepét is alaposabban megvizsgálni, nem pedig átvenni 
elcsépelt és kellően alá nem támasztott kijelentéseket mindenféle nyugati 
„ügynökök, megbízottak, képviselők, beszivárgott zavartkeltők, zavaros-
ban halászók” és más „kártékony elemek” jelentkezéséről. Lomax szerint 
ezek nem gyakoroltak igazi befolyást a forradalom menetére, de ha hivat-
kozik rájuk, érdemes lett volna a — főleg budapesti forrásokból származó 
— adatokat ellenőrizni. Nagyfokú tájékozatlanság például az MHBK-t 
„Zákó András parancsnoksága alatt álló fasiszta magánhadsereg”-nek, a 
német Hubertus von Löwenstein herceget és Széchenyi Beatrix grófnőt „a 
horthysta emigráció vezető alakjá”-nak nevezni. Ilyesmi csak lerontja egy 
mű tudományos jellegét és kételyeket támaszt a szerző szakértelmét ille-
tően. 

Amikor az ellenállás utolsó akcióiról szóló részben azt olvastam, hogy 
a Tamási Áron által fogalmazott és az írószövetség által elfogadott Gond 
és hitvallás „kissé dagályos nyilatkozat”, az angol szerző hiányos magyar 
tudása következményének hittem a magyar irodalom ez egyik legszebb 
szövege ily lebecsülő minősítését. Fellapoztam hát Lomax eredeti angol 
nyelvű művét. Ott azonban semmilyen megjegyzést nem találtam a Gond 
és Hitvallásról. Vajon, hogyan kerülhetett bele a magyar változatba? 

Kritikai észrevételeim semmiképpen sem csökkentik a könyv értékét, 
amely elolvasásra érdemes, adatokban gazdag és gondolkodásra késztet. 
Minden bizonnyal vitára is arról a kérdésről, hogy voltaképpen ki indítot-
ta el és ki vívta meg a magyar forradalmat. Bill Lomax szerint a kommu-
nista párton belüli reformista ellenzék, a munkások közvetlen részvételé-
vel és azzal a szándékkal, hogy létrejöjjön a néphatalomnak „tökéletesen 
új” struktúrája, „a munkások által közvetlenül ellenőrzött munkástanács-
ok állama”. 
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* 
Heller Ágnes és Fehér Ferenc közösen írott könyve eddig az egyetlen 

magyar vállalkozás az 1956-os októberi forradalom marxista elemzésére 
és értékelésére. A magyarországi politikai és szellemi közállapotokra 
rendkívül jellemző, hogy ez a mű nem Magyarországon, hanem nyugaton 
jelent meg, jóllehet az volna a természetes, hogy a forradalom történeté-
nek marxista megközelítése éppen ott történjék, ahol marxisták vannak 
hatalmon. Ott azonban csupa idealista szemléletű és módszerű mű jelenik 
meg, teljesen figyelmen kívül hagyva a társadalmi erők működését és 
egészségtelen hatalmi viszonyokból, struktúrákból, döntési mechanizmu-
sokból keletkezett forradalmi szituációkat, fájlalva, szinte panaszos siral-
mak formájában, hogy a lakosság kevésbé öntudatos, könnyen befolyá-
solható, hiszékeny és hálátlan része engedte magát megtéveszteni ártó 
szándékú, ellenséges törekvésű, kétes erkölcsű és nemtelen indítékú ele-
mektől, nem becsülte meg azt a rendszert, amely annyi jóval és széppel 
ajándékozta meg a lakosságot. Heller Ágnes és Fehér Ferenc valódi mar-
xisták módjára a népfelkelés társadalmi okainak feltárására törekedtek és 
arra kerestek választ, milyen tanulságok vonhatók le mindabból, ami Ma-
gyarországon 1956 őszén történt. 

Az évek óta Ausztráliában élő két szerző voltaképpen nem esemény-
történetet írt, hanem inkább az érdekelte őket, mi miért történt és milyen 
társadalompolitikai indítékok befolyásolták az embereket, amikor akár 
önnön magatartásukat, akár tágabb közösségüket érintő döntéseket hoz-
tak. A fejezetcímek némi képet nyújtanak arról, hogy Heller és Fehér 
1956-tal kapcsolatban mire volt kíváncsi és mit tartott közelebbi meg-
vizsgálásra érdemes mozzanatnak. A „Magyarország és a világpolitika” 
című első részben ilyen fejezetcímeket találunk: a nagyhatalmak politiká-
ja, a Sztálin halálát követő szovjet belső hatalmi harcok, a nyugati balol-
dal és a világhelyzet kelet–európai összefüggései. „A belpolitikai dimen-
zió” című második részben pedig arról van szó, hogy miért volt a forrada-
lom fontos, miért volt szükséges, hogyan festett a benne kibontakozó új 
köztársaság, Nagy Imre következetlen bolsevik vagy új típusú radikális 
szocialista volt-e, mi volt az erőszak szerepe a forradalomban és hogyan 
fest az eltiport forradalom termékeként létrejött kádári Magyarország? 

Nincs helyem, hogy kitérjek az iménti kérdésekre adott válaszokra és 
azok indoklására, a könyvet érdemes elolvasni, mégha valaki nem ért is 
egyet a szerzők marxista megközelítési és tárgyalási módszerével. Az 
olvasót mindenképpen lenyűgözi az elemzés következetessége, a tiszta és 
világos okfejtés, a továbbgondolkodásra serkentő érvelés és logikus kö-
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vetkeztetés. Heller és Fehér mint potenciális olvasókat, a radikális szocia-
lista újbaloldal tagjait igyekszik meggyőzni a magyar forradalom valódi 
értelméről és menetéről, ez indokolja azt a fogalmi eszköztárt és szóhasz-
nálatot, amellyel dolgoznak. Erőssége a könyvnek, hogy a szerzők Lukács 
György tanítványai lévén és politikai tevékenységük folyományaként is 
olyan információk birtokában voltak és ezeket szövegeikbe bele is iktat-
ták, amelyekhez csak azok juthattak, akik vagy akiknek barátai a vezető 
garnitúrához közel álltak. Sok mindenről tehát első kézből nyert informá-
ciók és közvetlen értesülések alapján szóltak. A többi között például a 
jugoszlávok szerepéről az egész forradalmi folyamatban. Ezzel kapcso-
latban érdekes a kérdés, hogy lehetett-e volna következménye annak, ha 
Jugoszlávia megvétózza a szovjet intervenció tervét. A szerzőpár szerint a 
nyugati propaganda a forradalom előtti hónapokban nem keltette azt az 
érzést, hogy a nyugati hatalmak megsegítik a felkelt népet, a forradalmat 
nem látták előre és ugyanolyan váratlanul érte őket, mint a másik oldalt. 
Amikor meg a forradalom kitört, a nyugatiak persze csak mellette lehet-
tek. 

Heller Ágnes és Fehér Ferenc megállapítja, hogy a népfelkelés egy-
szerre volt társadalmi forradalom és nemzeti függetlenségi harc. Az utób-
bivá a szovjet beavatkozással vált. Minden korábbinál kevésbé volt véres 
forradalom. És politikailag a magyar történelemben egy népfelkelés sem 
volt annyira radikális. Legfontosabb jegyei: a nemzeti szuverenitás visz-
szaszerzése, a társadalmi rendszer demokratizálása közvetlen proletár 
önigazgatással és a tanácsrendszer (munkástanácsok, nemzeti bizottságok, 
forradalmi tanácsok stb.) bevezetése. Ugyanakkor világosan kivehető az 
általános polgári jogok visszaállítására és a politikai pluralizmus intézmé-
nyesítésére való törekvés, amely leginkább a Bibó István által megfogal-
mazott alkotmánytervezetben jutott kifejezésre. 

A német szöveg az angolból készült. Sajnos, igen sok hibával. A fordí-
tó nem lehetett tájékozott a magyar fogalmakban és nem ismerte a német 
politikai szaknyelv kifejezéseit sem. (Donáth György nem kisgazdapárti 
képviselő volt. Az Elnöki Tanács elnöke németül nem „Präsident des 
Rates”, a kisgazdapárt nem „Kleinbauerpartei”, hanem 
„Kleinlandwirtepartei”, a megye; közigazgatás nem „Kreisverwaltung”, 
hanem „Komitatsverwaltung”, a begyűjtési miniszter nem „Minister für 
Naturalsteuern”, hanem „Erfassungsminister”, a Dunavölgye nem „Tal 
der Donau”, hanem „Donautal” stb. Farkas Mihályról sem mondható, 
hogy a „titkosrendőrség főnöke” volt, habár volt köze hozzá és az is téve-
dés, hogy „Magyarország fő mezőgazdasági terméke a bor volt”.) A né-
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met szöveget érdemes lett volna megnézetni valakivel, aki mind a ma-
gyar, mind a német történelemben és politikai nyelvezetben járatos. 

A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör a forradalom 25. év-
fordulója alkalmából 1981-es őszi tanulmányi napjainak témájául az 
1956-os forradalmi eseményeket választotta. Az ott elhangzott előadáso-
kat tartalmazza az a kötet, amelyet ez év elején a Kör „1956 — A befeje-
zetlen forradalom” címen megjelentetett. A gyűjtemény összesen nyolc 
tanulmányt tartalmaz. Ezek szerzői Csonka Emil, Dénes Tibor, Gosztonyi 
Péter, Juhász László, Kabdebó Tamás, Kocsis Gábor, Oltványi László és 
Révész László. Egy kivételével mindannyian Magyarországon voltak, 
amikor a forradalom kirobbant és így személyes emlékeiket, felismerései-
ket, tapasztalataikat is beleszőhették mondandójukba. A szerzők, illetve 
előadók többségükben azonban másodlagos forrásokra támaszkodtak és 
ezek között is a legtöbb eléggé ismert az ötvenhatos szakirodalomban. Ez, 
persze, nem baj, hiszen a konferencia, amelyen az előadások elhangzot-
tak, nem új felismerések és kutatási eredmények közlésére ült össze, ha-
nem egy avatatlan hallgatóságot igyekezett a forradalom különböző vetü-
leteiről tájékoztatni. A témák felölelték az 1956 októberi eseményeket 
kiváltó okokat, a fegyveres erők szerepét, az írók magatartását, a budapes-
ti harcokat, a vidéki fejleményeket, a forradalom helyét a kelet–európai 
szabadságmozgalmakban, a jövőre szóló tanításait és a száműzöttség tipo-
lógiáját. A tanulmányokat dokumentumok és korabeli fényképek egészí-
tik ki. Kár, hogy nem került bele a kötetbe — mert nyilván nem volt kéz-
irata — az az előadás, amelyben a forradalom előestéjén rendezett mű-
egyetemi diákgyűlés egy tevékeny résztvevője mondotta el, hogyan szüle-
tett meg a diákok követeléseit tartalmazó dokumentum és hogyan indult 
el az október 23-i ifjúsági demonstráció. Ennek a vallomásnak elsőrendű 
forrásértéke lehetett volna. 

A forradalom története jelentős forrásanyagai közé sorolandó Pongrátz 
Gergelynek a Corvin Köz harcairól szóló könyve. Azok között a szemé-
lyiségek között, amelyeket az 56-os forradalom emelt az érdeklődés előte-
rébe, különleges hely illeti meg a Pongrátz–fivéreket. A kilenc Pongrátz–
testvér közül hatan vettek részt a budapesti harcokban. A legnevesebb 
közülük Gergely volt, akit a Corvin Közben működő szabadságharcosok 
parancsnokukká választottak és aki ebbéli minőségében tagja lett a Forra-
dalmi Karhatalmi Bizottság szűkebb körű vezetőségének. Pongrátz Ger-
gely könyvének elején megindokolja, miért várt huszonöt évig emlékei-
nek papírra vetésével, aztán bemutatja családját, elsősorban fiútestvéreit, 
akikkel együtt a forradalom első napjaitól kezdve valóban a fegyveres 
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harc középpontjában állott. Szinte órányi pontossággal számol be a Cor-
vin Közben összeverődött fegyveresek tevékenységéről, a környéken fo-
lyó harcokról, azokról a fiatal és idősebb küzdőtársakról, akik valóban 
életüket tették fel az ügyre és készek voltak a legnagyobb áldozatra, ame-
lyet ember egy nemes célért hozhat. A beszámoló természetesen szubjek-
tív, de ezért a szerző nem marasztalható el, hiszen műfajának szabályai 
ezt megengedik. Az emlékezőtől azt várjuk, hogy mondjon el mindent, 
amit tud. Pongrátz Gergely ennek a várakozásnak eleget tett. A történé-
szeken múlik, hogy ebből mit és mennyit hasznosítanak. 

A forradalmi események avatott ismerői már e könyv megjelenése előtt 
is, immár jó ideje tudtak arról az ellentétről, amely Maléter Pál és 
Pongrátz Gergely, illetve a Kilián–laktanya és a Corvin Köz fegyveres 
harcosai között a forradalmi napokban kirobbant és amely máig is tart. 
Bizonyítéka e könyv, amelyben a szerző részletesen elmondja, miért volt 
bizalmatlan Maléterrel szemben és miért nem hajlandó ma sem a forrada-
lom „hősé”-nek tekinteni. Mártíriumát sem tekinti szabadságharcos maga-
tartása, hanem merőben karrierizmus vágya következményének. Ehelyütt 
nem lehet részletesen kitérni Pongrátz indokaira és érveire, nem is lehet 
feladatunk, hogy ebben az ügyben ítélőbíróként lépjünk fel, legfeljebb 
sajnálkozva regisztrálhatjuk, hogy a budapesti harcok két vezető résztve-
vője ennyire szembekerült egymással. A Corvin és a Kilián közötti test-
vérháború mindenesetre fájdalmas mozzanata az 56-os forradalomnak. 

Rendkívül érdekes, amit Pongrátz a harcokban részt vett emberekről 
mond. Kiderül, hogy mennyire torzak némely hazai feldolgozások, ame-
lyek szerint fegyver főleg azok kezében volt, akik mindenféle kilengésre, 
erőszakoskodásra, garázdálkodásra hajlottak. A Pongrátz által nyújtott 
portrék vagy rövid jellemzések arról tanúskodnak, hogy a fegyveresek 
nem felelőtlen hőzöngők, hanem jó ügyért életüket is kockára tevő embe-
rek voltak, akik haragjának, gyűlöletének és indulatának alapos tárgyi 
okai voltak, társadalmi kivetettségük és megpróbáltatásaik fogattak fegy-
vert velük és adtak nekik olyan tudatot, amely szerint mintegy a forrada-
lom sorsa függött személyes elszántságuktól és helytállásuktól. „Tudtuk, 
hogy a Corvin Köz: a forradalom” — írja Pongrátz. Higyjünk ennek az 
öntudatnak a tisztességében és őszinteségében, az erőben, amelyet sorsuk 
az elkínzott és halálraszánt embereknek adott, mégha racionális gondol-
kodásunk kételyre hajlik is. 
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* 
Az írásom elején említett, a marxizmustól idegen idealista megközelí-

tés ékes bizonyítéka Berecz János, valamint a Hollós Ervin/Lajtai Vera 
szerzőpáros Budapesten kiadott könyve. Mind a kettő célja már az első 
oldalakon kiderül: adatokkal és adalékokkal alátámasztani azt a magasabb 
pártgrémiumok által megfogalmazott tételt, hogy Magyarországon 1956-
ban ellenforradalom tombolt, amelyet a társadalom megtévesztett csoport-
jai közreműködésével belső kártékony elemek és ellenséges külföldi kö-
rök robbantottak ki. Tehát mindaz, ami történt, személyek műve, akik a 
társadalmi erők szükségszerű mozgása ellenében és a történelmi fejlődés-
sel ellenkező irányban egyszerűen indulataikra hallgattak és szörnyű 
pusztításokat végeztek. Ilyen egyszerű az egész. A pártvezetés elkövetett 
ugyan némely ártalmatlan hibát, Rákosiék körül kialakult az úgynevezett 
személyi kultusz, de mindez nem vezetett volna robbanáshoz, ha külföld-
ről nem lázítják fel a lakosságot és a nyugatiak nem küldik a magyarok 
nyakára gonosz ügynökeiket. 

A két kötet ezt a tételt igyekszik érzékelhetővé, megfoghatóvá tenni. 
Az eredmény eléggé siralmas, mivel a kiválasztott bizonyítékok mindenre 
alkalmasak, csak arra nem, hogy Magyarország ellen irányuló aljas nem-
zetközi összeesküvés tényét hitessék el és az ország felett gyámkodó hata-
lom katonai beavatkozását igazolják. Amire a szerzők hivatkoznak: kül-
földi befolyásolás és propaganda, kémek, ügynökök foglalkoztatása, hi-
bák és fogyatékosságok kihasználása, belső elégedetlenkedők tevékeny-
sége, tekintélyek lejáratása, még ha túlzásokkal is, mind igaz és hihető. 
Ilyen alapon azonban minden országban és minden rezsimben kirobban-
hatnának forradalmak, mert nincs rezsim, amely ellen a belső és külső 
ellenfél hasonló cselekményeket el ne követne. Ha azt nézzük, hogy pél-
dául a Szovjetunió vagy némely szövetségese egyik vagy másik nyugati 
állam ellen milyen propagandaháborút folytatott és mennyire elárasztotta 
hírszerzőivel, vagy egyéb ügynökeivel, akkor hozzászámítva a belső el-
lenzéknek a magyarországinál jóval kiterjedtebb és erősebb tevékenysé-
gét, akkor Nyugat–Európa minden országában ki kellett volna törnie for-
radalomnak, az Amerikai Egyesült Államokról nem is szóvá. Berecz és 
Hollósék igyekezete tehát semmiféle eredményhez nem vezet, mert eleve 
reménytelen olyasmit igazolni és magyarázni, amit mindennapos tények 
cáfolnak. 

Berecz János könyve azért valamivel jobb, mint a Hollós–Lajtai páro-
sé. Az anyag, amiből dolgoznak, ugyan azonos, de Berecz igényesebb a 
„bizonyítékok” kiválasztásában. Nyilván más közönségnek szánta a 
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könyvét, mint amelynek Hollós Ervin és Lajtai Vera. A forradalmat meg-
előző évek, különösen az új szakasz tárgyalásánál néhány eddig rejtve 
tartott dokumentumot idéz és adatot közöl. Például szemelvényeket a hí-
res 1953-as júniusi határozatból, amelynek teljes szövegét az illetékesek 
még máig sem tartották érdemesnek közzétenni. Gyengéje ennek a mun-
kának is, hogy állandóan hidegháborúról beszél, de túlteszi magát azon, 
hogy a háborút két fél vívja és miközben szinte hiánytalan listáját kapjuk 
az egyik fél által leadott „lövések”-nek, a szerző szemérmesen hallgat a 
másik fél hadicselekményeiről. Még inkább ez a fogyatékossága Hollós 
Ervin és Lajtai Vera könyvének, amely inkább nevezhető rémregénynek, 
mint politikai szakmunkának, hiszen a forradalomról szólva arra szorítko-
zik, hogy a nyugat ártó tevékenységét festegesse le rikító színekkel és 
szembeszökő túlzásokkal, olykor kiáltó torzításokkal, hamisításokkal, 
úgyhogy a történelem iránt érdeklődő olvasónak szinte semmi érdemlege-
set nem mond, annál inkább szórakoztatja a kémhistóriák kedvelőit. A 
forradalomról szóló ismereteink gyarapodásához, sajnos, a két új buda-
pesti kiadvány nem járult hozzá. 
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SAÁRY ÉVA 
Dénes Tibor utolsó napjai110 

– Naplójegyzetek – 
 
1983. február 26. szombat 

Az eddig napfényes idő hirtelen zimankósra fordult. Mindenkinek 
rossz, nyomott a hangulata; mindenki fejfájásról panaszkodik . . . Dénes 
Tibor (akinek különben is súlyos légzési zavarai vannak) bele is betege-
dett. Marzsó Tibor délután fent volt nála. Azt mondja, nagyon rosszul 
van, de világért sem akarja, hogy bevigyék a kórházba. Pedig ez lenne az 
egyetlen megnyugtató megoldás. Ha valami baja történik, be sem tudunk 
menni a lakásba, mert nincs senki, aki kinyissa az ajtót. .. 

 
Február 27. vasárnap 

Dénes Tibor ma hajnalban maga telefonált a mentőknek, és bevitték az 
Olasz Kórház (Ospedale Italiano) intenzív osztályára. (Sokat rohangál-
tunk és izgultunk, amíg kinyomoztuk, hogy hol van!) Bementünk hozzá, 
de nem tudtunk vele beszélni, mert oxigénálarc van rajta, s különben sincs 
teljesen magánál. Az orvos azt mondja, súlyos tüdőgyulladása van — 
szívzavarokkal és veseelégtelenséggel kombinálva . . . 

Telefonáltam a fiának, Kristófnak, Aachenbe, de nem valószínű, hogy 
le tud jönni. 

 
Február 28. hétfő 

A beteg állapota változatlan. Az intenzív osztályon ápolják. 
Kristóf holnap lejön Aachenből, de csak pár órára, mert holnapután 

már dolgoznia kell (zenész az aacheni szimfonikus zenekarban). 
 

Február 29. kedd 
Kristófot elhoztam az állomásról. Tibor válságos helyzetben van. Tü-

deje, szíve jobban működik, de a vesét nem tudják beindítani (állítólag 
csak egy veséje van!). Átvitték kivizsgálásra a Civico kórházba (Ospedale 
Civico), minek eredményeképpen elhatározták, hogy azonnal megoperál-
ják. 

 
Március 2. szerda 

                                                           
110 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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Az operáció elég jól sikerült. Tibor megismerte a fiát, sőt rá is mosoly-
gott. De a veseműködés még mindig nincs rendben. Átviszik a Civico 
kórházba, hogy rákapcsolják egy dializáló gépre. 

 
Március 3. csütörtök 

Bent voltam Tibornál a Civico kórházban. 
Különböző gépek, csövek között fekszik, minden oldalról lekötözve . . 

. Beszéltem hozzá, de nem ismert meg. 
Közben, idehaza „Budapest nincs többé Budapesten” című könyvét ol-

vasom. Hihetetlen, hogy annak a mozdulatlan, öntudatlan embernek a 
gondolatai hozzám érkeznek! — S éppoly borzongatóan meseszerű el-
képzelni ezt az embert, ahogyan 1956 nyarán jön–megy a Belvárosban . . 
. Szinte kedvem van megkérdezni, mint kiskorukban gyerekeim a kereszt-
anyjukkal tették: hogyan került oda? Mit csinált ott?? 
 
Március 4. péntek 

Állapota stagnál. A veseműködés nem akar beindulni. 
Ma bementünk férjemmel, Joseph-el, de nem láttuk, mert éppen „dialí-

zisen” volt. Csak a kis, pakisztáni orvosnővel tudtunk beszélni. Többek 
közt aziránt érdeklődött, nem szedett-e Tibor „fiatalító” hormonokat. 

A lakásban felírtuk minden gyógyszer nevét. Legközelebb bevisszük a 
listát. Mindenesetre, rengeteg gyógyszeres doboz hever mindenütt: az 
asztalon, íróasztalon, éjjeliszekrényen, fürdőszobában . . . sőt injekcióstűk 
is . . . 

 
Március 6, vasárnap 

Tibor — ma először — valóban megismert. Mikor szóltam hozzá, fe-
lém fordította a fejét, s kis, meglepett mosoly suhant át az arcán. De csak 
egy pillanatra, hogy aztán újra alámerüljön a semmibe, s folytassa keser-
ves, ziháló lélegzését. 

Fent voltam a lakásban is. Meglocsoltam a virágokat, kiszedtem a pos-
tát, s az erkélyen (a nyári meleg napon) végigolvastam azt a novellát, 
amelyen kórházba szállítása előtt dolgozott. Címe: „Old merry story”. 
Apa és fia egymás iránti érzelmeit, egymáshoz való viszonyát boncolgat-
ja. 

A tegnap érkezett Csernohorszky Vilmos este megnézte Tibort, és be-
szélt az orvosokkal is. Állítólag „légiósbetegségről” van szó, az váltotta ki 
a tüdőgyulladást. (Lehet, hogy nem kellett volna megoperálni.) Állapotát 
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99 százalékban reménytelennek ítéli. Azt mondja, addig húzza, amíg a 
szív kitart. A javulás csoda lenne! 

 
Március 8. kedd 

Betegsége olyan számomra, mint egy rémálom. Valami titkos (osto-
ba?) remény — mindenek ellenére! — azt súgja, hogy „fel fogok ébredni” 
... A múlt heti zord, télies idő elmúlt. Meleg, tündöklő tavasz van . . . 
Délben bementem Tiborhoz, s — mintha reggeli reményeimet akarta vol-
na igazolni! — megismert, sőt hosszabban el is tudtam beszélgetni vele. 
Sírtam az örömtől. 

 
Március 9. szerda 

Ma betették egy rendes kórházi szobába. Most már állandóan magánál 
van. Szelleme épnek tűnik, csak nem tudja magát kifejezni. Artikulálatlan 
beszédéből alig lehet megérteni egy–egy szót . . . 

 
Március 12. szombat 

Az idő hirtelen rosszra fordult. Borús, hideg. 
Ez észrevehető Tibor állapotán is. Az embereket ugyan megismeri, de 

gondolatai zavarosak, beszéde alig érthető. 
Éppen két hete, hogy beteg. 
 

Március 13. vasárnap 
Délben váratlan telefon érkezett a kórházból, a beteg nagyon rosszul 

van, visszavitték az intenzív osztályra. 
Bementünk, de nem lehetett vele beszélni, öntudatlan állapotban van, 

mesterségesen lélegeztetik. Az elektroencefalogram egyenes, hullámtalan 
vonal . . . (vagyis, klinikailag halott). 

Beszéltünk az orvossal. Azt mondja, hogy valami „ismeretlen vírusbe-
tegségről” van szó, amely megtámadott minden szervet — károsodást 
okozva még az agyban is. Ma reggel leállt a szív– és tüdőműködés, le-
szállt a vérnyomás, teljesen felborult a szervezet egyensúlya. 

Este egy fiatal magyar vendégpap, Szűcsi László feladta Tibornak az 
utolsó kenetet. Legnagyobb csodálkozásunkra, az orvos azt mondta, hogy 
a beteg, nem sokkal látogatásunk előtt, újra magához tért. . . 

 
Március 14. hétfő 
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Reggel felhívtam az intenzív osztályt. Nagy ámulatomra, nem azt 
mondták, hogy Tibor halott, hanem, hogy újra magához tért, valamivel 
jobban van ... Ki érti ezt? Valószínűleg, maguk az orvosok sem . . . 

Pedig, tegnap elsirattuk s mindenkinek ilyen értelemben telefonáltunk. 
Kristóf kérelmére elmentünk a lakásba, összeszedtük az iratokat, össze-
számoltuk a pénzt. . . vagyis már a temetést kezdtük intézni. 

Délután bementünk a kórházba, s mást nem mondhatok: Tibor feltá-
madt halottaiból! Már messziről integetett nekünk, feje teljesen világos 
volt, beszéde érthető. Levették a tüdőgépről, s fizikai állapota is csodála-
tosan jónak látszik. Arról panaszkodott, hogy „nem adnak neki enni”, 
aztán nyugdíja és postája iránt érdeklődött . . . mintha más problémája 
nem is lenne. El kellett neki magyaráznunk, hogy melyik kórházban van, 
mióta, miért stb. 

Kezdek hinni a csodákban! 
 

Március 15. kedd 
Mára havas, ködös, télies idő lett. 
Tibor változatlanul eszméleténél van, sőt már „szépségére” is gondol. 

Délután telefonáltatott a kis pakisztáni orvosnővel, hogy keressük meg 
lakásán a fogsorberagasztó port és vigyük be neki „azonnal” a klinikára, 
amit Joseph meg is tett. Nem tudta azonban megvárni a ragasztási műve-
let végét, mert Tibor túl sokáig bíbelődött vele. 

Ettől függetlenül, a helyzet válságos. Az orvosok nagyon óvatosan nyi-
latkoznak. 

 
Március 16. szerda 

Tibor jobban van. Állítólag lassan működni kezdenek belső szervei is. 
Ma azonban, mikor bent voltam nála, nagy fáradságról panaszkodott, s 
valóban törődöttebbnek látszott, mint tegnap. Ettől függetlenül, normáli-
san lehetett vele beszélgetni. Bevittem szemüvegét, postáját, s próbáltam 
felolvasni neki egyet s mást. Közömbösen, szórakozottan hallgatta. Még 
az sem érintette különösebben, mikor megmutattam neki a postai értesí-
tést, mely szerint a nyugdíjintézet 50.000 frankot utalt át számlájára. (Fel-
fogta-e, egyáltalán, hogy ez mit jelent? Vagy csak nem akarta elárulni 
előttünk megelégedését — meglepetését!?) 

Lelkemre kötötte, hogy okvetlenül fizessem ki a házbért, mert az „nem 
várhat”, de mikor aziránt érdeklődtem, hol találom meg a befizetőlapokat, 
tehetetlen mosoly ült ki arcára: „Az íróasztalfiókomban. Ott van még any-
nyi pénz is . . . de komplikált, túl komplikált.” Megnyugtattam, hogy 
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mindent elintézek, s sebtében homlokon csókolva azzal búcsúztam, hogy 
„holnap jövök be ismét”. Utoljára Joseph ment oda hozzá. Tibor megszo-
rította a kezét: „Vous avez la chance! Merci!” (Neked szerencséd van! 
Köszönöm!) 

 
Március 17. csütörtök 

Jókedvvel, szép tavaszi reggelre ébredtem. 
Annál döbbenetesebb volt a váratlanul rámzuhanó rossz hír. Nyolc kö-

rül, mikor éppen kávéhoz készülődtünk, telefonáltak a kórházból: Tibor 
meghalt. 

Mint később a pakisztáni orvosnő mesélte, nagyon jó éjszakája volt, 
vidáman ébredt, megitta teáját, indiai utazásairól csevegett angolul az 
ápolónőkkel, aztán egyszerre megrázkódott, szívéhez kapott és vége volt. 
Próbálták, de nem sikerült őt újraéleszteni. 

A telefonhívás után Joseph-el azonnal bementünk a kórházba (enge-
délyt kértek, hogy felboncolhassák a tetemet, mert szeretnék megtudni, 
hogy valóban mi baja volt), majd Maspoli temetkezési vállalkozónál 
megbeszéltük a részleteket. 

Szerettem volna Tibort Castagnolára vitetni (ahol édesanyámat is el-
temettem), de nem lehet, mert – lakhelye szerint – nem oda tartozik. A 
pazzalinói templom mellett lévő, szép, derűs temetőben helyezik „örök 
nyugalomra” hétfő délután. Gyászjelentésére egy Madách–idézetet tétet-
tem. „Álmodtam szépet – felzavartak / Szép álom, jöjj, most már folytat-
lak”. (Nem tudom, tetszenék-e neki?) 

A lakásból a (rendetlen, zsúfolt) íróasztalfiókból elhoztuk az iratokat 
és a kb. 1200 frank készpénzt – mielőtt az egészet lepecsételnék. 

Joseph, könnyes szemmel válogatja a papírokat, s most derül ki sok 
minden: Dénes Tibor nem 1917-ben, hanem 1907-ben született; nem „Pá-
rizsban”, hanem Nagyváradon; apja nem „lánglelkű muzsikus”, hanem 
vasgyáros volt; anyja (Tauszig Blanka) nyilván nem „francia”, hanem 
erdélyi szász . . . Tulajdonképpen, egész életében színházat játszott: köd-
lovag volt! 

A sokat emlegetett diplomata „cousin”, Jean–Jacques nyomát sem ta-
láljuk. Képzeletbeli alak lenne az is?? Viszont kiderült, hogy Tibornak a 
bankban is van kb. 30 ezer frank megtakarított pénze. Nyilván abból fe-
dezte utazásait és könyvkiadásait. (Ez, valamint a postacsekkszámlán lévő 
50 ezer frank, az örökségi eljárás lefolytatása után, egyetlen fia, az Aa-
chenben élő muzsikus, Kristóf tulajdonába kerül. Vajon, hajlandó lesz-e 
fedezni belőle édesapja hátrahagyott kéziratainak kiadását?) 
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Március 18. péntek 
Tibor az Ospedale Civico alagsorában, a 3-as számú szobában („came-

ra ardente”) van felravatalozva. Sötétbarna öltöny, világoskék ing és az a 
vadonatúj nyakkendő van rajta, melyet Vadnay Zsuzsa határozott kíván-
ságára és fanyalogva vásárolt, egy koktélmeghívás előtt. (Különben soha-
sem kötött nyakkendőt. Előadásai alkalmával is dolce vitát hordott.) Rö-
vid, vaskos ujjai összekulcsolva. Fekete parókáját is a fejére tették. Arca, 
nemesvonalú, kissé hajlott orra – viaszszínű. Lecsukott szemeivel nagy 
nyugalmat és idegenséget áraszt. Koporsójában piros szekfűk, körülötte 
zöld növények, feje felett a Ticinói Magyar Egyesület piros–fehér–zöld 
zászlaja . . . 

Elmentünk újra Pregassonába, Via allé Vigne 12. sz. alatt lévő, máso-
dik emeleti lakásába is. Nagy csodálkozásunkra, eddig nem pecsételték le. 
Elhoztuk a növények egy részét (Tibor mindig „gyerekeinek” nevezte 
őket), s megosztoztunk rajtuk Szolnay Juditékkal. Nem akarom, hogy 
Tibor dolgai idegenekhez kerüljenek! 

 
Március 19. szombat 

Szent József, Ticinó patrónusának ünnepe. Gyönyörű, meleg, tavaszi 
idő. Nyílnak a virágok, fütyülnek a madarak . . , 

Délután kimentünk a pazzalinói temetőbe. Klasszikus, középkori 
Campanile (innen közvetíti a rádió a vasárnapi harangszót), a bejáratnál 
égigérő, hatalmas ciprusok. Teljesen „olasz” hangulat. 

Tibor sírját már megásták. A bejárattól nem messze, a jobboldali par-
cellában van. 

A temetőből látni a vörösfalú bérházat, ahol lakott. Légvonalban a ket-
tő egész közel van egymáshoz. Járt-e itt valaha? Alig hiszem, mert felfelé 
kellett volna gyalogolnia, s asztmás tüdejével nehezen bírta a magaslatot. 
Legfeljebb a szép Campanilét látta, valahányszor Dinóra, Pálházyék pen-
ziójába mentünk, vidám vacsorára. 

Beszéltem Rieseimann asszonnyal is, aki Tibor házának ügyeit intézi, 
aki kiadta neki múlt nyáron a lakást. Meséli, milyen örömmel költözkö-
dött ide Tibor. Új, „szabad” életet akart kezdeni Luganóban, ahol „jó a 
klíma” és „barátok” veszik körül. . . 

Még jóformán el sem rendezte a dolgait (a kéziratokat például „lassan–
fokozatosan” akarta átnézni, selejtezni), s máris szét kell szedni mindent. . 
. Milyen nagy problémát csinált magának a függönyökből, a képek fel-
akasztásából! Lakása ízléses, „élő” lakás volt, ahol minden egyes tárgy-
hoz fűződött valami emléke: afrikai faszobrok (Senghortól kapta őket, aki 
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jó barátja volt), közel–keleti ezüst– és réztányérok, egy kedves Canaletto–
rézkarc, indiai batikok, kínai selyemhímzés . . . 

Rettenetes mindezt végiggondolni! Még Joseph is újra és újra sírni 
kezd. Tibor volt jóformán az egyetlen magyar, akivel — franciául — ő is 
el tudott beszélgetni. 

Irataiból sok minden kiderül, ami eddig „titok” volt; például az, hogy 
állandóan kínlódott az egészségével, fiatal korától kezdve szüntelenül 
beteg volt, különböző kezelésekre járt, de hozzászokott a betegség gondo-
latához (megtanult vele élni), s tartotta a látszatot. Végül is kevesebbet 
panaszkodott, mint amennyire oka lett volna! 

Tíz évet pedig nem pusztán hiúságból tagadott le korából, hanem azért 
is, mert különben nem kaphatta volna meg a genfi természettudományi 
múzeumban az állást. (Tartásdíjat fizetett elvált feleségének, eltartotta 
anyját, taníttatta egyetlen fiát!) 

Döbbenetes az a francia nyelvű, 1983. február 4-ről keltezett levél, 
amelyet H. Decor úrnak, a személyzeti biztosítópénztár vezetőjének írt, s 
amelyben alázatosan bevallja a csalást: „Croyez–moi, Monsieur le Chef 
du Personnel, je ne suis pas un aventurier. Ma modification de mon âge 
n'était pas mon idée; elle m'a meme causé une longue suite de nuits 
blanches .. . (Higyje el, Uram, nem vagyok kalandor. Életkorom megvál-
toztatása nem az én ötletem volt; sőt: álmatlan éjszakák sorozatát okozta 
nekem . . .) 

 
Március 20. vasárnap 

Egész éjjel, fel–felriadva, Tibor gyászbeszédét fogalmaztam, amit az-
tán reggel papírra is vetettem. Most már csak az a kérdés, leszek-e olyan 
állapotban, hogy el is tudjam mondani!? 

Délelőtt átmentünk lakására. Rendbe tettem az íróasztalt. Joseph csi-
nált egypár felvételt a lakásról — amíg minden úgy van a helyén, aho-
gyan gazdája elrendezte. Most, jobban körülnézve, döbben csak rá az em-
ber, mennyi szeretettel és ízléssel csinált mindent, milyen barátságos lég-
kört tudott teremteni! Fájó szívvel gondolunk arra, hogy mindezt most le 
kell rombolni, szét kell szedni. (Boldogabb népek íróinak lakásából „iro-
dalmi múzeumot” csinálnak. De ilyen nem jár a menekültnek. Ki lenne 
hajlandó – és képes – éveken át lakbért fizetni?) 

 
Tibor íróasztala: 
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Középkori festménnyel díszített kis szárnyasoltár, fakereszt, Kristóf 
fényképe s az állólámpán még azok a karácsonyi díszek, melyeket én 
akasztottam rá — meglepetésül — Rómából való hazatértére. 

Hőmérő, orvosságosdobozok, rengeteg leesett gomb, kapocs, gyufa-
szál, különféle nemzetiségű aprópénzek, radírok, ceruzák ... Az utolsó 
idők levelei (köztük nyomdák árajánlatai készülőben lévő novellásköteté-
re!) Fotókópiák német nyelvű Fessler–könyvekből (Ungarn), francia szö-
vegek (nyomtatottak és kéziratok) — Brunswick hercegről. A „Holnap, 
holnapután, tegnapelőtt” novellái, félig letisztázva. Nagy tömeg képeslap 
(Békés Gellértnek például megígérte, hogy ír a Katolikus Szemlében az 
1933-as, gödöllői jamboreeról!), rengeteg utazási prospektus, a legújab-
bak. (Imádott utazni! Utazásait állítólag a diplomata unokafivér, Jean–
Jacques fedezte, de az is lehet, hogy ő csak mitikus alak volt, akinek 
„nyakába lehetett varrni” a világ által esetleg „fölöslegesnek” ítélt kiadá-
sokat.) 

Este megérkezett Aachenből Kristóf, német feleségével. Együtt vacso-
ráztunk régi törzshelyünkön, a La Palmában. Jóakaratú, kedves emberek, 
de döbbenetes, milyen keveset tudnak édesapjukról, annak munkájáról, 
elképzeléseiről. 

 
Március 21. hétfő 

A tavasz első napja. A tavaszé, amit Tibor annyira várt! 
Kristóf, édesapja dolgai közt matatva, rátalált az utoljára felolvasott 

novella „hősére”, a formózai „virágos ezüstpénzre”, amit — a „Budapest 
nincs többé Budapesten” kötet címlapjára ráragasztva, betettem Tibor 
mellére, a koporsóba . . . 

A novella idevonatkozó mondatai így hangzanak: „ . . . aki 
Formózában messzi tengerekre kél, annak anyja–hitvese–valakije ilyen 
virágos pénzt ad emlékeztetőnek . . . Akkor ajándékozhatja el annak, kit 
becsül, tiszta szívből szeret, midőn látja közeledni a formózai partokat. . . 
Mind a tizenkettő a maga virágos ezüstjét kívánta nekem ajánlani. Tana-
kodtak naphosszat, végül is sorsot húztak. Kimnek kedvezett a sors.” 
Majd a befejezés: „Aprópénzt, váltós fémet nem vesznek be a határszéli 
bankok. Egy–egy utamból visszatérve, fogom marokra, ami maradt és az 
erre rendelt dobozba hullajtom. Kisöcsém, az éremgyűjtő es fiók–
numizmata, ha meglátogat, matathat a dobozban, viheti keres nélkül, amit 
megkíván. Kivéve a virágos ezüstpénzt. Ezt akkor kapná meg ő vagy va-
laki más, ha látnám közeledni a honi partokat. De mivel távolodni látom 
inkább, tegyék ezért egy napon nyelvem alá. Útiköltségre Charonnak.” 
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Az Ospedale Civico 3-as számú ravatalozójából 14.15-kor indult el Ti-
bor magyar zászlóval letakart, vörös szekfűkkel borított koporsójával a 
gyászmenet a pazzalinói templom felé, melynek gyönyörű, ódon harang-
tornyát, hatalmas ciprusait már messziről lehet látni a Pregassona fölötti 
hegyoldalban. 

A középkori kegytemplomban a gyászmisét egy idegbeteg, szeleverdi 
fiatal olasz pap celebrálta (darálta le, negyedóra alatt), akit előzőleg – 
sajnos – nem ismertünk. Utána a sírgödörtől nem messze álló „asztalra” 
helyezték a koporsót, mely mellett én mondtam gyászbeszédet, majd el-
énekeltük a Himnuszt. 

Nem voltak sokan (talán húsz ember). A rokonok közül Kristóf a fele-
ségével és Hirschi Ágnes Bernből. Géniből érkezett egy fiatal francia há-
zaspár. Locarnóból Rospigliosi herceg (felesége, Vadnay Zsuzsa képvise-
letében, aki nem tudott megjelenni), Kerényi Magda, Györikné, 
Temesváryné, Kovács József, Garamvölgyi Antal. Lugánóból: mi négyen, 
Marzsó Tibor, Török Pál, Szolnay Judit, Pálházyék, Vass Dániel (ő és 
Joseph fényképeztek). 

A koporsó tetején a Ticinói Magyar Egyesület zászlaja és Kristóf piros 
szekfűi voltak. Nagy koszorú a SMIKK-től, két kisebb a Nemzetőrtől és a 
Courrier de la Libertétől, melyek számára Tibor rendszeresen fordított 
angolból franciára. Virág: Kerényi Magdától, Vadnay Zsuzsától, 

Triznya Mátyáséktól, Csernohorszky Vilmoséktól, a Ticinói Magyar 
Egyesülettől és tőlünk. A virágokon mindenütt nemzeti színű szalag (Be-
szerzése nem okozott problémát, hiszen csak meg kellett fordítani az 
olasz színeket.) Temetés után még feljöttek egy páran hozzánk kávét inni. 
A hangulat azonban nagyon nyomott volt. Mindnyájunk számára hihetet-
len és elfogadhatatlan Tibor halála. 

 
Március 22. kedd 

Egész nap Kristóffal és feleségével szaladgáltam az örökösödési ügyek 
intézése miatt. (Undorító, lélekölő foglalkozás.) Adtak számomra ügyvédi 
meghatalmazást, hogy „saját belátásom szerint” rendelkezzem a lakással 
és az abban lévő dolgokkal. Csak négy széket, a villanyírógépet (amit 
Tibor búcsúajándékul kapott a múzeumtól) s egypár könyvet, képet, ap-
róbb tárgyat csomagoltak be. 

Most derült ki az is, hogy Tibornak (Kristóf első házasságából) unoká-
ja, sőt dédunokája van, akik azonban egyáltalán nem érintkeztek sem ap-
jukkal, sem nagyapjukkal. Az elvált német feleség nem engedte. Milyen 
fájdalom lehetett ez egy olyan érzékeny lélek számára, mint amilyen Ti-
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bor volt! S milyen nagy veszteség az unokának, dédunokának — noha ők 
nem tudják. 

Elintéztük, hogy Tibor temetését s egyéb költségeit (házbér, kórház, te-
lefon) a bank a számláról kifizeti, ami nagy könnyebbség a fiának. 

Délután kint voltunk a temetőben. A sírt felhantolták, a virágokat szé-
pen elrendezték, s kiderült, hogy az olasz temetői kertész tudja Tiborról, 
hogy magyar író volt. Elmesélte nekünk, hogy 56-ban, a forradalom alatt 
maga is Budapesten járt, sőt menekülteket segített Nyugatra .. . 

 
Március 23. szerda 

Kristófék visszautaztak Aachenbe. Este, ellenállhatatlan kényszertől 
űzve, felhívtam Tibor telefonszámát (52-37-67). Sokáig csöngettem. Azt 
reméltem, hogy egyszer csak felveszik a kagylót, s megszólal az ismerős, 
kissé rekedtes hang: 

— Mi újság, Évike? 
De semmi. Úgy látszik, élők és holtak közt nincs kapcsolat. Vagy ha 

van, az bizonytalan, ellenőrizhetetlen (inkább remény és hiedelem, sem-
mint valóság). Aztán eszembe jutott, mennyit panaszkodott eleinte tele-
fonszáma miatt. Babonás volt, és azt hangoztatta, hogy neki a „3” és a „7” 
rosszat jelent. S valóban: február 27-én szállították kórházba, s március 
17-én halt meg. Emlékszem arra is, mennyire megdöbbentem, mikor lát-
tam, hogy a 13-as számú szobában fekszik, s 13-án, vasárnap halt meg 
először — klinikailag . . . 

Persze, mindez csak játék; de most már — szomorú játék. Vagy nem?? 
Tibor — érzékeny lélek lévén — hitt a misztikus összefüggésekben . . . 

 
Március 24. csütörtök 

Délután, mivel ki akartam tapasztalni, hogyan közlekedett, autóbusszal 
mentem a lakására. (Valóban tortúra! Meg kell kerülni az egész várost. 
Visszafelé viszont gyalog jöttem: 20 perc. De ő szegény, nem bírta rossz 
tüdejével.) 

Megtaláltam 1981. december 6.—1983. február 19. közt írt, francia 
nyelvű naplóját. Azért kezdte év végén, mert a 81-es előjegyzési naptár 
lapjaira írta — megtakarítva ezzel egy füzetet. (Mindig spórolt a papírral, 
ami talán börtönben, internálótáborban szerzett szokása volt. Icipici, szál-
kás betűkkel írt, soha nem hagyott margót.) A naptár 3-as és 7-es számait 
(a balsorsot hozókat!) mindenütt dühösen összefirkálta. 

Minden füzetét Isten nevében kezdte. Az első lapon ott a latin mondat: 
„In nomine Patris et filii et Spiritus Sancti. Ámen.” Nem írt napról napra, 
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rendszeresen, csak midőn eszébe jutott, vagy ha nagyon el volt keseredve. 
Témái: saját problémái (betegség, pénzhiány, zavaros családi ügyek, ma-
gány) és magyar irodalmi események. Rengeteget panaszkodott a nyári, 
Géniből Luganóba való költözködés tortúrájára s „Megtorlás” című 
könyvünk átírása miatt, amely „elvonja őt saját témáitól”. (Ez utóbbi „né-
ger–munkát” a SMIKK számára 200 frankért vállalta el. örült, hogy 
adunk neki valami „kereseti lehetőséget”, ugyanakkor azonban terhes volt 
számára ez a munka. Egész életében szegény volt, csak halála előtt pár 
nappal lett gazdag!) 

 
Március 26. szombat 

Milyen szép lenne, ha a tervezett novellásköteten („Holnap–
holnapután–tegnapelőtt”) kívül ki tudnánk adni egy Dénes Tibor–
emlékkönyvet is, belevéve a gyászjelentést, gyászbeszédet, az újságokban 
megjelenő nekrológokat, visszaemlékezéseket, részleteket egypár magán-
levélből, esetleg az utolsó novellát, naplórészleteket. Végére egypár fény-
képet, dokumentumot lehetne tenni . . . De honnan vegyük rá a pénzt? 
Illetve: a pénz Kristóf kezében van és kérdés, milyen tervei vannak vele! 
Pedig, abból az összegből még egy „Dénes Tibor irodalmi díjat” is lehet-
ne alapítani, ahogyan Csiky Ágnes Mária javasolta. De mindez úgy hi-
szem – álom . . . „fellegekben járó”, javíthatatlan idealisták álma . . . Mi-
ért is nem hagyott Tibor testamentumot? Pedig, készülődött a halálra (le-
velezése egy részét elküldte Pestre, a Petőfi Irodalmi Múzeumnak), de 
nem sejtette, hogy ilyen kevés ideje van hátra . . . 

Találkoztam öreg háziorvosunkkal, Beretta–Piccoli Francescóval, aki 
Tibor kezelőorvosa is volt. Nem kapta meg még a kórházi jelentést, de – 
azt mondja — asztmája miatt Tibor még évekig élhetett volna. Az operá-
ciót — hosszas tanakodás után — „abdomen acuto” (mi az?) miatt csinál-
ták, de nem találtak semmi lényegeset. Szerinte, több dolognak kellett 
összejönnie. 

 
Március 27. vasárnap 

Napfényes, csodálatos virágvasárnap. A hegyeken hó van, de nálunk, a 
völgyben, nyílnak a rózsaszín, lila, fehér magnóliák . . . Tibor nem érhette 
meg ezeket a szép tavaszi napokat, melyeket annyira várt! Cyranói sors: 

„Jó!... A szerencse mindétig került. 
Még a halálom, az sem sikerült.” 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Lássuk a folytatást is ...111 

Bokor Péter: Végjáték a Duna mentén — Interjúk egy filmsorozathoz, 
RTV—Minerva—Kossuth, Budapest 1982, 358 l. 
 
Bokor Péter, a Magyar Televízió Századunk sorozatában készült, sokkal 
inkább riport, mint dokumentum–jellegű hangosfilm–felvételeiből ízelítőt 
nyújtó könyvet úgy kell, úgy érdemes olvasnunk, akár a héber bibliát: 
visszafelé, a hátulján kezdve Juhász Gyula értelmes, okos, tárgyilagos 
utószavával. A szerző szerény, munkája hátteréről szóló beszámolója ma-
radhat későbbre is. 

A hetvenes évek derekától kezdve részben Magyarországon, részben 
pedig külföldön felvett hangosfilm–felvételek jó részét a Magyar Televí-
zió adásaiban már — nem kis érdeklődést keltve — lepergették. A jelen-
tősebb interjúk szövege lerövidítve s átdolgozva a magyarországi folyó-
iratokban már megjelent: nagyjából ezekből válogatott Bokor Péter a 
Végjáték a Duna mentén című kötetébe. De hadd álljon itt a kiadók rövid 
ismertetése a könyvről: 

„Interjúkötetében Bokor Péter azokat a találkozásait írja meg, amikre 
filmkészítés közben került sor itthon és külföldön, anyagot gyűjtve és 
megszólaltatva olyan embereket, akik felelős posztokon álltak a második 
világháborút megelőző években s a háború alatt. A nácizmus Magyaror-
szágra küldött, különböző rangú képviselői képezik az interjú–alanyok 
egyik csoportját (Veesenmayer, Höttl, Trenker, Novak). Egykori magyar 
tábornokok és kisebb rendfokozatú katonatisztek a másikat (Lengyel Bé-
la, Hardy Kálmán, Aggteleky Béla, Utassy Loránd, Szent–Miklósy István 
és mások). „Középvonalba” tartozó egykori állami hivatalnokok a harma-
dikat (közülük rendkívül izgalmasan szólt a múltról Mester Miklós). 
Megszólal a budapesti Pápai Nunciatura egykori titkára, aki ma érsek a 
Vatikánban. Ugyanarról beszélnek, s mind más–más oldalról világítja 
meg azt a kérdést: mi történt, hogyan és legfőképpen miért a tragikus 
1944–es esztendőben.” 

Úgy hiszem, jóelőre leszögezhetjük, Bokor Péter munkálkodása dicsé-
retre méltó haladás azzal a hivatalos magatartással szemben, amelyet a 
hazánkat ma is irányító kommunista párt és követőinek nagy része koráb-
ban az 1945-ös esztendőt megelőző időkről olyan erőszakosan kialakított, 

                                                           
111 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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vagy kialakítani vélt oly módon, hogy ezeket sommásan fasisztának nyil-
vánította. Jelentős a változás abban is, hogy végre a filmfelvevőgép elé 
kerülhetnek olyan személyek, akik ma elmondhatják, ha kevés kivétellel 
sikertelenül is, de igyekeztek menteni azt, amit ők menthetőnek véltek, 
jóllehet nem tartoztak a kétes értékű, eredményű cselekedeteket utólag 
igazolni akaró, igen csekély létszámú egykori magyar kommunisták közé. 

Bokor Péter nem történetíró, ezt ő nem is vindikálja magának, hanem 
riporter. Filminterjúi riportok maradnak, akkor is, ha ezek szolgálhatják a 
történelemtudományt. Ám legyünk tárgyilagosak: éppen ezért árthatnak 
is. Reméljük, higgyük, azok, akik ezeket az interjúkat történelmi mun-
kákhoz majd felhasználják, ezt kellő óvatossággal teszik. Könyvében ma-
ga Bokor Péter is rámutat néhány ellentmondásra, riport–alanyai vissza-
emlékezései értékét néha megkérdőjelezi. E riportok történelmi dokumen-
tumértéke felméréséhez tudnunk kell azt is, már eleve nem a teljes igaz-
ság, az emberileg megállapítható valóságos történések lerögzítésére ter-
veződtek. Az interjú–alanyok az interjú természete szerint a feltett kérdé-
sekre válaszoltak; ki így, ki amúgy jó szándéka, emlékezete birtokában. S 
ha az igazságot mondták is, semmiképp sem a teljes igazságot. Jellemző 
erre az egyik megkérdezett válasza, amikor csupa baráti kötekedésből 
faggattam: erről, vagy arról miért nem beszéltél? Némi ingerültséggel így 
intett le: mert ezeket nem kérdezték! Semmi kétség, igaza is volt. 

A jó riportnak érdekesnek kell lennie. Nemcsak a tárgyát illetően, ha-
nem megírásában, előadási stílusában is. Bokor Péter könyvében több 
helyen is megemlíti, igyekezett az interjúk során – még ha egykori náci 
potentáttal állt is szemben – a civilizált, kulturált ember udvariasságával, 
de legalább hűvös megtartóztatással viselkedni. Kár, hogy ez nem mindig 
sikerült neki. Hangja, stílusa néhol – főként a beszélgetéseket összekötő 
magyarázataiban – már–már a nyegleség felé hajló fölényeskedést mutat-
ja. Nagy kár ez, s sokat levon a könyve értékéből. Az érdekességre való 
törekvés túlhajszolása miatt ízetlen többek között Veress Lászlóval való 
londoni beszélgetésének eleje is. Értelmetlenül gunyoros hangvételét az 
sem menti, hogy e beszélgetést emlékezetből rekonstruálta. 

Az interjúk során felvett vagy lejegyzett válaszok jó része igen pon-
gyola fogalmazású. Ez a tény kétségkívül valószínűsíti a beszélgetések 
hitelességét. Ám valahol mégis hiba kell legyen: a válaszok megfogalma-
zása, szóhasználata – még akkor is, amikor azokat idegen nyelvből kellett 
fordítani – igen sok esetben azonos jelleget, ízt mutat. Feltűnő a henye 
töltelékszavunknak ismert ugye gyakori használata. Miután ez a szócska 
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majd mindenki válaszában igen sokszor előfordul, felmerül az olvasóban 
a kérdés: ez az interjú–alanyok nyelvéből való-e, avagy Bokor Péteréből? 

Meggyőződésem, Bokor Péter is tudja, könyvének legsikerültebb inter-
júja az, amelyet Mester Miklóssal, az 1944. év akkor nagyon fiatal kul-
tuszállamtitkárával vett fel. Érthetetlen, hogy ezt a kiváló, művelt, mindig 
humánus gondolkodású, hihetetlenül szerény embert miért kellett az inter-
jú címében bársonyszékbe ültetnie és naivnak bélyegezni? Mester Miklós 
soha sem ült a magyarországi szóhasználatban is csupán a minisztereknek 
kijáró bársonyszékben s erdélyi egyszerű származásából is fakadó sze-
rénységével, közvetlenségével szinte kirítt a magas hivatali polcra – akár 
az ő idejében, akár pedig ma – jutottak közül. Naiv lett volna? Aligha! 
Mester Miklós pontosan tudta, miért vállalta el a megbízatását: csak ek-
ként tudott segíteni a különben pusztulásra ítélt magyar zsidók ezreinek. 
Jelleméről, mély humanizmusáról már korábban is vallott a még 1936-
ban megjelent „Az autonóm Erdély” című, akkor is, ma is agyonhallgatott 
kitűnő könyvében, amelyet jó gondolat volna újra kiadni. Az sem ártana, 
ha a még hátralévő esztendeire akár az államtitkároknak kijáró nyugdíjat 
folyósítanának neki, talán megtoldva azzal az összeggel, ami az 1951-53 
közötti kitelepítéskor végzett napszámos munkája után jár. 

Reméljük, Bokor Péternek még módjában lesz folytatnia a televízió s 
az utókor számára készítendő interjúit; s azt is, megfogadja Juhász Gyula 
már említett utószavának intelmeit, amelyeket akár a Végjáték a Duna 
mentén igen jó szándékú kritikájának is tekinthet. Mit ír Juhász Gyula? 

„Egy valami hiányzik csak, a megszállás alatti általános társadalmi 
légkör érzékeltetése, amely a kerete volt az eseményeknek. Ezt azonban 
nehezen lehetne pótolni interjúkkal, legalábbis a könyvben szereplő, vagy 
hozzájuk hasonló riportalanyokkal. Mert nem képesek felidézni ( s embe-
rileg érthető, ha nem is akarják) azt a görcsös félelmi állapotot, amely 
nem csak az „urakat”, de a társadalom széles rétegeit is áthatotta, egyrészt 
a korabeli jelennel, másrészt a jövővel kapcsolatban. 

A társadalmi légkör, a társadalom morális állapotának elfogulatlan fel-
tárásával persze a történelemtudomány is adós ma még. Pedig egyszer 
szembe kell nézni ezzel a feladattal, különböző előjelű minősítések, ítéle-
tek nélkül. Ez talán a legnagyobb munka, amit el kell végezni ahhoz, 
hogy megírhassuk Magyarország valóságos második világháborús törté-
netét. Ugyanakkor új eredményeket hozhat, megoldhat tisztázatlan kérdé-
seket a felbukkanó új és új források alapján az események újragondolása. 
S új eredményekre vezethet az is, ha már ismert forrásainkat faggatjuk 
tovább. Ha új kérdéseket teszünk fel, bizonytalanságokat találhatunk lé-
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nyegi – ebben a kötetben vizsgált –, s megnyugtatóan tisztázottnak hitt 
kérdésekben.” 

Juhász Gyula fenti intelmeit megfogadva, Bokor Péter jövőbeli interjúi 
során más, ma még homályban lévő kérdésekre is kiterjeszthetné kutatá-
sait. Jóllehet ebben a témakörben számos legenda született már meg, s 
ezek még ma is egyre szaporodnak, nem tisztázott a háború – s a Duna–
menti végjáték – alatti időkben a magyar baloldal akciókra is vállalkozó 
magatartásának megvizsgálása. Tagadhatjuk, ám közismert tény, hogy a 
kommunisták felsőbb pártberkekből utasítást kaptak arra, hogy ne koc-
káztassák életüket, hanem készüljenek fel a jövendőre. S így a legtöbben 
meglapulva vészelték át a háborút, s csak annak befejezte után jelentkez-
tek – soha nem létezett ellenálló – és partizáncsoportok egymást igazoló 
tagjaiként – az új rendben pozíciót és hatalmat biztosító igen–igen kétsé-
ges „érdemeikért”. 

Megvizsgálandó kérdés lehetne Bokor Péter jövőbeli interjúi során az 
is, vajon azután, hogy már nyakig benne voltunk minden nyugati és szov-
jet előzetes figyelmeztetés ellenére a háborúban s hogy a németek már a 
fogukkal együtt a hadiszerencséjüket is otthagyták Sztálingrádnál, akár a 
nyugatiak, akár pedig a kitűnő, messzire előrelátó és tervező, területi ex-
panzióra törekvő szovjet – vagy ha úgy tetszik, orosz – külpolitikai veze-
tés komoly lehetőséget adott-e az úgynevezett „kiugrásra”? A háborúkból 
általában nem lehet olyan könnyűszerrel kiugrálni, mint gyermekkorunk 
icka–játékából. Különösen nem akkor, ha már cserébe szinte semmit sem 
adhatunk s az ellenfél biztos a győzelmében. S a győzelmet ki szokás 
használni, a legyőzöttet a feltétel nélküli megadásra kényszeríteni. 

Szinte érthetetlen s nevetséges is az a tény, hogy jóllehet a Szovjetunió 
ellen fogtunk fegyvert, a németek mellett állítólagos érdekeinkért, követ-
kezetesen egészen 1944 őszéig a nyugati hatalmaknál kerestük a „kiug-
rás” lehetőségét. Még akkor is, amikor ezek figyelmeztettek bennünket: a 
magyar csapatok a szovjet hadsereg ellen harcolnak, forduljunk Moszk-
vához. Arról, hogy az angolszász hadvezetőség ideig–óráig gondolt egy 
balkáni partraszállás lehetőségére, tudunk; ám már arra semmiféle bizo-
nyíték sincs, hogy ez érintette volna Magyarországot is. Ahogy Magyar-
ország ma sem tartozik az angolszászok gazdasági, politikai és stratégiai 
érdekkörébe, úgy a háború időszakában sem tartozott. De semmi esetre 
sem annyira, hogy érte – nehogy a szovjet hadsereg szállja meg – vért, 
akár egy cseppet is, áldoztak volna. 

Tovább kellene kutatnia Bokor Péternek olyan interjú–alanyok után is, 
akik talán végre a helyükre tudnák tenni a gyümölcstelen 1944-es ma-
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gyar–szovjet fegyverszüneti tárgyalásokat. Ezeket a személyeket aligha-
nem a még élő szovjet politikai és katonai vezetők körében kellene keres-
nie. Miért tartanánk valószínűtlennek, hogy ezek szóba állnának vele? 
Azt, hogy magyar részről melyek voltak az okai e tárgyalások teljes siker-
telenségének, jórészt tudjuk. De nincs még ma sem ismeretünk a szovjet 
vezetőség ekkori igazi szándékáról. A Moszkvába érkezett, különféle ma-
gyar delegációk tagjaival vajon az esetleg még hasznosítható katonai és 
politikai információ–szolgáltatásukon túl volt-e további, komolyabb 
szándékuk? Magyarán: akartak-e egyáltalán Magyarországgal, amelyet a 
románok háborúból való kiszállása után minden joggal kész zsákmánynak 
tekinthettek, bármiféle engedményt is nyújtó fegyverszünetet kötni? 
Semmi kétség, a magyar hadseregrészek gyors átállásával az oroszok időt 
nyerhettek volna s mindenképpen csökkenthették volna embervesztesé-
güket. Ám tudomásul kell vennünk azt is, hogy az időt is, meg a vért is 
Moszkvában másképp mérték, mérik. 

Végül, reméljük, Bokor Péter nem áll meg a háborús esztendők lassan–
lassan kihaló tanúi meghallgatásánál. Az idő a magyar népet újabb tragé-
diába taszító háború elvesztésével, a szovjet érdekszférába, tartós meg-
szállásba való taszításával nem állt meg. A későbbi események szereplői 
is megérdemelnék, hogy a televízió lencséjét rájuk irányítsák. Ha maga 
Rákosi Mátyás és áldozata is, Rajk László, már régen halottak, az olyan 
finom tapintattal a személyi kultusz esztendeinek nevezett időkben az 
emberiesség ellen elkövetett – tehát soha el nem évülő – bűnök tettesei 
jórészt még élnek; mi több, közülük ma is sokan jelentős pozíciókban 
ülnek igen közel Bokor Péterhez Budapesten. Szerencséjére, szerencsé-
jükre maradtak meg az áldozatok közül is. Látni szeretnénk hát Bokor 
Péter munkája folytatását, a negyvenes és ötvenes évek jelentős szereplő-
inek, a bűnösök és áldozataik beszámolóját a magyar televíziót figyelők 
előtt. Bokor Péter megkezdett munkája, meg az igazság is, így lesz teljes. 
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BORBÁNDI GYULA 
Országhatár: sors és végzet112 

Julius Varsányi: Border is Fate, Australian–Carpathian Federation, 
Adelaide–Sydney 1982,138 l. 
 
Varsányi Gyula, Ausztráliában élő nemzetközi jogász, az adelaidei egye-
tem tudományos kutató munkatársa nemzetiségi és kisebbségi kérdések-
kel foglalkozó több idegen nyelvű könyv és tanulmány után újabb jelen-
tős munkával gazdagította eddig is tekintélyes irodalmi oeuvrejét. A 
„Border is Fate” angol nyelvű könyve – mint címe is mutatja – azt igyek-
szik érzékeltetni, hogy milyen sorsdöntő szerepet játszik az országhatár 
kisebb–nagyobb emberi közösségek életében. 

A szerző Esztergomban született, a magyar–csehszlovák határon, és 
már gyermekkori emlékei is arra indították, hogy érdeklődjék a határ két 
oldalán élő kisebbségek sorsa iránt. Varsányi a budapesti egyetemen szer-
zett diplomát, majd Rómában és Milánóban egészítette ki magyarországi 
tanulmányait. Berlini és stockholmi külképviseleti szolgálat után Dániá-
ban volt Magyarország külkereskedelmi képviselője. A második világhá-
borút követő években Ausztráliába vándorolt ki és ma Adelaide-ben tu-
dományos kutatásokkal foglalkozik. Fő szakterülete a nemzetközi jog, 
valamint a nemzetiségi és kisebbségi kérdések. Az előttünk fekvő könyv 
tanulmány formájában francia nyelven már megjelent egy svájci nemzet-
közi jogi és külpolitikai folyóirat 1981–82-es számaiban. E csaknem 140 
lap terjedelmű kiadvánnyal lehetővé válik, hogy e fontos munka ne ma-
radjon eldugva folyóiratlapokon, hanem magánosok és könyvtárak polcai-
ra kerülve minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen. 

Magyar szerzőnek nem könnyű ellenállni annak a kísértésnek, hogy ki-
sebbségi kérdésekkel foglalkozva ne a legnagyobb és legjelentősebb eu-
rópai kisebbségre, a magyarra korlátozza vizsgálódásait és értékelő mun-
káját. Varsányi Gyula sikerrel állt ellen e kísértésnek, nem szorítkozik a 
magyar tapasztalatokra, hanem, hogy megbízhatóbb és általánosabb érvé-
nyű eredményekhez jusson, szélesebb körű kutatást végzett. A helyszínen 
tanulmányozta a németországi dán és fríz, a dániai német és az ausztriai 
magyar kisebbség helyzetét. Látható, hogy nem a legakutabb eseteket 
választotta ki, hiszen akkor kutató útra például a többi között Erdélybe is 
el kellett volna mennie, ami nyugati tudósnak, különösen ha az magyar, 

                                                           
112 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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megoldhatatlan feladat. Arra azonban, hogy az országhatár szerepét és a 
határ mentén élő emberek problémáit érzékeltesse, a kiválasztott területek 
igen alkalmasak voltak. Varsányi ugyanis a nemzetiségi ügyeknek csak 
egy szegmentumát vizsgálta, nem pedig az egész kérdéskomplexumot, 
amelynek beható és részletes feltérképezése aligha történhetik meg pusz-
tán szociográfiai és szociológiai megközelítéssel, hanem ki kellene ter-
jednie a világpolitikai helyzetre és nemzetközi erőviszonyokra is, ami 
természetesen nem tudományos, hanem politikai megközelítés. 

A könyv – amelyhez az ugyancsak Ausztráliában élő Gailus Sándor 
történész írt előszót – hat fejezetből áll. A magyar olvasó különös érdek-
lődéssel követi a második fejezet mondanivalóját egy olyan terület nem-
zetiségi mozaikjáról, amely nemcsak gazdag színképet nyújt, de a történe-
lem folyamán gyakran vált súlyos belső feszültségek kiindulópontjává. 
Közép–Kelet–Európáról, pontosabban a Duna–menti államokról szólva 
Varsányi Gyula tömör, de jól eligazító elemzést ad e térség mai nemzeti-
ségi képének kialakulásáról és az ott élő népek ellentéteinek történelmi 
hátteréről. Az elemzést részletes statisztikai táblázatok egészítik ki és a 
szerző ezekre alapozza a különböző megállapításait. A sok statisztikai 
adat közül kiemelném talán azt, amely a Duna–medencében élő népek 
egy évszázad alatti számbeli növekedését hasonlítja össze. Ez azért érde-
kes, mert ellentmondani látszik egy közkeletű magyar hiedelemnek. An-
nak ugyanis, hogy friss, életerőtől duzzadó, szaporodó szomszédok mel-
lett a magyar fogyatkozónak, erőtlennek, népi állagában gyengülőnek 
látszik. Az erre vonatkozó statisztika a Duna–medencei népek 1851-es és 
1960-as adatait hasonlítja össze. Ha a népesség számát 1851-ben 100-nak 
vesszük, akkor 1960-ig a bolgároké 303-ra. a románoké 269-re, a magya-
roké 260-ra, a horvátoké 259-re, a cseheké 232-re, a szerbeké 212-re, a 
szlovákoké 209-re nőtt. Vagyis a bolgárok száma majd 110 év alatt meg-
háromszorozódott, a románoké, magyaroké és horvátoké két és félszeres, 
a cseheké, szerbeké valamivel több mint kétszeres, a szlovákoké kétszeres 
lett. Ha a szlávokat külön vesszük, akkor azt látjuk, hogy az északi szlá-
vok esetében a szóban forgó idő alatt a százas arányszám 227-re, a dél-
szlávok esetében pedig 236-ra emelkedett, alacsonyabb tehát, mint a ma-
gyar növekedési arányszám. Ebből nemigen lehet a hanyatlás vagy a 
pusztulás jeleit kiolvasni. 

A mű legterjedelmesebb fejezete a negyedik, amelyben a szerző a né-
metországi dánok és frízek, a dániai németek és az ausztriai magyarok 
körében végzett statisztikai és szociográfiai vizsgálatait teszi közzé. Az 
összehasonlító demográfia módszereit alkalmazva igyekszik képet nyúj-
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tani a négy határmenti kisebbség etnikai, egzisztenciális és művelődési 
helyzetéről, külön–külön adva meg az egy tömbben és a szétszórtan élők-
re vonatkozó vizsgálati eredményeket. A szerző összesen 280 ember ada-
tait közli. Hatvan–hatvanat az első három, százat a burgenlandi magyarok 
kategóriájából. Az adatgyűjtésben erre a célra készült német nyelvű kér-
dőívet használt. Kíváncsi volt a többi között a vegyes házasságok előfor-
dulására, az iskolázottságra, a hivatási, foglalkozási, elhelyezkedési kö-
rülményekre, a társadalmi mobilitásra, a politikai érdeklődésre, a nyelv-
használatra, a vallási megoszlásra, az olvasmányokra, a kisebbségi tudat 
megjelenési formáira, az emberek közötti érintkezésre, hírközlő eszközök 
igénybevételére, a nemzeti érzés és a hagyomány szerepére, a közösségi 
érzületre és a szomszéd országhoz fűződő kapcsolatokra. A kérdésekre 
adott válaszok igen érdekesek és tanulságosak, magyar olvasónak első-
sorban azok, amelyeket a burgenlandi magyaroktól kapott Varsányi Gyu-
la. 

Felvetődik viszont a kérdés, hogy a válaszadók viszonylag alacsony 
száma miatt általános érvényűnek tekinthetők-e az összesítések és a belő-
lük levonható következtések. Igaz, a jól összeállított és az egész vizsgált 
réteget híven tükröző csoport az egészre vonatkozóan is adhat megbízható 
adatokat, de mégis marad az olvasóban némi kétely, vajon hatvan vagy 
száz megkérdezett nem kevés-e ahhoz, hogy a válaszokból megnyugtató 
kép alakuljon ki egy sok ezres közösség állapotát, szemléletét és magatar-
tását illetően. 

A Könyv két utolsó fejezetében a szerző arra a kérdésre igyekszik vá-
laszt adni, hogyan védhetők meg a kisebbségek a többség elnyomó vagy 
hátrányosan megkülönböztető intézkedéseivel szemben és milyen rende-
zéssel lehetne elérni, hogy korunknak e fájó problémája legalábbis eny-
hüljön. Varsányi példaként Közép–Kelet–Európát veszi szemügyre. A 
megoldást az integrációban látja, amely egyedül kecsegtet az etnikai cso-
portok közötti bizalmatlanság feloldásával. Ennek azt kellene szem előtt 
tartania, hogy a népeket és nem csupán az államokat hozza közelebb 
egymáshoz, érvényesülnie kellene a federáció elvének, biztosítani kellene 
a határok spiritualizálódását és lehetővé kellene tenni a regionális prob-
lémák sajátosan helyi kiindulású megközelítését. A könyv zárómondatai-
ban a szerző, ismét a közép–kelet–európai viszonyokat tartva szem előtt, 
megállapítja, hogy a Duna–völgyi népek csak akkor érhetik el nemzetisé-
gi problémáik megnyugtató megoldását, ha arra törekszenek, hogy – mi-
vel tiszta etnikai határ nem vonható meg – a kisebbség száma lehetőleg 
egyforma vagy megközelítően egyforma legyen, az egy tömbben élők 
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széles körű autonómiát élvezzenek és a szétszórtságban élők pedig az 
eddiginél hatékonyabb formájú személyes autonómiához jussanak. 

A mai realitásokat tekintve Varsányi Gyula logikus, igazságos és mél-
tányos ajánlásai eléggé utópisztikusaknak látszanak. De vajon egy tudós 
megelégedhetik-e azzal, hogy csupán a reálpolitika keretei között mozog, 
tehát úgy viselkedik, mint a „lehetséges” és a „megvalósítható” kategóriá-
ival dolgozó politikus és diplomata? A tudósok és gondolkodók mai utó-
piáiból, ha nem is holnap, talán holnapután realitások lehetnek, hiszen a 
történelem nem forog előre leírt pályán és váratlan fordulatokra, meglepe-
tésekre is képes. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
A félelem iskolája113 

Duray Miklós: Kutyaszorító (önéletrajz és beszélgetések önmagammal), 
Püski, New York 1983,159 l. 
 
A Pozsonyban élő, 38 éves Duray Miklós geológus és közíró az elmúlt 
hónapokban többször szerepelt a napi hírekben. Múlt év november 10-én 
– különféle zaklatások után – a csehszlovák politikai rendőrség letartóz-
tatta, majd 1983 január végén Pozsonyban bíróság elé állították; az 
ügyészség vádat emelt ellene annak gyanújával, hogy a szerző külföldre 
juttatott írásaiban rágalmazta a csehszlovák államot. Eszerint Duray Mik-
lós volt a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottsága nevében 
kiadott és Nyugaton elterjedt dokumentum fogalmazója, vagy legalábbis 
értelmi szerzője, és ő juttatta külföldre ezeket a tanulmányokat. Duray ezt 
az utóbbi állítást tagadta, de elismerte szerzőségét. Az iratok 1978 óta 
ismeretesek szűkebb körben Szlovákiában és Magyarországon is; egy 
részük az illetékes szlovák hatóságokhoz intézett beadvány és helyzetfel-
mérés, más részük pedig tudományos felkészültségű tanulmány a szlová-
kiai magyar kisebbség állapotáról. Mindezek tavaly megjelentek a párizsi 
Magyar Füzetek könyvsorozat negyedik köteteként „Szlovákiai jelentés a 
magyar kisebbség állapotáról” címmel. 

Duray pere február végén váratlan fordulattal félbeszakadt, a közírót 
szabadlábra helyezték. 

A nyugati és a magyarországi közvélemény több jeles képviselője is 
felemelte szavát Duray érdekében, mert úgy találta, hogy kisebbségvédő 
magatartása miatt üldözik, ez pedig ellenkezik az emberi jogokkal. A ro-
konszenv–megnyilatkozások közül kiemelkedik két csehszlovák állásfog-
lalás, az egyik: a CHARTA 77 1982. december 28-án kelt levele, amely 
megállapítja: Duray a szlovákok és a magyarok közötti jobb viszonyért és 
együttműködésért küzd, a polgári és emberi jogokat védelmezi, ezért te-
vékenysége nem sérti Csehszlovákia jogrendjét. A csehszlovák VONS, 
teljes nevén az Ártatlanul Üldözöttek Védelmére Alakult Bizottság pedig 
május 1-én, Prágában kelt nyilatkozatában a Duray Miklós ellen felhozott 
vádakat, a bírósági eljárást alaptalannak minősítette. Figyelemre méltó 
körülmény még: a tárgyaláson megfigyelőként megjelent az Amnesty 

                                                           
113 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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International képviselője, egy osztrák ügyvéd. A magyar írószövetség 
elnökségének, illetve választmányának három tagja: Cseres Tibor, Csurka 

István és Mészöly Miklós is helyet foglalt a hallgatóság soraiban. Ilyen 
előzmények után fokozott érdeklődés kíséri Duray Miklós önéletrajzi esz-
széjét. 

A szerző arra vállalkozott, hogy történelmünk egyik, ez ideig hallga-
tással kísért, tragikus eseménysorát mondja el: a szlovákiai magyarok 
háború utáni kitelepítését és az ottmaradottak jogfosztottságát. A történet 
elvezet bennünket a jelenig, amelyben a magyar kisebbség helyzete a má-
sodik köztársaság első éveihez viszonyítva nagyot javult, de — főképp — 
a magyar iskolák hiánya miatt, az asszimiláció, a kulturális halál veszélye 
továbbra is fenyegető. 

A szerző előszavában megindokolja, hogy miért szánta el magát köny-
vének megírására: „Minden ember életének vannak tanulságai, de nem 
mindenki tudja elmondani vagy összegezni. Ezért azokat terheli a na-
gyobb felelősség, akik képesek feldolgozni saját élményanyagukat. Ha az 
ilyenek nem vallanak, vagy tudatosan csak részigazságokat mondanak el, 
olyan bűntényt követnek el, amely a történelem sarkító pontjain akár tö-
meghalált is okozhat. Történelmi emlékezetünk legfontosabb része saját 
korunk hiteles dokumentálása.” Felteszi a kérdést: „helyes az, ha nyuga-
lomban élő embereket rádöbbentenek helyzetük veszélyeire?” így felel: 
„Minden esetben fel kell tárni a valóságot. Az európai kultúrába mélyen 
begyökerezett keresztényi szeretet nem csupán megbocsátás, hanem bele-
tartozik az igazság kivizsgálása is.” 

Diktatúrákban mindenki fél, de a kisebbségre kettős súllyal nehezedik 
rá a félelem, mert kettős erejű az elnyomása. Újra az előszóból idézünk: 
„A félelem filozófiáját kellene megírni ahhoz, hogy azok is megértsék 
félelmeim, akik más körülmények között élnek. . . Az én félelemvilágom 
kialakulására a nemzeti és politikai kiszolgáltatottság együttesen hatott, 
mondhatom életem első pillantásától kezdve. Ezért alakult ki bennem az a 
meggyőződés, hogy a nemzeti kisebbségek elnyomása csak a politikai 
elnyomás megszüntetésével csökkenhet vagy szűnhet meg.” 

„1945 a béke tavasza pusztítóan köszöntött a csehszlovákiai magya-
rokra, három évig tartó népirtó Dies irae-vel” — állapítja meg a szerző, 
aki ugyan 1945 júliusában született, de édesanyja, apja és ismerősei elbe-
széléséből részletes képet tud festeni az akkori esztendőkről is. A kassai 
kormányprogram (az 1945-ben restaurált Csehszlovákia április 5-én ki-
hirdetett alapdokumentuma, ennek VIII. pontja jogfosztottnak nyilvánítja 
a csehszlovákiai magyarokat) még a magyar kommunistákat is megfosz-
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totta emberi jogaiktól, és ezért például a Moszkvából hazatért neves szlo-
vákiai magyar kommunista, Major István is csak olyan áron tudott bent 
maradni a pártvezetésben, hogy szlováknak vallotta magát, és egyszeriben 
elfelejtett magyarul. A csehszlovák kommunista párt azokban az években 
teljesen azonosította magát a nacionalista Benes által kidolgozott polgári 
programmal, amely „össz–szláv” állammá akarta átalakítani Csehszlová-
kiát a németek és a magyarok teljes kitelepítésével. A magyarokat 1945-
ben két csoportra osztották; az első csoporthoz tartozó családoknak 50 
kilónyi holmival azonnal el kellett hagyniuk Szlovákiát. A többiek, az 
úgynevezett „fehércédulások” viszont a Csehszlovákia és Magyarország 
között kötött, illetve diktált lakosságcsere–egyezmény keretén belül az 
áttelepüléskor magukkal vihették teljes ingóságukat. Duray családja éve-
ken keresztül bizonytalanságban élt, minden nap várta, hogy mikor kell 
elhagynia Szlovákiát. Az 1948. évi prágai fordulat után leállították a 
kényszer–áttelepüléseket. 

Szűk látókörű magyarok néha arról beszélnek, hogy az ötvenes évek 
elején, a sztálini korszak következtében kedvezőre fordult a nemzetiségi-
ek helyzete, mert íme, Szlovákiában ekkor szüntették meg az áttelepítése-
ket, iskolák is nyíltak a magyar gyerekek számára, Romániában pedig 
magyar egyetem létezett, és korlátozott jogokkal, vitatható nagyságú terü-
leten ugyan, de magyar autonóm tartományt hoztak létre. Duray Miklós 
minden sorával, mondhatnánk úgy is, minden rezdülésével, az utolsó le-
heletéig kitart ama felfogás mellett, hogy „a nemzeti kisebbségek elnyo-
mása csak a politikai elnyomás megszüntetésével csökkenhet vagy szűn-
het meg.” Az a megállapítás, hogy a nemzetiségi jogok és az általános 
emberi jogok egyazon dolognak tekintendők, axióma az olyan ember 
előtt, aki nem Kelet–Közép–Európa nemzetiségi vidékein nőtt fel. A tör-
ténelmi valóságban a viszonyok jóval bonyolultabbak, mint az ésszerűnek 
elképzelt körülmények között. Csehszlovákiában az 1968-ban meghirde-
tett program: az emberarcú szocializmus, felszabadítva a kulturális erőket, 
egyben lehetővé tette nacionalista hangok jelentkezését is. Mindezek elle-
nére a szerző azonosul a cseh értelmiség által 1968-ban meghirdetett de-
mokratikus szocializmus elveivel, és rokonszenvezik a szlovákság több 
évtizedes harcával a csehekkel szemben kivívandó egyenlőségükért. A 
szlovákoknak ez a küzdelme 1968 végén – tehát már a szovjet bevonulás 
után – az állam szövetségi köztársasággá való átalakításával győzelmesen 
fejeződött be. 

Ennek az igazságos küzdelemnek, sajnos, 1968-ban káros „mellékter-
mékei” is voltak. Erről a korszakról Duray Miklós így vélekedik: „A 
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szlovák sovinizmus viszont már nem csak nyilvánvaló, nyilvános is volt. 
A jogos nemzeti törekvésekkel párhuzamosan, sőt sok esetben egy sze-
mélyben és egyidőben nyilvánult meg a magyarokkal szembeni türelmet-
lenségük.” Ebben a szlovák nacionalizmusban Duray kimutatja a logikai 
bukfenceket is: „A cseh–szlovák viszony egyenjogúságon alapuló állam-
jogi rendezésében a magasabb szintű egység elvének érvényesülését lát-
ták. Az alkotmányos biztosítékú önigazgatást – kulturális autonómiát – 
óhajtó magyar törekvéseket viszont úgy tekintették, mint a Szent István-i 
birodalom szellemének felidézését Csehszlovákia ellen.” 

Elemzi, hogy miért nem jöhetett létre ez ideig tartós és erős szövetségi 
kapcsolat a cseh és a szlovák demokratikusan gondolkodók és a magyar 
kisebbség védelméért küzdők között. Nem elvontan, hanem a történelmi 
események fényében világítja meg e szövetség létrejöttének a hagyomá-
nyokban és az érdekellentétekben rejlő nehézségeit. Duray még nem tu-
dott sok derűlátással beszélni erről a közösen kialakítandó jövőről; köny-
vének megjelenése óta eltelt idő azonban tápot ad a reménykedésre, – 
ahogyan erről már a bevezetőben szóltunk. 

Könyvében elítéli a magyar nacionalizmust is, bátran szembeszáll a té-
ves vélekedésekkel, mint például azzal az 1968-ban kialakult hiedelem-
mel: „hogyha nem vonulnak be a Varsói Szerződés csapatai, akkor rövi-
desen kérdésessé válik a csehszlovákiai magyarok létének biztonsága”. A 
szerző nem hajhássza az olcsó népszerűséget: leleplezi honfitársaink ha-
mis és ezért politikailag veszélyes hangulatait is. 

Duray Miklós a félelem iskoláját járta végig. Ebben az iskolában köny-
nyű „megbukni”: a szorongás gyűlöletet és elvakultságot ébreszthet, vagy 
gyávának züllesztheti az embert. A szerző megmaradt tárgyilagosnak és 
humanistának. Erkölcsisége a legjobb népi írókhoz hasonlítható. Stilári-
san is tőlük tanult, nem rosszul. 

A könyvhöz Csoóri Sándor írt előszót. Bátorságáért egyéves szilenci-
umra ítélték Budapesten. Az előszó nem a szokványos búslakodás lírai 
terméke, hanem a bajt kiváltó okok elemzése. Az egypártrendszer, 
amelyben nem kell küzdeni a kisebbség szavazataiért, a magántulajdon 
korlátozása, amelynek során az egyén elveszítve gazdasági támaszát job-
ban rászorul a központi hatalomra, az egyházak üldözése, amely meg-
fosztja a kisebbségben élőt a nyelvi–művelődési hátterétől, az iparosítás, 
amely elszakítja az embert szülőföldjének gyökereitől – ezek a Csoóri 
Sándor által felsorolt okok, vagy ahogyan ő módja: „a szocializmus vé-
giggondolatlan eszmerendszere és gyakorlata”. 
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GYÖRGYEY KLÁRA 
Kis európai történelmi lecke nagy kanadai gyerekeknek114 

Magda Zalán: In a Big Ugly House Far from Here, Victoria–Toronto: 
Press Porcépic, 1982, 87 l. 
 
Zalán Magda első önálló kötetével merőben új oldaláról mutatkozott be. 
Aki figyelemmel kísérte irodalmi és művészeti munkásságát az elmúlt 15 
év alatt, aligha sejthette, hogy az éles tollú kritikus, ironikus esszéista, a 
rádió, film, színház szigorúan igényes magyar szakasszonya egy könny-
fakasztó, üde , meleg szívvel írt angol nyelvű ifjúsági könyvvel lesz is-
mertté Kanadában. De Zalán Magdánál általában minden kissé szokatlan, 
váratlan, rendellenes; kötete megjelenésének előzményei, körülményei 
ugyancsak olyanok. 

Ahogy maga meséli, könyve – magyarul így mondanánk – „A csúnya 
nagy házban messze innét” felét olaszul írta emigráns élete legelején: öt 
gyermekkori élményét a háborúból öt egymást követő estén olvasták fel 
az olasz rádió gyermekműsorában. A, további öt novellát magyarul írta, 
rendelésre, majdnem tíz évvel később, egy másik földtekén, Torontban. 
Olaszból barátnője, Rosella Calnan fordította a műsort angolra még annak 
idején, a magyarul írottakat Somján János ültette át a közelmúltban. Az 
első öt önéletrajzi történetet a szerző éveken át próbálta elhelyezni Kana-
dában, eredménytelenül. A szerkesztők azzal utasították el, hogy a téma 
nem gyerekeknek való, minek a kisded lelkeket távoli világok borzalmai-
val felzaklatni, hiszen talán mindaz nem is volt igaz, és különben is az 
itteni ifjúságtól ez a probléma távol áll. Ezek után a csalódott szerző nem 
próbálkozott többet. Mostani kiadójához véletlenül került az anyag, nem ő 
küldte neki, hanem a Multikulturális Államtitkárság, egy gyermekélmé-
nyeket tartalmazó etnikus antológia számára. Az ugyan meg is jelent, de 
magyar rész nélkül. Hónapokkal később derült ki, hogy Zalán munkái 
azért nem szerepeltek a gyűjteményben, mert önálló kötetben akarják ki-
hozni őket, kibővítve, rövid időn belül. így téma kellett legott, de nem 
volt. Ekkor megint csak véletlenül, „enyhe lúdtalpakon” besétáltak a mú-
zsák az írónő dolgozószobájába. A gyorsan készült további öt történetből 
kettőt a fordító Sünijén mesélt el neki, egyet pedig Varga Gyula, a kötet 
illusztrátora. Kiegészítésül Zalán kimásolt két részt — némi javításokkal 
tizenhat éves korában írt naplója elsárgult lapjairól. 

                                                           
114 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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Az előszó nemcsak tanulságos mini életrajz, hanem ironikus történe-
lemlecke: nem átélőknek. Már mint kis óvodás, Magdika tudta a csoda-
szarvas regéjét, Szent István államalapítását és mindent, amit a magyar 
történelemből akkoriban tudni illett a magafajta kisokosnak. Mindez ér-
dekes volt, de sokat nem jelentett neki. Hatéves, amikor 1942-ben budai 
házukat lebombázzák s családjával egy pesti „csúnya nagy házban, mesz-
sze onnan”, menedéket kapnak. Ekkor lezárul a gondtalan, szép gyerek-
kor s kezdődnek az érthetetlen, szörnyű „történelmi idők”: bombatáma-
dások, óvóhelyek, ostrom, félelem, éhezés, halál. Ezeket a „leckéket” sem 
értettek, csak érezték a gyerekek. Majd jött az újrakezdés a kifosztott, 
lerombolt fővárosban, ezúttal nem „barátaink”, a németek, hanem eddigi 
ellenségeink, az oroszok segítségével. Most sem volt könnyebb gyermek-
fejjel felfogni a történelmet. Különösen az iskolában, ahol azt tanították, 
hogy nem a kanadai Alexander Graham Bell, hanem az orosz Popov talál-
ta fel a telefont, s bár a szovjet katonák nem adtak csokoládét, mégis ők a 
jó bácsik... Sajnos, sem tanárok, sem a szülők nem segítettek az összeza-
vart kislánynak a dolgok jobb megértésében, mert ha kérdezte őket, za-
vartan, félve mellébeszéltek. Ez a tisztázatlan állapot évekig így maradt. 
Végre, húszéves korában, 1956-ban Zalán megértette először, mi az igazi 
történelem – fura módon akkor is orosz tankok árnyékában – s most ezt 
próbálja elmesélni a kis Magda szemszögéből fiának és az ő ifjú barátai-
nak. 

A keretet a csúnya nagy ház szolgáltatja; sok érdekes ember élt itt vagy 
szorongott a pincében a légiriadók alatt. Egyike volt ezeknek az indító 
történet hőse, Friedman úr, a vörösképű, kövér édességbolt–tulajdonos, a 
gyerekcsínyek állandó célpontja. A nagy háborúval párhuzamosan sok kis 
háborút indítottak a vásott kölykök a cukros bácsi ellen, de amikor a dön-
tő offenzívára kerül a sor, kis Magda hörögve találja az ellenséget, s ak-
kor nem a harcostársaknak ad jelet, hanem segítségért rohan. Univerzális 
történet; mindnyájunknak akadt undok felnőttje, akiről valahogy kiderült, 
hogy ő is csak egy szenvedő ember s nem alap mumus. Hasonló témájú 
Lola néni története, a bolond vénkisasszonyé, aki az ostrom alatt is 
agyoncifrázott régimódi ruhákban járt csirkéiét sétáltatni pórázon, de sen-
kivel soha nem beszélt. Egy szép napon, tűzszünetben, piruetteket táncol 
az utcán s elmeséli titokzatos életét. A romok felett a szerelem is fellob-
ban; „A vőlegény” egy ártatlan gyerekszerelem édes–bús meséje, ami 
ismét felidéz az olvasóban valami hasonló emléket. Az egyik legmegren-
dítőbb történetnek már a címe is – „Az isten–küldte bomba” – elárulja 
témáját. Az egyik bombatámadás porig zúzza a csúnya nagy házat, Mag-
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da legjobb barátnőjét is megöli, de a detonáció úgy összerázza a ház nép-
szerű, süketnéma lakóját, hogy az visszanyeri hallását és hangját. Nos, 
vélik a gyerekek, van azért a háborúban is valami jó! Természetesen a kis 
barátnő halála nem az, de az meg arra szolgál, hogy az ideiglenes 
sirhanton el–el lehet üldögélni s mesélni a kis Horvátnak, mint régen. 
Karácsony estén a kis Magda elvisz a halottnak egy szaloncukrot a kettő-
ből, amit kapott, hogy ne irigykedjen játszótársa s később, mikor a „kin-
cset” mamája megtalálja az udvaron, megpirongatja sedre lányát a pazar-
lásért. „A két szaloncukor” mellbe vágó iróniája és végtelenségig leegy-
szerűsített tragikuma rendkívül hatásos. Nem kevésbé megrázó „A csirke” 
meséje. A katonaszökevény papa a pincében bujkál s Lola néni lelőtt 
csirkéje miatt az egész család életveszélybe kerül. A mitsem értő, éhező 
Magda a végén azt kívánja, hogy fulladjon meg, aki a csirkéből eszik, ha 
már neki nem jut. A papa megmenekül, lánya hoppon marad s a mama 
felszabadult nevetése félelmetesen cseng vissza fülünkbe. 

Ostrom után kissé kitágul a világ, különösen, amikor a Vöröskereszt 
gyereknyaraltatási akciója során vidékre kerül a kis hősnő. Ebből a perió-
dusból való „A kisokos” novella, amely egy koraérett városi srác falusi 
kalandjait rögzíti meleg érzelemmel. Az „íróasztal” szintén, ahol Magda 
már akkor kijelenti, hogy írónő lesz, ha megnő. Evégből a környékbeli 
kastély fosztogatása során a kislány a volt úrnő öltözködő asztalát hozza 
el zsákmányul, hogy azon írja majd első regényét. „Az elegáns hölgy” 
tipikus pesti gyerekélményt rögzít. Magda és a takarítónő lánya köpköd s 
vizet locsol egy emeleti ablakból az arra járó gyalogosok fejére. A nagy 
fogás egy óriáskalapos elegáns dáma, aki, miután elázott, hatalmasat ká-
romkodik. A megdöbbent Magda felkiált: „De hogy beszélhet így egy 
elegáns hölgy?” A „felvilágosult” kis prolilány oktatóan rákiált: „Miért, 
mit vársz tőle?” A zárótörténet, „A hazug” a már korán fantáziadús írónő 
dodonai önleleplezése. A serdülő lány állandóan folyékonyan hazudik, 
vad történetekkel vigasztalja, gyógyítja beteg barátait, nem törődve, hogy 
leleplezik, kigúnyolják. Megér minden megaláztatást az, hogy rövid időre 
boldoggá tette a szenvedőket. Nagy írók is ezt teszik. 

A látszólag természetesnek, szinte játékosnak tűnő novellák mögött 
félreérthetetlenül ott lebeg a háború valamennyi borzalma. S azért még-
sem hat deprimálónak a mód, ahogyan Zalán életközelségbe hozza a fia-
tal, nem európai olvasók számára a távoli ország (s a világ) történelmet. A 
fordítás is szerencsés, annyira jó, hogy mikor a szerzőt interjúvoltak, 
egyetlen érdeklődő sem hitte el, hogy a könyvet nem anyanyelvű írta. 
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A kötetet nagy hozzáértéssel szerkesztett kiejtés mutató és szótár gyűj-
temény zárja. Az utóbbiban az írónő megmagyaráz olyan szavakat, mint: 
katonaszökevény, légiriadó, kenyérsor, aknavető, óvóhely, romeltakarító 
brigád vagy házmester. (Boldogok lehetnek azok, akik ily módon tanulják 
ezeket a fogalmakat!) Az ízléses könyv értékét Varga Gyula csodálatosan 
szép és izgalmas illusztrációi is növelik. A fedőlap színes rajza szembetű-
nően találó: égkék háttérben kiemelkedik egy felig leborotvált romház s a 
törmelékdombon plédbe burkolózva kuporog egy kislány. Az aprólékosan 
kidolgozott miniatűr realista rajzok kissé az amerikai Grandma Moses 
stílusára emlékeztetnek, teletűzdelve magyar motívumokkal s olykor–
olykor közbecsempészett parányi magyar feliratokkal. Mind a szedés, 
mind a betűforma érdekesen más, mint az általános; nagy művészettel 
arra tervezett, hogy azonnal felkeltse a fiatal olvasók érdeklődését. Zalán 
Magda könyve joggal kerül be majd mind az ifjúsági könyvek legjobbjai, 
mind az élethű háborús gyerekkönyvek dokumentumgyűjteményei közé. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Tánc tojásgránátokon115 

Halász Péter: Kádártánc, Újváry–”Griff” Verlag München 1983, 106 l. 
 
A könyv politikai esszéregény, de nem olyanformán, hogy a szereplőkben 
végtelen gondolatfolyamok áramlanak, és a hősök belebonyolódnak part-
talan filozofálgatásokba. Felfogásukat nem is annyira a jellemük – hiszen 
mindegyikük politikai értelemben tisztességes –, hanem helyzetük és ed-
digi személyes tapasztalataik határozzák meg. Véleményeik úgy ütköznek 
meg, hogy senki sem kerekedik felül, és nem azért nem győzedelmeske-
dik egyikük sem, mert az író netán opportunista és kerüli az élezést. Na-
gyon is kihegyezett gondolataikban és önkínzóan őszinte párbeszédeikben 
minden kényes, más írásokban olykor csak félig kimondott vagy teljesen 
elhallgatott igazságok és kételyek merülnek fel. Egyikük sem fogadhatja 
el a másik igazát, csupán beláthatja, hogy a másik magatartása is indokolt 
és pszichológiailag talán helyes is, mivel senki sem lép ki a saját szituáci-
ójából – még a kalandot választó fiatalasszony sem, hiszen kezdettől fog-
va a meglepetést és a meglepődést keresi. – Minden szereplő lelkileg ott-
marad, ahol volt: így nincs szükségük véleményük megváltoztatására. 

A „Kádártánc” a Szabad Európa Rádió és a mai Magyarország regé-
nye: „Mert arra gondolt (mármint a könyv újságíró főhőse), hogy valaki-
nek meg kell értenie ezt az egyedülálló és hasonlíthatatlan intézményt és 
ábrázolni a sorsokat, amelyek összefonódnak vele.” De túl e rádió belső 
életén, a regény egyben annak a viszonynak is a megragadása, amely az 
ország és egy külföldön lévő adóállomás között kialakult. Egy ilyen re-
génynek nem utolsósorban akadálya lehet az, hogy a szerzőnek óhatatla-
nul be kell vágnia személyes érzékenységekbe, mert a hitelességhez hoz-
zátartozik, hogy a szereplők „nem lehetnek képzelt alakok”. Halász mes-
terien megtalálta az egyetlen lehetséges formát: mert a regény a rádió meg 
nem írt regényének regénye is. A főhős – akiben könnyű ráismerni magá-
ra a szerzőre – a regényen belüli regény 18. oldalán akad el, épp egy szer-
kesztőségi értekezlet leírása előtt, önmagán és egy–két epizódszereplőn 
kívül a rádiónál jelenleg alkalmazott személyeket nem vont bele a törté-
netbe. 

A regényen belüli regény megírhatóságában nem a személyeskedés ve-
szélye volt a fő gond, a szerzőnek meg kellett küzdenie saját politikai 

                                                           
115 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 3. számában. 
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gátlásaival. A főhős így gondolkozik: „Magam is áldozata volnék az »on-
nan« irányított agymosásnak? Tudat alatt én is elhittem volna nekik, hogy 
a diktatúrának joga van a tájékoztatás monopóliumához, és veszedelmes 
csempészek azok, akik ezt megtörik. És mentegetődzöm? Hozzászoktat-
tak bennünket a bűnbak szerepköréhez és bámulatra méltón ügyes straté-
giával két tűz közé szorítottak olyan vádakkal, amelyeket rossznéven 
vesznek – vehetnek – a Rádiótól »idekint« is? Hogy a Rádió okozta 
'1956-ot' Magyarországon, '1968'-at Csehszlovákiában és azt, ami Len-
gyelországban történt, történik, történhet? De ha a kormányt es annak 
tevékenységeit és bűneit, vagy melléfogásait bíráló hang forradalom ki-
robbanására képes, akkor miért nem robbannak ki forradalmak azokban 
az országokban, ahol ellenzéki pártok és ellenzéki újságok napról napra, 
sőt óráról órára oly kíméletlenül és akadálytalanul támadják, ostorozzák a 
kormányt, aminek hevességéhez, intenzitásához, hangerejéhez képest a 
külföldről sugárzó rádió hangja csak bágyadt tücsök–ciripelés?” (25. 1.) 

A szerző az írói nevek használata miatt keletkezett hamis mítosz hátte-
réről ezeket írja: „Az úgynevezett »alapító tagok«, akik a több mint har-
minc esztendővel ezelőtti kezdetnél jelen voltak már, viszonylag kevesen 
vannak. Nyugdíjba vonultak, szétszóródtak a világban, meghaltak. Közü-
lük azok vannak itt még, akik fiatalon, húszas éveikben, harmincas éveik 
elején kerültek a Rádióhoz. Ennek következtében szülőhazájukban ír ég 
nem volt »nevük«. És bár harminc éve írják és olvassak föl műsoraikat a 
Rádióban, nevüket azok, akiknek írnak és akikhez beszélnek, máig sem 
ismerik. Az igazi nevüket, a sajátot. Álneveket választottak maguknak 
ugyanis, jó okkal, nem akarván otthon élő hozzátartozóikat kitenni 
Rákosiék, az államvédelmi hatóság bosszújának.” (65–66. 1.) 

Köztudomású, hogy a nyugati és a hazai irodalom között dialógus in-
dult meg: Nyugaton élő, különböző politikai felfogású írók odahaza is 
publikálnak, „semleges” témákat tálalva fel. Most, hogy a párbeszéd – ily 
csonkán ugyan – de létrejött, a hivatalos művelődéspolitika, amely kez-
detben annyira áhította ezt, a jelek szerint megrettent saját merészségétől, 
és inkább a kinti, független gondolkodású írók befolyásolására szeretné 
felhasználni a kapcsolatot. Ezekről kérdések formájában így elmélkedik a 
regény főhőse: „Függetlenítheti-e magát az író az ottani követelmények-
től, az ottani – nagy bölcsen megíratlanul hagyott – játékszabályoktól, ha 
amit ír, ottani megjelenésre számítva írja? Sőt – töpreng a hajnak deren-
gésben – függetlenítheti-e magát tökéletesen, az az idekint élő, emigráns 
író, akit odabent politikailag eléggé szalonképesnek ítéltek meg ahhoz, 
hogy időről időre kiadják egy–egy elbeszélését, versét, sőt könyvét? Nem 
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kezdődött-e el, sőt nem teljesedett-e ki máris a folyamat, amellyel az 
emigráns írókat és újságírókat odabent fémjelzik s amelyek alapján ismét 
„ők” döntik el, ki „része” és ki nem a „magyar irodalomnak”, ily módon – 
bravúrosan – élesztgetve azokban, akik egykor hátat fordítottak nekik, az 
ambíciót, hogy „részesei” lehessenek, hogy „őket” fémjelezzék, mert hi-
szen idekint nincs fémjelzés, csak indáival, szövevényeivel, veszélyeivel, 
közönyével az irodalmi őserdő, amelyben – egymástól hallótávolságon túl 
– lopakodnak írók, olvasók és kiadók. (27–28.1.) 

Helytelen kép alakulna ki az olvasóban, ha az idézetek alapján a re-
gényt lassan folydogáló elmélkedéssorozatnak vélné. Halász Péter, még 
gimnazistaként, lektűrökkel – „Texas ördöge”, „A három jómadár”, „Ka-
land a levegőben” és hasonló című kisregényekkel – kezdte betűvető pá-
lyafutását. Látszólag nem volt elegáns ez a belépő. Régi igazság: egy 
szakma fortélyaiba csak az láthat bele, aki először elsajátította az apró-
munka csínját–bínját; a tanoncok között mindig ott vannak a jövendőbeli 
mesterek is. Huszonegy évesen azonban már magára vonta a figyelmet a 
magasabbra szárnyalással, a „Szülei elváltak” című regényét (1943) me-
legen méltatta a korabeli kritika. 

„Inaséveiben” egész életére szólóan megtanulta a regényírói mesterség 
alapszabályát: „nem szabad unalmasnak lenni”, ö sohasem az. Az egyna-
posra szabott cselekményt izgalmassá feszíti az a bizonytalanság, hogy a 
Budapestről, családja tudta nélkül elutazott – úgyszólván megszökött – 
fiatal nő megérkezik-e Münchenbe, egyáltalában ideér-e. A várakozás 
idegborzoló; krimiszerű fordulatok lehetősége is joggal megfordul a főhős 
képzeletében. Minden lépcsőházi neszezésben, telefoncsörgésben őt sejti 
a férfi, aki egy évvel azelőtt egy kicsit megperzselődött e fiatalasszony 
erotikájától. A várakozás jól adagolt izgalma az olvasóra is átragad. Az 
utolsó lapokon, persze, megoldódik a rejtély, hogyan és hová „landolt” a 
csinos „jószág”, ez mindenesetre újabb meglepetés nemcsak a Pesten 
hoppon maradt férnek, hanem a főhősnek is, és így természetesen az olva-
sónak is. 

Halász olyan író, akitől elválaszthatatlan a szó nemes értelmében vett 
zsurnalisztika. Az újságíró pedig mindig aktuális. A szerző ezért elemzi, 
cselekményekkel és párbeszédekkel ütközteti a Kádár–rendszerről kiala-
kult különféle véleményeket. Az egynapos történetbe belekúsznak régeb-
bi események is. így alkalma van sokoldalú tükröztetésre. 

A főhős elvezette unokaöccsét, Ferit – az említett fiatalasszony férjét – 
a müncheni Városháza nevezetes harangjátékéhoz és elmondta ennek tör-
ténetét. „Az 1517-es esztendőben rettenetes pestisjárvány pusztított a vá-
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rosban. A népmonda szerint egy sárkány hozta a városra a végzetes bajt. 
Egy napon a szörnyeteg előmászott a föld alól és sikerült megölni ... A 
kádárok voltak azok, akik elsőnek gyűjtöttek bátorságot, kijöttek házaik-
ból, táncra perdültek, végigtáncolták az utcákat, szólongatták a népet, 
elmúlt a vész, hagyják végre oda fülledt, egészségtelen, áporodott lakása-
ikat, tárják föl az ablakokat, jöjjenek ki az utcára. És az emberek szót fo-
gadtak, lassan–lassan előmerészkedtek a házaikból, kedvet és bizakodást 
öntött beléjük a kádárok tánca és a városban megindult újra az élet.” (21. 
1.) 

Azután az esti konyakozás meghittségében, ez a párbeszéd zajlik le: 
„Feri egyszerre csak nevetni kezdett, alig tudta abbahagyni, olyan jókedve 
kerekedett és végül kimondta: 

– Kádártánc! 
– Meglepődve nézett rá: 
– Hogyan jutott most az eszedbe? A harangjáték. A kádárok tánca a 

Városháza tornyán? 
Ferit rázta a nevetés. Le kellett tennie az asztalra a konyakos poharat, 

hogy megtörölje a szemét. 
– Az igazat megvallva, nem most jutott az eszembe, mert azóta ki sem 

megy a fejemből. 
– De micsoda? 
– Az, hogy ez Kádártánc. Ez az egész! Ez mind Kádártánc. Hogy mi itt 

vagyunk Münchenben. Ez a konyak. A kocsim. A tranzisztoros rádió, 
amit végre megtaláltam és megvettem ma délelőtt. Hogy innen Svájcba 
utazunk, hogy ülök a kocsimban, vezetem, megyünk a gyönyörű svájci 
autóúton, te ott ülsz mellettem, és beleordítjuk a világba, hogy jól érezzük 
magunkat. Nem érted? Kádártánc, kádártánc, kádártánc!” (41.1.) 

Az elégedett Feri azonban elismeri, hogy még sokféle kisebb–nagyobb 
probléma is van az országban; lakáshiány, a felépített lakások is kicsinyek 
egy család számára, a nyugdíjasok életszínvonala „a béka feneke alatt 
van”, a fiatalok számára olykor nincs elég perspektíva; majd így zárja a 
bajok listáját: „Jánoskám, kicsi és szegény az ország, az oroszok is ránk 
könyökölnek, azt mindenki tudja.” 

Néhány az országban élő magyar úgy gondolja, hogy valamivel ugyan 
jobb, de „a lényeg nem változott”. A főhős, a világot Münchenből, Nyu-
gatról szemlélő újságíró így gondolkozik:,,Az 'alternatíva' fogalma itt 
mást jelent. Ha valaki megírja a kommunizmus alternatíváját, úgy, hogy 
olyasfajta politikai látomást körvonalaz, amelyben egy másféle kommu-
nizmus délibábja vetül a láthatárra — a hitelét veszítettnek egy 'alternatí-
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vája' —, inkább számíthat a megértő érdeklődésre. A humbugra, a blöffre 
százezrek (holnap már milliók?) úgy szállnak, mint a légy a légypapírra. 
Mi az 'alternatíva'? A demokrácia életerejét nem lehet kiszívni úgy, hogy 
még mindig demokrácia maradjon. A világ polarizálódott. Ahol félig–
diktatúra van, ott egészen diktatúra van. Ahol félig demokrácia van, ott 
nincs demokrácia. Az indonéz Szukarno valami ilyesmivel kísérletezett. 
Kiagyalta az 'irányított demokráciát'. Rossz vége lett. Diktatúrában, ahol a 
nép 'csak egy kis demokráciát' kezdett áhítani, ugyancsak rossz vége lett.” 

Mindezeket a nyugati társadalmakról gondolta a főhős, de óhatatlanul 
eljut a saját személyes problémájához, a hivatásához, a rádióbeli munká-
jához. „Az előbb arra gondolt; az ottani (a hazai) féligazságot kiegészíteni 
annak hiányzó felével. De hát itt máris belebotlik a saját logikájába. A 
kimondott féligazság mágnesként rántja magához az igazság másik felét 
— morfondírozott az imént, vagy a tökéletes igazság, vagy a tökéletes 
hazugság, nem lehet egyezkedni.” (64. 1.) 

Halász Pétert főképp politikai újságírónak, kommentátornak és olyan 
tárcaírónak ismerik az emberek, aki apró életrezdületeket vesz mikro-
szkópja alá, hogy sejtjeiben tanulmányozza a létezést. Hadd jegyezzem 
meg: A „Kádártánc” nem az első politikai témájú regénye, az 1961-ben 
kiadott A „Tatárok a Széna téren” című művét a magyar forradalomról 
szóló regények sorában az első helyre teszem. 

Egy magyarországi lap néhány hónappal ezelőtt azt írta, hogy Halász 
Péter nem kapott volna annyi sort, amennyi jutott neki a Béládi Miklós 
által szerkesztett új irodalomtörténetben, ha nem Nyugaton él, ahol termé-
szetszerűen kevesebb a magyar tollforgató. A cikk e téves ítélete azon 
alapul: Magyarországon ez ideig nincs mód arra, hogy Halász Péter, a 
Nyugaton mesterivé érlelődött szépíró munkásságával az olvasók megis-
merkedjenek. 

A szerző miközben „a kádárok táncáról” ír, ő maga is táncol: tojáso-
kon, sőt élesített tojásgránátokon. Szépírói eszközökkel politikailag rob-
banékony anyagot gyűjtött egybe, okosságának tulajdoníthatóan azonban 
artistaszerű ügyességgel lépked a veszélyes terepen. 
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BORBÁNDI GYULA 
Ölvedi János (1914 – 1983)116 

A nyugati magyar szellemi élet érdekes tünete, hogy a szlovákiai magya-
rok problémáinak több avatott és illetékes szakértője támadt, mint a ro-
mániai magyarok helyzetének és sorsának, jóllehet az utóbbi jóval súlyo-
sabb és égetőbb, mint az előbbi. A romániai magyar kisebbség bajai sok-
kal előbb foglalkoztatták a magyar és a külföldi közvéleményt, mint a 
szlovákiaié.117 A magyar nemzetiségek ügye mindezideig a magyar–
román viszonyt is érzékenyebben érintette, mint a magyar–csehszlovákot. 
Mégis a szlovákiai magyar kisebbséggel foglalkozó irodalom nagyobb, 
mint az úgynevezett erdélyi kérdésé, vagy általában a romániai magyaro-
kat érintő témaköré. Míg romániai vonatkozásban a nagyerejű publiciszti-
ka, a tiltakozó hév és a politikai akció a fő jellemző vonás, csehszlovák 
viszonylatban a tudományos feldolgozás mennyiségére került a hangsúly. 

A nyugaton élő magyarok érdeklődését eddig meggyőzően bizonyítot-
ták Révay István, Peéry Rezső, Borsody István, öl védi János kutatásai és 
tanulmányai, valamint Peéry Rezső, Janics Kálmán, Duray Miklós köny-
vének és a Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság jelentésének kiadá-
sa, Ölvedi János hamarosan megjelenő műve ennek a sornak további és 
reméljük, nem utolsó láncszeme. A szerzők valamennyien a hajdani ma-
gyar Felvidéken, illetve Szlovákiában születtek. A tudományos érdeklő-
dést tehát részben a szülőföld iránti szeretet és ragaszkodás is befolyásol-
ta. 

Ölvedi János 1914 július 20-án született Érsekújvárott. Apját is János-
nak hívták. Banktisztviselő volt, majd a helyi takarékpénztár igazgatója 
lett és mivel a szlovákiai magyar közéletben is élénken részt vett, a Ma-
gyarországhoz 1938 őszén történt visszacsatolás után a város polgármes-
terévé választották. Az Ölvedi család a város megbecsült és köztisztelet-
ben álló családjai közé tartozott. Az ifjú János édesanyját Noszkay Erzsé-
betnek hívták. Akik ismerték, példás háziasszonynak és gyermekeit ag-
gódva szerető anyának tartották. Nagy odaadással ápolta egészen annak 
haláláig súlyosan beteg Erzsébet lányát, akit multiplex sklerozis vitt a 
sírba. A legidősebb gyermek, László is tragikusan végezte életét. Az 
1903-ban született Ölvedi László tehetséges költő volt, aki 18 éves korá-
ban egy drámai munkájával tűnt fel és a húszas évek elején az újjáéledt 
                                                           
116 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
117 Előszó Ölvedi János tanulmányai „Napfogyatkozás” címen megjelenő gyűjteményé-

hez. (Rövidített változat.) 
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irodalmi életben fontos szerephez jutva nagy népszerűségre tett szert. Bu-
dapesten, Berlinben és Párizsban tanult, 1929-ben bölcseleti doktorátust 
szerzett. Később azonban a politika felé fordult. Elsősorban a kisebbségi 
bajok foglalkoztatták és azoknak nemzetközi kongresszusokon is hangot 
adott. Amikor a budapesti kormány megbízásából franciaországi magyar 
munkások között dolgozott, 1929 őszén egy párizsi politikai gyűlésen 
kommunista ellenfelei annyira megverték, hogy a rúgások és ütések okoz-
ta belső sérüléseket sohasem heverte ki. Ezek folyományaként 1931 júni-
us 21-én Budapesten meghalt. Lírai munkáit több verseskötet őrzi. 

Ölvedi János sohasem beszélt bátyjáról. Az én kíváncsiságomat sok-
szor furdalta Ölvedi László személye és sorsa, de mivel több évtizedes 
barátságunk és gyakori találkozásaink, különösen alsóbajorországi házá-
ban tett látogatásaim és a nyári hétvégeken folytatott hosszú beszélgetése-
ink során egyetlen egyszer sem ejtette ki bátyja nevét, én sem hoztam elő 
sohasem, attól félve, hogy esetleg nem venné szívesen. Pedig érdekes lett 
volna megtudni, mi volt a viszonyuk és hogyan gondolkodott tragikus 
sorsú testvéréről. Tizenegy év volt köztük a korkülönbség, János özve-
gyétől tudom, hogy keveset látták és alig ismerték egymást. 

Ölvedi János a középiskolát az érsekújvári magyar gimnáziumban vé-
gezte, majd érettségi után a pozsonyi szlovák egyetemen kezdte el főisko-
lai tanulmányait. Érsekújvári ismerősei szerint kiváló diák, lelkes cser-
kész és ígéretes jövőjű fiatalember volt. Pozsonyból 1934-ben Budapest-
re, a Pázmány Péter Tudományegyetemre került. Egyetemi leckekönyve 
szerint szeptember végén kezdte el az előadások hallgatását a jog- és ál-
lamtudományi karon. Felvett minden kötelező kollégiumot (Angyal Pál, 
Notter Antal, Eckhardt Ferenc, Tomcsányi Móric, Kovács Gyula, Ottlik 
László, Navratil Ákos, Moór Gyula, Szladits Károly voltak a tanárai), de 
hallgatott filozófiát Kornis Gyulánál és bevezetést a szociológiába Dé-
kány Istvánnál. 

Egyetemi évei alatt részt vett a diákpolitikában. 1936-ban egyike 
azoknak, akik – köztük Kovács Imre – az addig tétlen Egyetemi Kört ér-
dekes előadások tartásával és akciók kezdeményezésével a terjedő és iz-
mosodó népi gondolat fórumává igyekeztek tenni, párhuzamosan néhány 
kommunista diák tevékenységével, akik ugyancsak igyekeztek kihasznál-
ni a Kört a maguk céljaira. Ez a Kör szervezte az 1937 március 15-i Mú-
zeum kerti diákgyűlést, amelyen kibontotta zászlaját a Márciusi Front. 
Kovács Imrétől tudom, hogy Ölvedi lelkesen és odaadóan vett részt az 
Egyetemi Kör munkájában. 
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Nem ismert, miért hagyta abba az 1936/37 tanév első szemesztere után 
és a III. alapvizsga előtt az egyetemet. Vajon az újságírás hódította el a 
jogtudománytól? Akkor már buzgó munkatársa volt Szekfű Gyula kitűnő 
folyóiratának, a Magyar Szemlének. Nézem a Magyar Szemle évfolyama-
it. Az 1935 május–augusztusi kötetben „A szlovenszkói új magyar gene-
ráció” című cikk alján találkozom először nevével. A következő években 
rendszeresen dolgozott a folyóiratnak. Szvatkó Pálon, Borsody Istvánon, 
Gogolák Lajoson kívül ő írta a cseh és szlovák tárgyú cikkeket. Az 1935 
szeptember–decemberi kötetben kezdte el „Magyar kisebbség Csehszlo-
vákiában” című rovatát, amelyben három éven keresztül tájékoztatta az 
olvasókat a szlovákiai magyarok helyzetéről. Utolsó írása a Magyar 
Szemlében az 1938 szeptember–decemberi kötetben jelent meg „Mit hoz 
a felvidéki magyarság?” címen. 

Akkor a hajdani Felvidék egy része már visszatért az anyaországhoz és 
Ölvedi Jánost a felvidéki ügyek gondozásával megbízott Jaross Andor 
fiatal munkatársai körében találjuk. Jaross akkor még nem volt a nemzeti-
szocializmus híve, mérsékelt, középutas politikusnak számított, aki sokat 
tett a szlovákiai magyar kisebbség érdekében. A neki szervezett Felvidéki 
minisztériumban maga mellé vette Ölvedi miniszteri titkári rangban. Útja-
ik később elváltak. János többször beszélt nekem Jarossal való kapcsola-
táról, elismeréssel arról, amit a kisebbségi politikában tett és amivel felvi-
déki miniszterségét elkezdte, de értetlenséggel és mély csalódással arról, 
amivé később lett, arról a tévútról, amelyre a terjedő nácizmustól elhódít-
va lépett és amelyen haladva Imrédy, meg Rácz Jenő partnerévé vált. 

Ölvedi a felvidéki minisztériumból diplomáciai szolgálatba került, még 
pedig a szófiai követségre sajtóattasénak. (Érdekes párhuzam: László 
bátyja szervezte a Magyar Nemzeti Szövetségben a bolgár–magyar bi-
zottságot és nagy szószólója volt a magyar–bolgár együttműködésnek). 
Amikor azonban Szófiából Ankarába akarták áthelyezni, lemondott. Visz-
szatért Magyarországra és a Függetlenség című napilap munkatársaként 
élt Budapesten, keveset dolgozva és a szélesebb nyilvánosságot kerülve. 
Szüleit 1944 nyarán látta utoljára Érsekújvárott, néhány napot töltve ott 
első feleségével és akkor alig egy éves László fiával. Aztán Tatay Sándor 
írónál tűnt fel a Dunántúlon, majd állandóan nyugat felé húzódva, 1945 
tavaszán Ausztriába és Németországba került. 

Hosszabb ideig élt Mettenben, Bajorországban, egy Deggendorf mel-
letti faluban, melynek fiúinternátusát átalakították táborrá és amelyben az 
amerikai katonai hatóságok magyar menekülteket helyeztek el. A metteni 
táborban a legszívesebben a 790-ben alapított bencés kolostor híres nagy 
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könyvtárában tartózkodott, ahová külön engedéllyel szabad bejárása volt. 
Mettenben jelent meg 1947 karácsonyán sokszorosítva, igen kezdetleges 
formában, egy 147 lapos könyvecskéje, a „Levelek a számkivetésből”. 
Ebben levelek formájában számol be a menekültsors megpróbáltatásairól 
és személyes gondjairól, „őszinte vallomás ez a könyv – írja – a számki-
vetésben élő magyar író őszinte vallomása a sivár jelenről, a tévedések-
kel, hibákkal teli magyar közelmúltról, és egy igazságosabb, becsülete-
sebb, emberibb és magyarabb jövőről, melynek el kell következnie.” Há-
rem és fél évtizeddel később lapozgatva ebben a könyvben, feltűnik, hogy 
milyen józanul és reálisan látta a maga és környezete helyzetét, mily ide-
genkedéssel töltötte el a múltból tanulni nem akarás és az avult nézetek-
hez való makacs ragaszkodás látványa. Elítélte például azokat az emig-
ráns társakat, akik szerint a földreformot „magyar ember nem ismerheti el 
törvényesnek, mert idegen megszállás alatt jött létre”, és mert „olyan for-
radalmi erők valósították meg, olyan politikai pártok és irányok, amelyek 
nem képviselik a magyar nemzet többségét”. Akik így beszélnek – írta 
Ölvedi – egy fontos dologról mélységesen hallgatnak: „a három–millió 
magyar mezőgazdasági proletárról, akiknek évtizedek óta ígért fűt–fát a 
nemzet, csak adni semmit sem adott. A hárommillió magyar koldusról, 
akik katonát adtak a hazának, véreztek az elmúlt harminc esztendő alatt 
Európa valamennyi csatamezőin, védték az országot, melyből nem mond-
hattak magukénak egyetlen barázdát sem. És arról is hallgatnak, hogy 
minden másként lenne talán a vérző és szenvedő Magyarországon, ha ezt 
a hebehurgya és demagóg módon végrehajtott földosztást mások, nem a 
jelenlegi urak, de ők, a régi Magyarország valósította volna meg.” Az 
ilyen szemlélet 1945–47-ben, a nyugati magyar menekültek körében, 
eléggé ritka volt, de ellentmond annak a közhiedelemnek is, hogy 1945-
ben nyugatra távozott magyarok körében nem találtatott más, mint meg-
átalkodott nyilas, vagy reakciós. Noha kisebbségként, de a mérsékelt, 
józan, realista szemlélet is jelen volt és hallatta – az Ölvedi Jánosokon 
keresztül – a hangját. 

A következő évben, 1948-ban jelent meg „Az ismeretlen légió” című 
füzet, amely – ugyancsak sokszorosított formában – mintegy ötven lapon 
öt tanulmányt tartalmaz. Ezek is az emigráns sors és lelkiállapot kérdései-
vel foglalkoznak, elsősorban annak az ifjúságnak kínálva programot és 
feladatokat, amely az emigrációban nő fel és magyar kíván maradni. E 
könyvről az akkori kőnyomatos lapokban élénk vita folyt. 1949-ben 
Ölvedi János „Szabad Nemzet” címen folyóiratot indított, de ennek a 
gyarló anyagi viszonyok miatt csak három száma jelent meg. A különbö-
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ző folyóiratokban és lapokban gyakran szerepeltek írásai, a németországi 
emigráns orgánumok legszorgalmasabb munkatársai közé tartozott. A 
müncheni Hungáriának 1948–49-ben főmunkatársa volt. 

Ez a tevékenysége alábbhagyott azután, hogy kivándorolt az Egyesült 
Államokba és 1951 márciusában a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. 
Először a new yorki szerkesztőségben dolgozott, majd a müncheniben. A 
rádióban elsősorban művelődési témákkal foglalkozott, több mint két év-
tizedig szerkesztette a kulturális és az ünnepi külön műsorokat. Közben 
nemzetiségi és kisebbségi ügyekben való szakértelmét és jártasságát is 
kamatoztatta, de nyomtatásban csak kevés írása látott napvilágot. 

Mindez megváltozott, amikor 1979 nyarán nyugalomba vonult, és ide-
je, energiája, ereje maradt írói tervei megvalósítására. Szaporodtak a 
szlovákiai magyarokkal, nemzeti és nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó 
tanulmányai, cikkei, kritikái. Munkái az Új Látóhatárban, az Irodalmi 
Újságban és a Katolikus Szemlében jelentek meg, az utóbbiban kisebbsé-
gi rovatot indított és szerkesztett, amelyben a folyóirat munkatársai rend-
szeresen beszámoltak a szlovákiai, romániai és kárpátaljai magyarok 
problémáiról. 

Püski Sándor new yorki kiadóvállalatánál megjelenő kötete válogatás e 
tanulmányokból. Az olvasó megállapíthatja majd, hogy Ölvedi az igazság 
és valóság megismerésének őszinte szándéka ihlette, abból indulva ki 
hogy, bármilyen javító törekvés csak akkor vezethet eredményre, ha is-
merjük a tényeket és abból vonjuk le a cselekvésre vonatkozó következte-
téseket. Nem kergetett délibábokat, nem túlozta el a kisebbségi bajokat és 
panaszokat, mindig ügyelt a realitásokra, amelyek figyelembe vétele nél-
kül szerinte minden vállalkozás kudarcra van ítélve. 

A kötet anyagát még ő válogatta össze. A könyv első két fejezetének 
kéziratát letisztázva találtuk a dossziéban, de a többi fejezet elkészítésére 
már nem volt ideje. Csak a folyóiratokban megjelent tanulmányok lapjait 
rakta szépen sorrendbe. Ezek alapján akarta elkészíteni a könyv további 
fejezeteit és azok egységesítését. A munka befejezését meghiúsította az 
1983 április 22-ének reggelén hirtelen bekövetkezett halál. A munkát né-
hány barátja folytatta. 

Ölvedi János a kötet végére egy utószót tervezett, amelyben arról kí-
vánt beszélni, hogyan látja egy esetleges kibontakozás lehetőségét. A tá-
volabbi jövőt tekintve szeme előtt a dunavölgyi népek federációjának 
eszméje lebegett, a közelebbi jövőre vetve pillantását pedig úgy érezte, 
hogy a teljes állampolgári egyenjogúság és a magyar kisebbség önigazga-
tása kínálja azt a megoldást, amely a pillanatnyi égető problémáknak vé-
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get vethetne. Az a néhány papírlap, amelyet az utószó témaköréhez csa-
tolt, idézeteket tartalmaz, feltehetően azzal a rendeltetéssel, hogy majdan 
bekerüljenek a szövegbe. Az egyik Ady Endrétől való: „S akik még vagy-
tok őrzőn, árván, / őrzők: vigyázzatok a strázsán!”, a másik Győry Dezső 
költő 1940-ben írott két sora: „Gyűlölségre nevelt a sorsunk, / mi szeretet-
re önmagunk.” és végül a harmadik, a híres józsefattilai idézet: „A harcot, 
amelyet őseink vívtak, / békévé oldja az emlékezés / s rendezni végre 
közös dolgainkat, / ez a mi munkánk: és nem is kevés”. Mindezekből lát-
ható, hogyan kívánta zárni művét. Annak a reménynek kifejezésével, 
hogy a Duna völgyében élő népek megtalálják a szóértés és együttműkö-
dés útját. Feledve a múlt előítéleteit, féltékenykedéseit, irigykedéseit, 
acsarkodásait és hadakozásait, a közös érdekekre vetik pillantásukat és a 
közös tennivalókra fogják össze erőiket, hogy elmúlván a napfogyatko-
zás, déli verőfény ragyogjon ott élő minden emberre. 
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IFJ. LIPTÁK BÉLA 
Kollektív erkölcs, társadalmi felelősség118 

 
Az Új Látóhatár 1982 decemberi számában Held József többek között ezt 
írta: „A belső törvényesség megszerzése azonban nem teljesen lehetetlen 
még az eredetileg törvénytelen kormány számára sem.” Szerinte az ural-
kodó hatalom már attól is törvényessé válhat, hogy a lakosság megszokta, 
hogy tettei előreláthatókká váltak, hogy már nem félnek az uralkodók és a 
kormányzottak egymástól és végül attól, hogy az uralkodó hatalom jólétet 
biztosít a társadalom tagjainak. 

Talán első olvasásra fel sem. tűnik, hogy a fenti felsorolásból kimaradt 
a szabadság, az igazságosság, az emberi méltóság tiszteletben tartása, s 
általában minden, ami egy társadalmi rend morális vagy erkölcsi érték-
rendjét illeti. Nem egyedülálló jelenség ez. Korunk szelleme az, mely 
mintegy elvárja a tudományosság igényével írt eszmefuttatásoktól, hogy 
erkölcsi kérdésekkel ne foglalkozzanak és olyan társadalmi modelleket 
állítsanak fel, melyekben az erkölcsi erőhatások nem is szerepelnek. Held 
József írásának az ilyen értelemben vett „erkölcs nélkülisége” adta szá-
momra az indítékot, hogy a kollektív erkölcs és a társadalmi felelősség 
kérdéseivel általánosságban is foglalkozzak. 

Amikor az első űrrakéták pilótái nem látták meg az Istent, akkor nem-
csak az emberiség Isten hite ingott meg, de egy láncreakció is megindult, 
mely kétségbe vont, s melynek áldozatul esett sok korábbi eszme és élet-
ideál is. Márpedig eszmék, ideálok és hitek nélkül társtalanná és sivárrá 
válik az élet, olyanná, mint a tengerjáró hajó, melyen hányni lehet, de 
kiszállni nem. Az így megmérgezett légkörben a korábbi nőideál helyére 
a csupasz hús kerül, az ifjak szemének lelkes csillogását eltompítja a ká-
bítószer, az én–centrikus és mának élők számára értelmét veszti az élet, s 
maga az emberiség is – lakhatatlanná tett bolygójával együtt – rohan a 
megsemmisülés, az öngyilkosság felé. 

Na, de tényleg ennyire reménytelen a helyzet, vagy csak egy körfo-
lyamat közeleg mélypontjához, melyet egy új reneszánsz, az emberi lélek 
újjászületése követ majd? Vessünk egy pillantást az emberi erkölcs múlt-
béli alakulására: az ősember erkölcsi normája (ha szabad annak nevez-
nünk) az erősebb joga, a dzsungel törvénye volt. Vallása, ha volt, az csak 
az ismeretlentől való félelmen alapult. Hosszú folyamatnak kellett leját-

                                                           
118 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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szódnia, míg az eszmék is kezdtek helyet kapni az emberiség szókincs-
ében, s megjelentek az igazság vagy a szabadság fogalmai.119 Az emberi 
erkölcs fejlődésének legfontosabb kilométerköve a krisztusi eszmevilág, 
mely megfogalmazta például a „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” 
új erkölcsi mércéjét. E mércének alaptétele a kölcsönösség elve. Hasznos 
és szükséges elv ez a szaporodó, a mindinkább egymásra utalttá váló em-
beri közösségek számára. Ereje mind egyszerűsége, mind axiomatikus 
igazságossága és hasznossága is. Olyan ez, mint a falusi ember vendég-
szeretete, amely az egész falusi társadalom számára elérhetővé tette az 
utazást, vagy az inka társadalom ajándékozási versenyei, melyekkel a 
birtoklási vágyat behelyettesítették az ajándékozás örömével. 

A „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat” kölcsönösségi elve világo-
san meghatározza az egyének közötti viszony erkölcsi alapjait, de kevés 
támaszt nyújt a kollektív erkölcs vagy a társadalmi felelősség kérdései-
ben. Babits szavai, hogy „Vétkesek közt cinkos aki néma” ugyan rávilágí-
tanak erre az erkölcsi dilemmára, de tettekre sarkalló segítséget nem ad-
nak, mert hát honnan tudná Kovács János, hogy kik a gyilkosok, s hogy 
mit is kell tennie, hogy ne váljék cinkossá némaságával. Kovács János 
szereti a szomszédot, a barátot, mint önnön magát, de nem tud mit kezde-
ni a kollektív felelősség kérdésével. Egyéni életükben erkölcsös németek 
gyilkoltak halomra erkölcsös zsidókat, erkölcsös amerikaiak tereltek get-
tó–nyomorba erkölcsös indiánokat, erkölcsös népek lövöldözik a levegő-
be gazdasági feleslegüket, vagy korlátozzák gazdasági termelésüket, mi-
közben puffadt hasú kis csontvázaktól emelkedik a világ éhhalál statiszti-
kája, na és persze erkölcsös, néha mélyen vallásos államférfiak készülnek 
a világ felrobbantására... 

Kovács János, mint egyén, kenyérrel dob vissza az őt kővel támadóra, 
de mint a társadalom tagja, eltűri, hogy rakétakilövőket építsenek adójá-
ból. Mint egyén, komolyan veszi a „ne ölj” parancsát, de mint a kollektíva 
tagja, úgy követi a háborúk gyilkolási statisztikáját, mint a tőzsdei árfo-
lyamot. Kovács János – a becsületes csavar a becstelen gépezetben – em-
lékszik, hogy Krisztus kiostorozta a templomból a pénzváltókat, de mint a 
társadalom tagja nyugaton a templomba jár összeköttetést, üzleti ismeret-
séget gyűjteni, míg keleten a harácsolás már időt se hagy neki a lelki élet-
re. Más szóval, az erkölcsös közösségi viselkedés nem következik auto-
matikusan az egyének erkölcsi normáiból, sőt, azokkal szöges ellentétbe 
                                                           
119 E fogalmak nem mindenütt és nem egyszerre jelentek meg. Több arab és keleti kultú-

rának a mai napig sincs rájuk szava, s úgy fordítják idegenből e fogalmakat, mint a 
nyugati ember mondjuk a nirvána számunkra idegen fogalmát. 
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kerülhet. Tiszta maradhat-e Kovács János lelkiismerete, ha nem emel szót 
a lengyel munkásmozgalom eltiprása, Allende meggyilkolása, az iráni 
fanatizmus, az afganisztáni és libanoni népirtás, a palesztínek, baszkok, 
székelyek és írek hontalansága, a kambodzsai vagy Szomáliái menekültek 
embertelen sorsa, szenvedése miatt? De hogyan emeljen szót Kovács Já-
nos? Mit kell tennie, hogy szemlesütés nélkül, tiszta lelkiismerettel néz-
hessen a tükörbe? Ezek a feladatok már meghaladják az egyén erejét, itt 
már az egész társadalom közös felelősségéről kell beszélnünk. 

A társadalom szociális kötelességein kívül vannak olyanok is, melye-
ket nem lehet anyagiakkal megoldani. Ilyen feladat például azt elősegíte-
ni, hogy az állam polgárai jobb, nemesebb emberekké váljanak. E téren a 
társadalom több intézménye játszik fontos szerepet. így például a hírközlő 
szervek szolgálhatnak propaganda célokat, válhatnak a harácsolás és rek-
lám eszközévé, de terjeszthetik a tudást, az ízlést is, csiszolhatják, neme-
síthetik a társadalom épületének tégláit; az egyéneket. Éppen ezért a mo-
dern technológia is csak egy eszköz, s mint ilyen, nem lehet önmagában 
okozója a jelenkor erkölcsi csődjének. 

Ezzel el is jutottunk egy alapvető kérdéshez: lehet-e erkölcsös egy ma-
terialista társadalom? Nincs-e alapvető ellentmondás az erkölcsös és az 
anyagelvű életszemlélet között, s vajon nem volt-e szükségszerű, hogy a 
világ erkölcsi normái lezülljenek a materializmus térhódítása miatt? Gon-
doljunk csak a mindennapi élet ellentmondásaira, mikor a hét 40 órájában 
az üzleti élet ősemberi értékrendszere szerint viselkedünk, hogy aztán este 
vagy hétvégén átváltozzunk melegszívű szülőkké, együttérző barátokká, 
hazafiakká, humanistákká, egyszóval a társadalom és az emberiség sorsá-
val törődő emberekké. Csodálkozhatunk-e, hogy az ifjabb Kovács Jáno-
sok az idősebbek szemére vetették kétszínűségüket, s nagytakarítást hir-
dettek a nixoni Fehér Háztól a gdanszki hajógyárig a világ sok pontján.120 

Az ifjabb Kovács Jánosok nem értik, hogy miért válik a hunta vagy a dik-
tátor szalonképessé attól, hogy a „mi oldalunkon van, miért lesz a szabad-
ságharcosból terrorista és fordítva attól függően, hogy a vasfüggöny me-
lyik oldalán nyomtatták a lapot, nem értik, mi lett a törvénytiszteletből, 
legyen az az adótörvény vagy az Egyesült Nemzetek alapokmánya, vagy 
akár a Helsinki-i szerződés? Egyszóval nem értik, hogy hová és miért 

                                                           
120 Szeretném elkerülni azt a látszatot, mintha a két példa egymás melletti említésével a 

csirketolvajok és a gyilkosok bűnei közé kívánnék egyenlőségi jelet tenni. Ez eszem-
be se jut. Viszont együtt említeni a két példát talán mégis megengedhető, mivel az 
önsorsukat kormányzó társadalmak felelőssége is nagyobb – éppen szabadságuk ará-
nyában – mint a rabságban élőké. 
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sikkadtak el a nagy eszmék, századunk nemes tervei, s bizony sokaknak 
úgy tűnik, hogy azok most emésztődnek az aranyborjú gyomrában.121 

Az erkölcs jelentőségét akkor látjuk világosan, amikor felfedezzük az 
emberi boldogsághoz vezető szerepét. A boldogság, a kiegyensúlyozott 
lelkiállapot forrásai közé tartozik a biztonság érzése, az önismeret, az 
életcél és mint látni fogjuk, mindegyiknek alkotó eleme az erkölcs. 

A lelki biztonság utáni vágy kapcsolja össze a hasonló embereket. Ez 
magyarázza például, hogy a magyar szurkolók megérezték Balczó András 
futásán, hogy értük és helyettük is küzd, s a szurkolók közül sokan futni 
kezdtek vele, mert nem tehettek mást, mert együtt kellett futniuk, hogy 
így egymást erősítve győzelemre vigyenek valamit, ami több a verseny-
zőnél is, meg a szurkolónál is. Az együvétartozásnak ilyen érzése megad-
hatja azt a lelki biztonságot, mit például Ezópusz fekete hattyúja nem 
érezhetett a kacsák között, s mit Tamási úgy fogalmazott, hogy „azért 
élünk a földön, hogy ott valahol otthon legyünk”. Az anyagi jólét csak 
materiális biztonságot adhat, a lelki biztonság ennél mélyebb gyökerű. 

Az emberi boldogság másik fontos összetevője az önismeret, önmegér-
tés, identitás. Az identitás csak a modern ember számára okoz problémát. 
A korábbi évszázadok emberének tradíciói, földrajzi kötöttségei, zárt és 
elszigetelt társadalmi szerkezete eleve megszabták identitását. Az állandó 
változásban lévő, cseppfolyós modern társadalomban viszont komoly 
problémát jelenthet az önismeret hiánya. Ezért fontos Kovács János szá-
mára, hogy megfogalmazza társadalmi, vallási, faji, nemzeti, kulturális, 
sőt életszemléleti vagy politikai hovatartozóságát is, mert minden egyes 
„közéjük tartozómmal” egy gyökérrel többől szívhatja a biztonságérzetet 
a változó világ kavargásában. 

Az emberi boldogság harmadik pillére az életcél. Minden egyénnek és 
népcsoportnak szüksége van hivatás- és történelmi tudatra. Talán ez a 
szükséglet különbözteti meg leginkább az embert a többi élőlénytől. Még 

                                                           
121 Nem újkeletű ez a gondolat. Kodolányi János így írt róla a „Zárt tárgyalás” című 

könyvében: „...építsen vasutakat, hidakat, lakásokat, kikötőket, kórházakat, ölje meg 
kórokozóit, hozza rendbe táplálkozását, szőjön neki jó ruháka1, lássa el villannyal, 
fürdesse meg, etesse-itassa meg az embert, tehát teremtsen tűrhető életfeltételeket. 
De mondjon le arról a szemtelen igényről, hogy filozófiát ad neki. Hogy születésről, 
halálról, lélekről, tehát kultúráról fecseg neki. A tömegek szomjazzák a technikai ci-
vilizáció eredményeit. De a civilizáció ne tetszelegjen abban a szerepben, hogy meg-
oldja a lét és nemlét problémáit is. Mert ha ezt teszi, Dosztojevszkij „sigalyevi” vilá-
gát, a sivár zsarnokság elviselhetetlen társadalmát, a törvények, a szabályok, és a 
rendeletek szörnyű anarchiáját kényszeríti az emberiségre. A kultúra harmóniája he-
lyébe a hasznosság elvén alapuló anarchiát.” 
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a művészi alkotáshoz is hozzáad, ha azt áthatja „korának érzeménye”. 
Nehéz persze életcélról beszélni hit nélkül, s ezért is forr egybe a „küzdj 
es bízva bízzál” tanácsa. E nélkül az erkölcsi forrásul szolgáló hit nélkül 
könnyen fajulhat a küzdés öncélúvá, erkölcstelenné. Elvégre az erkölcs 
szabja meg azokat a határokat, melyek között a cél még szentesítheti az 
eszközt, de mely határok áthágása már magát a célt is értelmetlenné tehe-
ti. 

Visszakanyarodva e gondolatmenet kiindulásához, az Istent a felhők-
ben hiába kereső, s ezért életideált veszített társadalmunkhoz, most talán 
ideje lenne megemlíteni néhány pozitív fejleményt. Egyre köztudottabbá 
válik, hogy a világegyetem már több milliárd éve terjed a fény sebességé-
vel. Ma már azt is mérni lehet, hogy a világmindenség sűrűsége, annak 
középpontja irányában növekszik, míg kifelé távolodva csökken. A 
„Nagy Bumm” (Big Bang) teória is egyre elfogadottabbá válik, mely el-
mélet az örök energiának az átmeneti anyaggá válását, más szóval a te-
remtést magyarázza tudományos eszközökkel. A darwini kiválasztódás 
elméletet is megingatták azok az újabb kutatások, melyek nem értik, hogy 
miért csak egyszer lett a majomból ember, miért nem állandó folyamat 
ez? 

Mindebből a társadalmi köztudatba lassan leszivárog a gondolat, hogy 
Isten talán nem is halt meg, csak jóval messzebb kell keresni, mint a nyári 
égen úszó bárányfelhőkben. A tudat pedig, hogy van ember és természet 
feletti, mely semmiből valamit, élettelenből élőt, végesből végtelent te-
remthet, mely létrehozhat anyagot és ellenanyagot, melyek találkozása 
után semmi se marad, mindez visszatérítheti az emberiséget az alázathoz, 
s a megnyugváshoz abban a tudatban, hogy a világegyetemet, s abban az 
ember helyét is egy általunk fel nem fogható, magasabb rendű hatalom 
szabta meg, s nem a véletlen cél és értelem nélküli játékának vagyunk 
kitéve, hanem egy természetfeletti lény szabta meg sorsunkat. Mindez 
kimozdítja az emberiséget a dekadencia és reménytelenség hullámvöl-
gyéből, s végét vetheti a materializmus átmeneti ciklusának. A lelki 
egyensúly helyrebillenésének már látjuk apró jeleit például abban, ahogy 
színházaink a molieri értelemben kezdik újra kigúnyolni a csak a pénznek 
élő, harácsoló materialistákat. 

Amikor Apám életében oly sokszor nagy bajban, reménytelennek lát-
szó helyzetben volt, s én gyerekfejjel megkérdeztem, hogy hát most mi 
lesz, ezzel a feladattal miként küzdünk meg, akkor ö, a különben nem 
templomba járó ember azt szokta mondani, hogy „Hát azért valami tenni-
valót a Jóistennek is kell hagyni.” Hát valahogy így. Az Isten létének tu-
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data az egész emberiségnek megadhatja a lelki békét, mert sokkal köny-
nyebb az élet terhe, ha nem csak a mi vállunkat nyomja az összes felelős-
ség. 

Az emberiség túljutott erkölcsi válságának mélypontján, s elindult 
megkeresni új életideáljait. Mások ezek a korábbi eszméknél, újrafogal-
mazódnak, bővülnek a korszellemnek megfelelően, elmarad a tömjénfüst, 
a pátosz, de megmaradnak az örök értékek, az Isten, a haza, a család sze-
retete, s közben csíráznak már új eszmék is, mint például az emberi mél-
tóság közüggyé tett ragályos ideáljai. Ezek a kollektív erkölcs sarjadását 
jelző eszmekörök kiterjesztik majd a morális közteherviselést és jogvé-
delmet az egész világra. Közüggyé válhat ily módon nemcsak a bálnák 
fennmaradása, de a székelyeké is, na meg az emberiségé is. Ebben az 
egész világot bevilágító új reflektorfényben megtorpan talán még a dikta-
túra is, meg a fanatizmus is. Ezért hiszem, hogy már nem az öngyilkosság 
felé rohan az a civilizáció, hol milliók követelik az ellenőrzött leszerelést, 
hol végre csökkenni kezdenek a kábítószer használati, bűnügyi, válási és 
öngyilkossági statisztikák, s hol a lengyel pápa szavait többen hallgatják, 
mint a propagandistákét. 

Így végül visszakanyarodva Held József tanulmányához, hiszem, hogy 
közeleg az idő, amikor kormányok törvényességének kritériumai között 
újra helyet kapnak azok az erkölcsi szempontok, melyek ugyan sohasem 
szűntek meg, de melyeket talán egy időre elfelejtettünk. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Ferdinandy Mihály külön világa122 

Ferdinandy Mihály: A baklovagok,  Sodalitas, Bécs, 1983, 347 lap 
 
A Cserhát és a Zempléni hegység között húzódó völgy figyelemre méltó 
vidéke a Kárpát–medencének. A két Tátra vizét hozza ide a közepén fo-
lyó Hernád, s az ebbe ömlő Tarac pedig a Keleti Beszkidekét. A völgyet 
kelet felé lezáró, a tokaji Nagy Kopasz most már csak tüzes bort termő, 
kialudt vulkáni kúpjától kiinduló hegység pedig egyenesen a Kárpátok 
koszorújához köti a tájat. Átmeneti vidék, erre mutat az igen változatos 
növény- és állatvilága. A Hernád–menti füzesektől, sötétlő égeresektől 
kezdve, a csertölgyeseken, bükkösökön át a fenyvesekig mindenféle fa 
megtalálható itt. Gazdag, talán a leggazdagabb a Kárpát–medencében az 
erdők aljnövényzete is: eső után kalapnyi vargánya gomba nő itt; s amikor 
ideje van, nagy kiterjedésű málnások, szedresek kínálják frissítő gyümöl-
csüket, s a jó szemű erdőjáró fekete áfonyára is talál. 

Századunk első harmadában még igen jelentős volt a környék vadál-
lománya; a völgyben bőviben volt nyúl, fácán, fogoly, fürj; a hegyekben 
szarvas, őz, vaddisznó járta a csapásokat; a fenyvesek tele voltak fürge 
vörös mókusokkal. Nem volt ritka erre a Kárpátokból idáig portyázó kő-
száli sas sem, az erdő dicsekedett vadgalambbal, mátyás madárral, 
sármánykával, télen piros kalapos cinkékkel. Csodavilág volt, s lehet, 
még ma is az. 

Gazdaságilag is jelentős volt a Hernád völgye: út, kapu volt Kassa, 
Eperjes, Krakkó felé. Erre vitték Hegyalja borát, a tokaji asszút gönci 
hordókban Lengyelhonba, s hozták az eperjesi vásznat, a mecenzéfi há-
morok áruit, kaszát, kapát. 

Történelmi vidék. Erről a völgy mentén húzódó, boldogkőváraljai, 
régéci, abaújvári vár–romok, meg a valamivel távolabb fekvők, a füzéri és 
a nagyszalánci tanúskodnak. A Rákócziakra emlékeztet a pataki vár és a 
borsi kastély; a kassai dóm, ahol a vidék egykori ura, a Nagyságos Feje-
delem, alussza örök álmát a neki már örökre magyarnak maradó földön. 

Kultúr–vidék is. Elég ha csak a bibliát Göncön fordító, Vizsolyban 
nyomtató prédikátorra, Károli Gáspárra, s az érsemlyéni szülői ház nyel-
vét a tót Bányácskán, a későbbi Széphalmon is megőrző, ott a magyar 

                                                           
122 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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irodalom egykori központját egymagában megteremtő Kazinczy Ferencre 
gondolunk. 

A Hernád völgye, ennek környéke ősi magyar, honfoglaláskori szál-
lásvidék. Színmagyar népét a Perényiek és a Patakról kirajzó prédikátorok 
térítik a kálvinista hitre. Török, tatár pusztítja őket, űzi el, viszi rabságba. 
A megmaradtak és a visszatértek leszármazói ma is őrzik református hi-
tüket, rendszerint egy–egy színmagyar községbe – mint Gönc, Abaújvár, 
Pányok – települve. Az elpusztított falvakat a birtokosaik – s segít ebben 
maga Abaúj vármegye is – a 17. század végén, a 18. elején telepítik be az 
ország északnyugati sarkából származó, római katolikus vallású tótokkal, 
morvákkal. így vált a környék népében is változatossá. 

A föld népénél is változatosabb képet mutatnak a környék birtokosai. 
Dinasztiák, királyok adományozzák, veszik vissza, adják másoknak a 
kisebb–nagyobb birtokokat; házasságok, perlekedések révén is változnak 
a tulajdonosok. A Ferdinandyak házassággal lépnek be a tájba, hozo-
mányként szerzik meg a Hernád völgyében fekvő Hidasnémeti egy részét, 
rövid ideig még az abaújvári vár romjait is, hogy ezeket elveszítve szer-
zőnk apja, Ferdinandy Béla, vásároljon vissza belőle valamennyit. Hogy a 
már Budapesten született Ferdinandy Mihály mennyi időt tölthetett gyer-
mek- és ifjúkorában e tájon, nem tudhatjuk, ám nem kétséges, igazi szü-
lőhazája nem a főváros, hanem a Hernád völgye, az a táj, ahol ősei belép-
nek a magyar történelembe, s amelyet még az is nehezen felejthet, aki 
csak látta, ismeri a vidéket, de nincs itt családi, történelmi gyökere. 

Ferdinandy Mihály új könyve, A baklovagok szereplői ezen az abaúji 
tájon élnek, a múlt század végén. Az idő kiválasztását szerzőnk történészi 
mivolta is magyarázhatná, ám minden valószínűség szerint ennek más 
oka is van: az a „nemzedék–csuszamlás”, amelyet előző könyvében, Az 
ellenszegülőkben árul el nekünk, ö maga több nemzedéken át idősebb 
nemzőktől, apáktól származik: ha felmenői a megszokott életkornak lettek 
volna, 1912 helyett akár 1860-ban is megláthatta volna a napvilágot, s A 
baklovagok szereplőivel, élete teljében, a harmincas évei közepén élhetett 
volna együtt a milleneum felé közeledő Magyarországon. 

Szoktuk mondani, minden ember külön világ; s aki ezt a külön világát 
szavakban–írásban kifejezi: író. Ferdinandy Mihály író, s a külön világa a 
felejthetetlen Hernád völgye és a múlt század végén itt élt tágabb család-
ja. 

A képzeletbeli naplókból, levelekből szőtt családregény realitásában 
— néha még tárgyában is – Kemény Zsigmond műveit juttatja eszünkbe. 
Szereplői között számos, Ferdinandy Mihály korábbi írásaiban már sze-



 

583 

replő, ismerősre bukkanunk. Mi több, a főszereplő Szentgáli Jenő nem-
csak Jókai regény figurája, Kárpáthy Zoltán és Dumas Monte–Christo 
grófja bukkan fel, hanem maga a szerző, Ferdinandy Mihály is, aki – 
akárcsak főhőse A baklovagokban – kénytelen–kelletlen kitört az egykori 
magyar nemesi világból. Ám úgy, hogy gazdag történelmi ismereteivel, 
mint írja, anyjától örökölt képzeletével – s ebben a fekete mágia boszor-
kányos–vajákos baklovagjai segítségével – újrateremti azt, a nagyvilág-
gal, a tengerek vizével egybekapcsolt, a Hernád völgyére semmiben sem 
hasonlító, trópusi Dél–szigetén. 

A baklovagok Szentgáli Jenőjének is van délszigete: Róma. Itt nyílik ki 
az elméje, itt válik nemcsak az emberek, de a társadalom megismerőjévé. 
Itt ismeri fel a szociális problémákat, s mintegy szimbólumként, egy ma-
gyar mágnás–hölgy megütközésére, itt visz a vállán botrafűzve, akár a 
gönci vagy kassai suszterinasok, lábbelit a kis római csavargóknak. A 
baklovagok többi szereplőinek jó része csupán a maga, jó–rossz, vidám–
szomorú világát éli. Szentgáli Jenő előtt kitárul a világ: nemcsak kapni 
akar, de adni is szeretne a társadalomnak, az emberiségnek. S lehet, ez A 
baklovagok mondanivalójának gerince. 

A korábban emlegetett, magára vonatkoztatott „nemzedék–
csuszamlást” módosított formában Ferdinandy e könyvében is felveti: 
kiderül, főhőse, Szentgáli Jenő, „nemzedék–átugrás” gyümölcse. Az őt 
nemző igazi apja nem az anyja férje, hanem apai nagyapja, az idős családi 
pátriárka, a mesés vagyonú Szentgáli Illés. Ferdinandy Mihály mintha a 
racionálisnál is jobban hinne a gének átöröklésében: a semmirevaló 
Szentgáli fiút, a fiatalabb Illést, könyörtelenül kidobja a nemzedék–
láncból, hogy főhőse közvetlenül örökölhesse a tapasztalt, bölcs öreg ki-
váló tulajdonságait. 

A könyvben nemcsak a történész Ferdinandy Mihály szólal meg azzal, 
hogy a magyar történelem korszakaihoz láncot teremt, hanem a nevelő is. 
Szentgáli Jenővel példáztatja, nem elég csupán ismereteket szereznünk, 
hanem azokat hasznosítanunk is kell embertársaink javára. Nem elég mű-
velnünk a tudományt, ahhoz hozzá is kell tennünk, s tovább kell adnunk 
az utánunk következő nemzedéknek, mert csak így szolgálhatjuk a nem-
zedékeken áthúzódó szellemi világunkat. 

A szerző felveti előszavában, vajon manapság, amikor már senki sem 
ír nagy regényt, hanem jobbára csak afféle szövegeket, vajon érdemes-e 
magyar tárgyú regényt írni Magyarországon kívül? Hadd nyugtassuk 
meg, bíztassuk őt azzal, hogy nem az a kérdés, érdemes-e, hanem, hogy 
kell-e? Különben is, az író feladata nem a kérdezés, hanem az írás. S az 
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író Ferdinandy Mihály munkásságát megbecsülök nevében hadd köszön-
jem meg neki, hogy épülésünkre, tanulságunkra vallott nekünk az ő külön 
világáról. 
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ROMÁN J. ISTVÁN 
Kortársunk a keriothi ember123 

MÁRAI SÁNDOR: Harminc ezüstpénz, Újváry –”Griff” Verlag, Mün-
chen 1983,165 l. 
 
Márai a 40-es években ezeket írta Füves könyvében: „Az emberi perben, 
amikor csak lehet, felmentő ítéletet kell hozni. Csak akkor nem, ha vád-
lottat lassan és hidegen kitervelt árulás bűnében találod bűnösnek.” Új 
regénye epilógusából valók a következő sorok: „Az írástudó, aki elárulja 
a szellem szabadságát, beáll bértollnoknak a Párthoz, mert így szeretné 
pótolni, ami tehetségéből és jelleméből hiányzik. És képmutató fejcsóvá-
lással vágja zsebre a dédelgetés hulladékait, kézdörzsölve fogadja el a 
privilégiumokat.” 

Minden etika elítéli az árulást, a hitszegést. A szocializmus gyakorlati 
erkölcstanában azonban ritkábban találkozunk az árulás vádjával. Sokkal 
többször volt és van szó „beépített ügynökökről” vagy enyhébb esetben 
„bűnösen megtévelyedett személyekről”, mint akár a szocializmus szem-
pontjából is árulókról. Ezt érdemes volna egyszer lélektanilag legalább 
villanásnyira elemezni ... Az ember természetes ösztöne szerint már a 
diákköri romantikában gyakorolta a később ráváró felnőttkori helytállást. 
Például, amikor a tanár a csínytevőt kutatta, a „bűnös” jelentkezhetett, ha 
akarta – de társainak hallgatniuk kellett, ha nem kívántak „spiclivé” válni; 
ez volt az íratlan, de igen mélyen belegyökerezett erkölcs abban a régi, 
„reakciósnak” csúfolt világban. Az árulónak nem volt maradása a közös-
ségben! Mit tanít a mai pedagógia? A csínytevőt pajtásainak azonnal fel 
kell jelenteniük, ez a helyes magatartás! Régebben a tanár maga fordult el 
undorral attól a gyerektől, aki – még ha jogosan is – társait bevádolta. Ezt 
a kétféle nevelést erkölcsi vízválasztó osztja ketté a szocializmus előtti és 
utáni korszakra. 

Márai Sándor mostani, az árulásról szóló regényének a története úgy 
kezdődik, hogy elsőnek magát a könyvet is elárulták. A „Harminc ezüst-
pénz” kéziratának első változatát már 1948 elején a budapesti Révai Ki-
adó lektorai lapozgatták, szimatolták, fejfájást okozva a kiadó felelős ve-
zetőinek, hogy merészeljék-e megjelentetni ezt a regényt, és ezzel kocká-
ra tegyék-e az egész vállalat létét. A keriothi Júdás történetének felidézé-
sével az író vádat emelt az akkori jelen ellen. 1947- és 1948-ban a Ma-

                                                           
123 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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gyar Kommunista Párt a demokratikus többséget, a szavazásokon meg-
nyilvánult népakaratot nem csupán a szovjet megszálló hadsereg titkos-
rendőrségének segítségével, hanem árulók közreműködésével is igyeke-
zett szétzúzni. Azokban az időkben a nem kommunista pártok, a kisgaz-
dák, a szociáldemokraták, a parasztpártiak ijedten nézhettek szét: értekez-
leteik döntéseiről a kommunisták azonnal értesültek, és rémülten tapasz-
talhatták: a döntő órákban hány, addig hűségről fogadkozó társuk hagyta 
cserben őket. Márai regényének első változata a koalíciós idők politikai-
lag legaktuálisabb könyve lett volna . . . ha megjelenhetett volna. A kiadó 
vezetői végül, (ha jól tudom ezt akkoriban Horváth Márton tolmácsolta) 
engedelmeskedtek a kommunista párt kívánságának és elálltak a megje-
lentetéstől. Természetesen, ez nem mentette meg a Révait, az egyik leg-
előkelőbb magyar kiadót néhány hónap múlva az államosítástól. De talán 
némi hasznot hozott a Révai Kiadó két akkori vezető lektorának, ők ké-
sőbb „útitársként” „szép” karriert futottak be a kommunista rendszerben. 
A kiadó harmadik fő irodalmi tanácsadója, Juhász Vilmos, a Vigilia fő-
szerkesztője, 48 végén menekülni kényszerült. 17 évesen az ő lakásán 
láttam a regény gépelt kéziratát, Márai zöldtintás javításaival. . . 

„Habent sua fata libelli” – a könyveknek megvan a maguk sorsa, tartja 
az ókori mondás. A regényhez illesztett epilógusból ezt tudjuk meg: „A 
kézirat később elkísért külföldre. Többször áthajózott az óceánon, mindig 
a hajóládában maradt, mert felidézte a förtelmes éveket, amikor az árulás 
úgy terjengett, mint egy járvány, amely ellen nincs védőoltás. Most végre 
úgy tetszett, ideje tisztába írni a sárgult oldalakat, mert emberöltő múltá-
val nemcsak szépasszonyok sárgulnak el, hanem kéziratok is.” 

Nem érdemes hosszasan töprengeni azon, hogy milyen mértékben dol-
gozta át Márai a több mint három évtizedes kéziratot. A most megjelent 
regényében mellékmondatokban rejtőző utalásokat találunk televízióra, a 
Jézus Krisztus szupersztár című beatpassióra, egyszóval olyasmikre, ame-
lyekről közvetlenül a háború után még nem lehetett tudomásunk. Nem 
hiszem, hogy az első változat valamiféle kulcsregény lett volna, amelyben 
a szereplők könnyen lehúzható maszkja mögül a korabeli politikusok arca 
kandikál ki. Mindenképp azonban ez volt a magyar irodalomtörténetben 
az első olyan regény, amely a háború utáni politikai rendőrség – akkori 
nevén az ÁVO – módszereit és jellegét több ízben is nyíltan célba merte 
venni. 

Úgy gondolom, hogy ez az új, „a tisztába tett” regény már nem a törté-
nelmi percek igényének, hanem inkább az örök igazságnak íródott. A 
keriothi Júdás, az áruló, csak kerete a történetnek; az igazi főhős Jézus és 



 

587 

a főtéma az Istenhez való viszonyunk; épp ezért jól illenék a könyv alcí-
méül: „Egy ember vallomásai”. Mindez nem jelenti azt, hogy az író késő 
napjaira megtagadná a polgárságot, amelynek legjobb eszményeit min-
denkor vallotta, de amelynek magatartását itt–ott iróniával is szemléli. 

Történelmi regény is ez, Márai tehát felvonultatja a korabeli társadalmi 
rétegek képviselőit, ők azonban nem a mai rétegek mintái alapján vissza-
vetített figurák, hanem az akkori Palesztina szülöttei. Amit az akkori zsi-
dó népről elmond, az tudományos dolgozatban is megállná a helyét. Az 
evangéliumi történetnek az idők folyamán eltorzítottan a tudatunkba ke-
rült társadalmi réteget így jellemzi az író: „A farizeusokkal lehetett vitat-
kozni, és Jézus, amikor megszólalt, sokszor vitatkozott velük. A beérke-
zett birtokos osztállyal mindig lehet vitatkozni.” Ha tehát vannak is a je-
lennek címzett „áthallások” e Jézus–regényben, ezek semmiképp sem 
erőszakolt ahistorizálások, hanem a történelmi–emberi helyzetek hasonló-
ságai. Ahogyan előző történelmi tárgyú alkotásaiban – például „A kassai 
polgárok” című drámában, az „ítélet Canudosban”, a „Rómában történt 
valami” című regényeiben – a valós és nem programszerűen átköltött – 
történelembe ülteti bele gondolatait. 

Fiatalkori és középső korszaka regényeinek szerkesztési módja a hegyi 
patak útjához hasonlítható, az is végcélja felé halad, de olykor kanyarog-
va, tekeregve, zuhogókon iramlik sebesen, majd a fennsíkon tószerűen 
kiszélesedve, mintegy elmélkedve, megpihen. Új regényének felépítése 
puritánul szigorú. A tempót felváltotta az öregkorhoz illő nyugalom; ezt a 
változást már az előző művei előkészítették. A „Harminc ezüstpénz” tár-
gyias szerkezetét jól mutatják a fejezetcímek is, például: „A tény”, „A 
táj”, „A légkör”, „Az alak”, „A jó hír” és így tovább. Ha a fiatalkori, tuda-
tosan bonyolított szerkesztési módot felváltotta is a matematikai egysze-
rűség, a mondatok szuggesztív ereje nem csappant meg. Most kevesebb a 
közbevetés, mert kevesebb az asszociatív elkalandozás. A fiatalabb ember 
csapongása nem mindig a bőség, az erő túlcsordulása, néha a megfogal-
mazás keresése, vagyis a konstruktív bizonytalankodás. Az idős Márai 
stiláris szikársága gondolatainak biztonságából ered; következtetései ki-
siklás, kígyózás nélkül sorakoznak föl. Új stílusideáljáról közvetetten 
tanúskodik Krúdy késői műve, az „Ál–Petőfi” című regény elé írt elősza-
va 1978-ból. 

Akiket rabul ejtett a régebbi Márai–művek duzzadó stílusa, most meg 
kell szeretniük a töppedtség aszúját. A „hétputtonyos” érettség megízlelé-
sére hadd idézzem a következő – az antik műveltség Jézus korabeli hely-
zetére vonatkozó – mondatát: „És mert egy civilizáció alkonyati pillanatát 
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nem lehet homokórával, sem olympikonok időmértékével méricskélni, 
még sokáig derengett ez a műveltség, azzal a titokzatos, meleg fénnyel, 
ahogy napszállta után júliusi estéken fénylik az érett táj valamilyen föld-
alatti, tellurikus fényforrás erejéből”. Ahogyan az élet, ugyanúgy vala-
mely stílus titkát sem lehet „leleplezni”, de mégis néhány formai meg-
nyilvánulása, jelensége képletbe foglalható. Márai szuggesztivitása gyak-
ran a megfelelően kiválasztott szó, a kulcsszó ritmikus ismétlésén alap-
szik. Az idézett mondatban a „fénnyel”, „fénylik”, „a fényforrás”, vagyis 
a hasonlatul választott „fény” háromszoros megismétlésével viszi bele az 
író olvasójának tudatába a saját történelemérzését. Ezek a periodikus is-
mételgetések – lehetnek akár igei megállapítások is – mindenütt kimutat-
hatók prózájában. Az idős Márai Sándor egyszerűbb lett, de ugyanúgy 
hipnotizál, megbabonáz, ahogyan a fiatalabbkori. Ide kívánkozó meg-
jegyzés: kár, hogy magyar irodalomtudósok, akik néha másodrendű írók 
stílusjellegzetességeivel évekig elbíbelődnek, még nem próbálkoztak meg 
a Márai–szövegek formai elemzésével. 

A regény témája, az árulás az író felfogásában nem dráma, ahogyan azt 
megszoktuk; Júdást nem marcangolják lelki válságok, és nem éri utói a 
biztos büntetés. A harsogó művészi igazságszolgáltatás, mely nemritkán 
hamisan csendül fel némely mű végén, itt elmarad. Odahaza némelyek 
úgy vélik, hogy kötelező a „vörösfarok”, ehhez hasonlóan hitbuzgalmi 
íróknál elmaradhatatlan a „teológiai morálfarok”. Márai a történelem ta-
nulságaihoz igazodik. ítélet azért van, és ezt Máté, a jegyezgető betűvető 
mondja ki: „Vigyázz, keriothi. Az áruló mindig egyedül marad. De nem 
jó az embernek Isten nélkül a Földön”. 

Mivel nincs dráma, a regény elbeszélő jellegű, csupán utolsó egyhar-
madában csap át párbeszédes formába. Máté, a későbbi evangélista és a 
racionalista Júdás beszélgetnek a világtörténelemről, a görög műveltség-
ről. Amit Júdás ekkor mond, az gyakran igaznak tűnik fel. Az áruló is 
lehet okos . . . 

Márai annyiban sem tér el az evangéliumtól, hogy regényében is a cse-
lekmény és a szereplők gondolatai Jézus alakja körül forognak; ha Jézus 
nincs is mindig jelen a színen, ő az igazi főszereplő. Az író értelmezésé-
ben nem politikai vagy szociális forradalmár és nem is álmodozó miszti-
kus. Ember, aki csapszékekben húst eszik, bort iszik, de mindenkor csak a 
feladatának él: „Miben volt 'zseni' Jézus? Mi volt a 'műfaja'? Nem volt 
filozófus, sem író. Költő volt, de nem művekben fejezte ki magát, hanem 
egy nagy szerepben. Lényében volt költő, magatartásában és megnyilat-
kozásában. Jézus, mikor szerepe megtisztul minden időszerűtől és embe-
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ritől, az irgalom zsenije lesz. Lángész az irgalomban, zseni a kegyelem-
ben.” 

Így válik Jézus ismert Márai–regényhőssé anélkül, hogy csorba esnék 
az ősi történet hitelességén. Előző könyveiben is gyakran feltűnnek olyan 
„művészek”, akiknek műfajuk az élet, egy fontos szerep eljátszása. Regé-
nyeinek tanúsága szerint Márai sohasem hitt valamiféle kenetteljes szere-
tetben, mert szerinte a szeretet önző, a szeretet felfal. Jézus e könyvben 
hűvös, sőt már–már közönyös, aki irgalmaz. Márai csak az irgalomban 
hisz, előző könyveiből hosszasan lehetne idézgetni, mennyivel igazabb-
nak tartja az irgalmat, ezt az önzetlen cselekedetet a szeretetnél, amely 
csak a szenvedély álruhás hasonmása. 

Amit az evangélisták körül szorgoskodó asszonyokról ír, abban egy 
teljes férfiélet hálája fejeződik ki a női nem iránt. 
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HANÁK TIBOR 
Lukács György élete124 

Georg Lukács: Gelebtes Denken, Eine Autobiographie im Dialóg,  Red.: 
István Eörsi, Aus dem Ungarischen von Hans–Henning Paetzke, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt 1981, 307 l. 
Lukács György: Curriculum vitae, Lukács György összes művei, Magve-
tő Kiadó, Budapest 1982, 534 l. 
 
Az 1971-ben elhunyt marxista filozófus hosszú élete igen körülményes, 
változatos, furcsa és néha csaknem titokzatos részleteket tartalmazó pálya 
volt ahhoz, hogy a halál küszöbén készült átfogó visszapillantás, a végső 
életrajzi dokumentum, mely feltehetően őszinte leszámolás a múlttal, 
nagy érdeklődést váltson ki az olvasóban. Stirb und werde! – idézi Lukács 
György Goethétől: haljon meg eddigi valód és élj az újnak! Lukács erre 
képes volt, ezt tette egy életen át. Nagypolgári származása ellenére a pro-
letárok közé állt, ahol szinte az első naptól kezdve feszültséget, konfliktu-
sokat teremtett jelenléte, időről időre el kellett temetnie felfogásait, en-
gesztelő önfeladásokra, Galilei szerepére kényszerült, néha nem egészen 
tisztázott körülmények között. 

De nemcsak ez táplálja az érdeklődést utolsó nagy visszapillantásával 
kapcsolatban, hanem az a tény is, hogy Lukács közismerten életrajzelle-
nes, már–már a kegyetlenségig menően antiszubjektív, önmeg- és önleta-
gadó filozófus volt. Keveset adott magából. Másokkal, de önmagával 
szemben is azt vallotta, hogy a művészeknél, íróknál, filozófusoknál csak 
a kész mű számít, nem a megírás körülményei, hanem maga az írás, nem 
a fáradozás, hanem a fáradozás eredménye, tehát a könyv, a koncepció, az 
alkotás, s nem is a szándék vagy az utólagos magyarázkodás, hanem a 
tett. Vagyis Lukács György épp azt ejtette és hallgatta el mint oda nem 
tartozót, amit háttérnek, kulisszatitoknak vagy csak mindennapi életnek, 
privátszférának nevezünk, s ami nemcsak a szenzációhajhász olvasónak, 
de az irodalomtörténetnek is érdekes. 

Nyilvánvaló, hogy az elmondottakon kívül az is hozzájárul a Lukács–
életrajz jelentőségéhez, hogy saját pártja soha nem vállalta teljes egészé-
ben, azaz mindenestül az egyébként cégérnek használt filozófusát, eszté-
táját, irodalmárát. Homályban hagyják a Kun Béla és közte levő konflik-
tus dimenzióit, a térdrekényszerítések tényét s azok körülményeit, elhall-

                                                           
124 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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gatják az ellene indított antirevizionista kampányt, nem adták ki magyarul 
több, 1965 után készült írását, mint ahogy ez az önéletrajz, a Gelebtes 
Denken – Megélt gondolkodás – is csak németül jelent meg, magyarul 
nem. Egyik fejezetének címe: Újra itthon. Lukács György ebben a Szov-
jetunióból való visszatéréséről, 1945 után megkezdett magyarországi éle-
téről beszél. A következőket mondja: „Magyarországon az én létezésem 
vagy nem létezésem mindig nagyon problematikus dolog volt. Például 
1959-ben, a diktatúra–jubileuma alkalmából a Petőfi Múzeum kiállított 
egy 1919-es plakettet, és ott átragasztották a nevemet. Világos, hogy az 
1956–57-es viselkedésem folytán 1959-ben nem lehettem 19-es népbiz-
tos.” (185.) 

Lukács Györgyöt nem fogadják el úgy, amint és amilyen volt. Válo-
gatnak belőle; a teljes Lukácsot még mindig nem ismerheti meg a magyar 
közönség. Több oka van tehát annak, amiért különös érdeklődéssel veheti 
kézbe az olvasó ezt a kötetet, mely túlnyomórészt az 1969-ben és 1971-
ben magnetofonszalagra felvett életrajzi interjúkat tartalmazza. A kérdező 
Eörsi István és Vezér Erzsébet volt. Az 1971-ben, halála évében folytatott 
beszélgetésekhez Lukács György jegyzeteket készített, emlékeztető kife-
jezéseket írt fel élete főbb eseményeivel és szereplőivel kapcsolatban, 
kronologikusan. Ez a kötet függeléke. Nem egész 40 nyomtatott oldal a 
több mint 300-ból. Magyarországon (a Curriculum vitae című kötetben) 
csupán ezt az életrajzi vázlatot közölték, de az interjúsorozatot és Eörsi 
István informatív előszavát nem. 

A könyv sok apró érdekességet tartalmaz és részben új oldalról mutatja 
meg a marxista filozófust, de a túlzott, sőt talán még az indokolt várako-
zásokat sem teljesíti, nem tesz leleplező kijelentéseket, nincs benne szen-
záció vagy olyan váratlan fordulat, mely akárcsak egyetlen fontosabb 
eseménnyel kapcsolatban is eddig nem ismert tényeket tárna fel, vagy 
amely miatt revideálnunk kellene az eddigi Lukács-képet. 

Lehet, hogy az interjúkkal elkéstek, lehet, hogy a kérdezők nem fag-
gatták kellő eréllyel az agg filozófust, vagy talán nem is érdeklődtek né-
hány tisztázásra érdemes részlet iránt. Sokmindenen múlhatott, hogy a 
beszélgetés nem tért ki fontos kérdésekre. Szerepe volt ebben bizonyára 
Lukács György halálos betegségének, emlékezetének, emlékezni akarásá-
nak, nem akarásának. Figyelme el–elterelődhetett, a beszélgetést nyilván 
sokszor megszakították, s az is lehet, hogy Lukács bizonyos eseményeket 
nem tartott fontosnak, vagy számára nem szorult magyarázatra, amit a 
kívülálló esetleg nem ért. Változatlanul tisztázatlan marad ebben a végső 
dokumentumban is a kommunista pártba való belépésének a története, 
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annak körülményei, az, hogy mi történt A bolsevizmus mint erkölcsi prob-
léma megírása és a csatlakozás között eltelt körülbelül két hónapban, 
vagyis mi késztette a polgári esztétát etikai fenntartásának feladására, a 
proletár mozgalomhoz való csatlakozásra. Lukács itt is csak „bizonyos 
ingadozásról” beszél (86.), de nem mondja meg, milyen természetű volt 
ez a hezitálás, és minek vagy kinek hatására döntött. Nem foglalkozik 
kellőképp a Kun Bélával való ellentétével sem, nem említi, hogy a bécsi 
emigrációban milyen rútul bánt el vele és a Landler–csoporttal Moszkva, 
hogy mi volt igaz a támadásokból, vádakból; nem szól arról, hogy ellen-
zéki lapot alapított az osztrák fővárosban, melyben Kun Béláék frakcióját 
támadták; nem tisztázódik az sem, hogy Rudas László, aki vele tartott az 
ellenzékiségben, miért fordult egy életre ellene; nem világítja meg Rákosi 
Mátyás akkori szerepét, hozzá való viszonyát, de azt sem, hogy miért és 
milyen körülmények között tagadta meg Moszkvában a Geschichte und 
Klassenbewusstsein-i, avagy hogy 1956-ban miként gondolkodott, mit élt 
meg; s ha beszél Nagy Imréről, joggal merül fel a kérdés, miért nem be-
szél Kádár Jánosról és így tovább. 

Mivel pályájának nemcsak legsúlyosabb kérdéseit, de az elméleti prob-
lémákat is elkerüli vagy épphogy érinti a könyv, jellegében mintha a kí-
vülálló nagyközönség igényeihez igazodna, ha nem is a képes magazinok 
színvonalán. 

Híres–hirhedt stílusa, a „hölzernes Deutsch”, a hideg–rideg kemény-
ség, amit a németek róttak fel neki, és a germanizmusok, melyeket ma-
gyar kritikusai tettek szóvá, itt súlyukat veszítik, mert Lukács ebben a 
beszélgetésben nem sokat törődik a stílussal, a szavak fésülésével, csak 
mondja, ahogy jön, pongyola fogalmazásban, néhol durván, kioktató 
fricskázása), olykor iszonyatos morális magaslatról lefelé (vagy leeresz-
kedőn) beszélve, Itt–ott azonban felvillan az erkölcsi komolyság és tartás 
is, mint Nagy Imrével kapcsolatban. Az 1956-os magyar forradalom mi-
niszterelnökéről fenntartásokkal beszélt. Nem tartotta jó politikusnak: 
szerinte Nagy Imrének nem volt programja – nem mintha Lukácsnak lett 
volna –, de azért romániai deportálása vagy letartóztatása idején nem val-
lott Nagy Imre ellen. A politikai tisztnek vagy nyomozónak ezt mondta: 
„Mihelyt egyszer mind a ketten, Nagy Imre és én, szabadon fogunk sétál-
ni Budapesten, akkor én meg fogom mondani véleményemet Nagy Imre 
minden cselekedetéről. A rabtársamról nem nyilatkozom.” (220.) 

Lukács általában leplezetlenül beszél a valóságról, kortársairól, a 
kommunista politikusokról is, mint Zinovjevről, Farkas Mihályról, de pl. 
Rajk Lászlóról is. Nem kezeli őket a kommunizmus szentjeiként. Aztán 
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persze nem ortodox Lukács megítélése sok eseményről sem. A Tanács-
köztársaságot nemcsak ajnározza, a szocializmus eddig megtett útját sem, 
1956-ot pedig nagy spontán népmozgalomnak fogta fel. Vajon, ezért nem 
adták ki ezt a könyvet magyarul? Ki tudja, hogyan gondolkodnak a cen-
zorok!? Mindenesetre az ilyen részletek és fésületlen kiszólások kellemet-
lenek lehetnek azoknak, akik nem hajlandók szembenézni a valósággal és 
a teljes Lukáccsal sem. 

 
* 

Lukács György műveinek kiadása nemegyszer bizonyult problemati-
kusnak Magyarországon. Voltak könyvei, melyek fordítását, kiadását 
halogatták — a Geschichte und Klassenbewusstsein magyar fordítása 
1923-tól 1971-ig, 48 évet váratott magára —, vannak írásai (az 1956—
1964 közötti időből), melyek mindmáig nem jelentek meg, és természete-
sen számos munkája több változatban és több kiadásban is megjelent Vá-
logatott művei kiadását 1969-ben a Gondolat kezdte meg Fehér Ferenc 
szerkesztésében, a Magvető folytatta Márkus György szerkesztői közre-
működésével, majd hat kötet kiadása után megindították Lukács György 
összes művei sorozatát. A többféle kezdeményezés láttán az a benyomás 
keletkezhetett, hogy ahány ház, annyi Lukács. 

Most, több mint tíz évvel később, még mindig van min csodálkozni és 
eltűnődni a marxista filozófus szellemi örökségének kezelésével kapcso-
latban. Hogy többféle módon, zsebkönyvkiadások, sorozatok, képeskönyv 
és ugyanazon mű több változatban jelenik meg, a szellemi értékek moz-
gékony használatára és változatos kínálatára vall. Épp mert ennyiféle ki-
adás lát napvilágot, indokolt lenne egy olyan nagyhatású filozófus és iro-
dalmár életműve esetében, mint amilyen Lukács Györgyé, egy megbízha-
tó kritikai összkiadás megjelenése, mely támpontot és hiteles forrást nyúj-
tana a kutatóknak, egyesítené a különböző szövegváltozatokat és egyúttal 
eldönthetne vitás kérdéseket vagy fölöslegessé tenné a vitákat. Sajnos az a 
kiadás, mely Lukács György összes művei címen jelenik meg Budapes-
ten, aligha tudja betölteni az említett feladatokat, mert ez a sorozat nem 
sorozat, nem is az összes művét adja ki: ez az összes – válogatás. 

Az előttünk levő kötet, a Curriculum vitae, újabb bizonysága ennek. 
Forgathatja az olvasó a könyvet, ahogy akarja; nézheti elől, nézheti hátul, 
nem tudja meg, hogy a Lukács–műveknek hányadik kötete ez: az első, a 
második, a tizedik, az utolsó? Mit adtak ki előtte, mi következik utána? 
Egyszóval, teljesen ismeretlen a kiadói koncepció, homályban marad, 
hogy hány kötetre tervezik a sorozatot, hogy milyen címeket vesznek fel 
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és milyen sorrendben következnek egymásután könyvei, vagy hogy cik-
keit hány kötetben gyűjtik össze és milyen szempontok szerint rendezik 
kötetekbe. 1977-ben Ifjúkori művek címmel egy vaskos (892 oldalas) kö-
tetben egyesítették Lukács György 1902 és 1918 között írt cikkeit, tanul-
mányait. Ez is meglehetősen problematikus vállalkozás, hiszen némely 
nagyobbnak minősített tanulmányát, köztük az először folyóiratban meg-
jelent A regény elméletét kihagyja, azzal az indoklással, hogy az külön 
kötetben jelent meg; másrészt viszont az Ifjúkori művek több Lukács–
könyvet magába olvaszt, felold, mint a Balázs Béláról szólót, az Esztéti-
kai kultúrát és A lélek és a formákat, mert ezek tanulmánygyűjtemények s 
az egyes írások először szétszórva, folyóiratokban jelentek meg. Ha tehát 
az Ifjúkori művek a folyóiratokból veszi ki a tanulmányokat, vagy úgy 
tűnik, mintha Lukács nem írta volna meg az említett könyveket, avagy 
pedig összes művei sorozatában egyszer majd mégis kiadják A lélek és a 
formákat, az Esztétikai kultúrát, a Balázs Béla és akiknek nem kell című 
kötetet, de akkor meg konfúzió és ismétlés áll elő. 

Nagyobb furcsaság azonban, hogy ha a cikkek és tanulmányok közlé-
sét időrendben kezdték meg és eljutottak 1918-ig, vajon miért nem idő-
rendben folytatják? Ez az 1982-ben megjelent Curriculum vitae is csupa 
cikkből, életrajzi vázlatból, tanulmányból, elő- és utószavakból áll, de – 
mint a címe mutatja – itt meg tematikus szempontot követtek. Ezzel a 
módszerrel szükségképp kereszteződések, átfedések, ismétlések történ-
nek, melyek a kiadói koncepció hiányára vagy zavarosságára, – talán a 
szerkesztők váltakozásából, leváltásából eredő zavarosságra vall. 

A Curriculum vitaenek aztán vannak más fonákságai is. Az egyik, 
hogy ilyen címmel Lukács nem írt könyvet és nem is maradt kéziratban 
egy ilyen munkája. A címoldalon mindenképpen fel kellett volna világo-
sítani az olvasót, alcímben jelezni kellett volna, hogy itt különféle, szét-
szórt önéletrajzi írások összehordásáról van szó, különben azt hiheti a 
tájékozatlan könyvvásárló, hogy valami eddig ismeretlen Lukács–művet 
fedeztek fel és adtak ki. Természetesen nem azt kifogásolom, hogy össze-
gyűjtik életrajzi írásait, az idetartozó dokumentumokat, a pályaképet 
megvilágító cikkeket és ezeket kötetben egyesítik, hanem csak azt, hogy 
egy ilyen munkát az összes művei sorozatában adnak ki. önálló kötetként 
miért ne? Nagyon is hasznos lehet egy ilyen összeállítás. Ha azonban 
Lukács összes művei tagjaként jelenik meg, felborítja az összkiadásoktól 
elvárható rendet, hiszen a legkülönbözőbb művekből emelik ki az életraj-
zi vonatkozású írásokat. A Curriculum vitae összesen 14 elő- és utószót 
ragad ki Lukács önállóan megjelent könyveiből, köztük a Történelem és 
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osztálytudatból, A regény elméletéből, Az esztétikum sajátosságából stb., 
tehát olyan kötetekből, melyek vagy már megjelentek az összkiadásban, 
vagy amelyeknek előbb–utóbb meg kell jelenniük. Mint várható, keresz-
tezi a Curriculum vitae az előző kötetet, az Ifjúkori műveket is, újraközli 
az ott megtalálható írások egy részét, mint pl. a Levél a kísérletről, az 
Akinek nem kell és miért Balázs Béla költészete címűt. Az Ifjúkori művek 
azért közli, mert Lukács 1918 előtt írta ezeket a cikkeket, a Curriculum 
vitae meg azért, mert életrajzi vonatkozásai vannak. Ha mindenáron az 
összkiadásban akarják közölni az autobiográfiai jegyzeteket, a bosszantó 
fejetlenség és többszörös közlés helyett megtette volna egy függelék vagy 
pótkötet is, melyben szigorú értelemben vett életrajzi és az összkiadás 
többi kötetében nem szereplő, idevonatkozó írásokat lehetett volna fel-
venni. 

Hogy ennek a rosszul szerkesztett sorozatnak, Lukács György összes 
műveinek mennyire gyenge és szinte fölösleges kötete ez a Curriculum 
vitae, (melyet ráadásul tisztelgő kötetnek szántak a szerző halála 10. év-
fordulója alkalmából), súlyos hiányosságaiból is látható. Ha önéletrajz, 
hát legyen teljes, ne sikkasszon el idevonatkozó írásokat, köztük kulcs-
fontosságúakat és a legjelentősebbet! Milyen összkiadás az, milyen élet-
rajzi kötet az, melyből az utolsó és átfogó életrajzi interjú, a nagy vissza-
pillantás, a végső dokumentum hiányzik? Csupán az interjúra való felké-
szülés jegyzeteit, Lukács helyenként igen szaggatott vázlatát közlik, de a 
végső beszélgetést, a teljes szöveget nem, mely Gelebtes Denken címmel 
németül jelent meg. A szöveg ismeretében elképzelhető, hogy Lukács 
György eme visszaemlékezése kellemetlen több magyar politikusnak és 
írónak, belevág tabukba és hatalomvédte látszatokba, megkérdőjelezi a 
kommunista vezetőségek által praktizált módszerek jogosságát, de ha a 
hivatalos körök ezt nem tudják elviselni, ha megtiltják a legnagyobb ma-
gyar marxista gondolkodó szövegeinek publikálását, akkor egyszerűen 
nem érett meg az idő Lukács György önéletrajzi írásainak kiadására, ak-
kor kár az összkiadás címén nem összesett, nem teljeset, hanem csonkát 
és ezáltal valótlanságot adni a magyar olvasó kezébe. 

A hiány azonban nem csupán a „Megélt gondolkodás” teljes szövegé-
nek mellőzése. Ez a legsúlyosabb hiány, de nem az egyetlen. Az egész 
kötet – és sok más Lukács–tanulmány, –életrajz, méltatás is – elhallgatja 
azt a tényt, hogy Lukács György 1921-ben kivált az emigráns kommunis-
ta párt vezetőségéből és Landler Jenővel együtt ellenzéki lapot indított 
Vörös Újság címmel. A kötet csak itt–ott említi, hogy Lukács Bécsben a 
Landler–csoporthoz tartozott és „különböző lapok szerkesztője, ill. mun-
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katársa volt, de hogy Vörös Újság-ja támadta–vádolta Kun Bélát és Po-
gány Józsefet, erről hallgatnak, nem közük újra ezeket az életrajzi vonat-
kozásokkal teli és az eddigi Lukács–képet kiegészítő egyik cikkét sem. 
Jellemző a magyarországi Lukács–kutatás elégtelenségére, hogy az össz-
kiadásban megjelent Történelem és osztálytudatban a „Még egyszer az 
illuziópolitikáról” című cikkét németből fordították vissza és a jegyzetben 
azt írták (a 741. oldalon), hogy „Magyarul e kötetben először”, holott ere-
detileg „Illuziópolitika” címmel jelent meg a bécsi Vörös Újság 1921 
december 1-i számának 11–12. oldalán. 

Az is furcsa és visszás, hogy bár Balzac, Stendhal, Zola c. Lukács–
kötet vagy Az esztétikum sajátossága bevezetését életrajzi írásnak minősí-
tik ebben az autobiográfiai elegyes gyűjteményben, de az életére oly jel-
lemző, pályáját kibillentő vagy elakasztó önkritikái nagy részét nem kö-
zük. Ide tartozna mindenekelőtt a Történelem és osztálytudat Lukács ré-
széről történt elvetése 1934-ből, továbbá a Rákosi–korszak elején, 1949-
ben gyakorolt első önkritikája. Ezeknek az írásoknak a mellőzése egyér-
telmű a Lukács–életrajz kozmetikázásával. Az pedig már kifejezett torzí-
tás – ha nem hamisítás – hogy a Kádár–rendszerben ellene indított 
antirevizionista kampány tényét és az akkor keletkezett Lukács–írásokat 
elhallgatják, nem veszik tekintetbe. Hiányzik a kötetből a híres Carocci–
levél (Nuovi Argomenti, 1962), Lukács Sztálinnal való leszámolásának 
dokumentuma, de viszont felvették az 1939-ben a moszkvai Új Hangban 
közölt, Sztálint körülajnározó cikkét, minek következtében egyoldalúvá 
lesz a kép. Hiányzanak továbbá az 19ó3–64-ben a bécsi Fórumban megje-
lent nagy jelentőségű cikkei, a csehszlovák és nyugati folyóiratokban 
napvilágot látott állásfoglalásai, politikai nyilatkozatai, nem is beszélve az 
életrajzához szorosan hozzátartozó kéziratokról, levelekről, mint pl. az 
1968-as csehszlovákiai invázió ellen történt tiltakozásáról. 

Mindeme hiányok, ferdeségek, torzítások és irányzatosság ellenére a 
Népszabadság (1982 szeptember 10) kritikája szerint ez a kötet, a Curri-
culum vitae „a lehető legjobban közelíti meg ezt a gazdagságot”, mármint 
Lukács életét. – Ez nem kritika, ez kritikátlanság. Nem használ sem Luk-
ács emlékének és művének, sem a pártlap és a kritika hitelének. 

A sok fölösleges közleményen, a máshol is megjelent és máshová tar-
tozó írásokon kívül találunk a kötetben néhány érdekes dokumentumot, 
első közlést is. Ezek között említhetjük meg az „Emlékeim Rajk László-
ról” című másfél gépelt oldalnyi írást, melyet a Lukács–archívumban 
őriznek, az 1929-ben a párt központi bizottságához intézett levelét és né-
hány önéletrajzi írását. Nem mindet, mert némelyik semmitmondó vagy 
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az előzőket ismétli. A nyilván hivataloknak, hatóságoknak készített élet-
rajzai annak érzékeltetésére is alkalmasak, hogy még egy ilyen nagy mar-
xista tekintélynek, Lukács Györgynek is állandó elhallgatásokkal, taktikus 
kihagyásokkal, a szűkszavúság és az örökös újraértelmezés – újra önér-
telmezés – módszerével kellett élnie abban a diktatórikus és csak a dikta-
túra játékterén belül változó társadalmi–politikai rendszerben, mely mel-
lett mindvégig kitartott. 
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TÓTH JÁNOS 
Hamis alternatívák feloldása125 

Bibó István: Összegyűjtött munkái, 3. kötet, Európai Protestáns Magyar 
Szabadegyetem, Bern 1983. 640–960 l. 
 
1978 augusztusa óta, amikor Bibó István műveinek kiadásával az Európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetemet bízta meg, a kiadói programnak ez a 
sorozat a gerince. A négy kötetes, mintegy 1300 oldalra tervezett gyűjte-
ményes kiadásból az első kötet (1981) történeti tanulmányok mellett az 
1945–1947 évi magyar demokrácia elemzését tartalmazza, a második 
(1982) általános társadalomtudományi és történeti alapvetést ad. A har-
madik, legújabban, 1983 őszén megjelent kötetben szerepelnek a magyar 
közigazgatás korszerűsítésére kidolgozott javaslatok. A népi mozgalom 
céljainak elemzése kettős megvilágítást kap: az 1947-es cikksorozat után 
Bibó harminc év múlva Borbándi Gyulához intézett baráti és kritikai írás-
ban tekint vissza a témára. Ennek a levélnek a közzététele kortörténeti 
dokumentum. 

A forradalomra vonatkozó írások első teljes gyűjteménye is ebben a 
kötetben található. Elméleti tisztázás – elvfeladás nélküli kompromisszu-
mos megoldásra tett javaslat, 1957 évi világpolitikai helyzetkép és mérleg 
után itt kaptak helyet azok az eddigi ismeretlen levelek, amelyek fényt 
derítenek Bibónak az 1963-as amnesztiában nem részesült foglyok érde-
kében tett erőfeszítéseire. Utolsó, befejezetlen írásában pedig saját sorsá-
ról, írói hivatásáról vall. Ezt állam- és társadalom–elméleti igazságok 
megfogalmazásában, és a felismert igazság megalkuvás nélküli tovább-
adásában találta meg. Az a központi igazság, melynek felismerésén és az 
annak megfelelő cselekvésen Bibó István szerint nemcsak az ország, de 
az egész emberiség sorsa is eldől, a következő: „Azok az indokok, melyek 
a Szovjetuniót emlékezetes és a világon sokfelé megrökönyödést keltett 
lépésekre indították Magyarországon és Csehszlovákiában, azonosak 
azokkal az indokokkal, melyek egy észtvesztő fegyverkezési verseny in-
dokaiként szerepelnek minden oldalon – és egy sor nagyon sötét emlékű 
közbelépést indokolnak az Egyesült Államok részéről is. Ez a fegyverke-
zési verseny és annak elmebajos költségei fogják az emberiséget képte-
lenné tenni, hogy megbirkózzék azokkal a feladatokkal, melyekkel legké-
sőbb az évezred végéig éhség, túlnépesedés, környezetpusztulás és . . . 

                                                           
125 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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esetleg atomháború formájában szembe kell néznie . . . Arról van tehát 
szó . . .hogy az egész világot kettészakító és veszélybe vivő hamis alter-
natívát kell leleplezni és felbontani próbálnom”126 

A problémák között a hetvenes évek végén budai elszigeteltségében 
végzett tájékozódásának hangvétele az 1983 februárjában közzétett máso-
dik Brandt–jelentésé. Ki tudja, ha 1956 november 4. közbe nem jön, Bibó 
István Willy Brandttal, Olof Palmeval együtt fogalmazta volna ezt az 
ENSZ és a világ közvéleménye számára kidolgozott, a jövőbe vezető utat 
cövekelő tervezetet. Bibó István életműve a 20. század egyre fenyegetőbb 
méreteket öltő válságát a történeti gyökerek feltárásával igyekezett meg-
értetni, a kiutat pedig a szabadságjogok fényében mutatja fel. 

Bibó 1936-ban, 25 éves korában Genfben megjelent tanulmányával állt 
be azok közé, akik az erőszak ellen a jogelmélet, a történet- és politikatu-
domány fegyverével küzdenek. Megmutatta a kényszer – jog – szabadság 
fölöttébb labilis egyensúlyának támadható pontjait, a joggal való vissza-
élés, a kényszer legalizálásának félelmes távlatait.127 

1933–45 között ez az egyensúly Európa–szerte összeomlott. A romok-
ból, a gondolatok és szenvedélyek zűrzavarából teménytelen szenvedés 
árán kiemelkedett a demokratikus magyar köztársaság. Ennek gondolati 
előkészítésére, majd életképessé tételére Bibó mint minisztériumi vezető, 
törvényelőkészítő, professzor és publicista mindent elkövetett. A korszak 
írói termését foglalja össze az első és a második kötet.128 

1949 után az országban egy „gyűlölt, elnyomó és bürokratikus diktatú-
ra” rendezkedett be, amelynek az emberi méltóság magyarországi forra-
dalma vetett véget. 1956 októberétől 1957 májusában történt letartóztatá-
sáig, majd 1963-ban az általános amnesztia alapján történt szabadlábra 
helyezése után 1979 májusában bekövetkezett haláláig Bibó ennek a sors–
fordító eseményének a jobb megértéséért írt. Ezeknek az éveknek a főleg 
magyar vonatkozású termését gyűjtötte össze a 3. kötet. 

Ezek után térjünk vissza a „világot kettészakító és vesztébe sodró” 
hamis alternatívára. Találó megfogalmazását az 1957 évi „Magyarország 
helyzete és a világhelyzet” c. röpiratban található.129 

                                                           
126 A szemelvény először megjelent: Katolikus Szemle, 1982/3. sz. 199. 1. 
127 Bibó István, a magyar európai, Új Látóhatár, 1980/1. sz. 25-39. 1. 
128 Kemény István ismertetései, Új Látóhatár, 1982/1. és 3–4. sz. Megjegyzendő, hogy 

tartalmi összefüggéseket tiszteletben tartva, a 2. kötet hozott 1956 utáni írást: „Az eu-
rópai társadalmi fejlődés értelme” – és a 3. kötetben is van néhány 1949 előtti tanul-
mány. 

129 3. kötet. 
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Egy Keleten és Nyugaton egyaránt elterjedt felfogás a szabadságot a 
kapitalizmussal, a szocializmust a kommunizmussal azonosítja, és a kettőt 
engesztelhetetlenül szembe állítja egymással. Holott, vallja Bibó, „a szo-
cialista célkitűzés nem lehet más, mint a több emberi szabadság felé hala-
dó egyetemes fejlődés egyik állomása”. A szabadságot és a szociális igaz-
ságosságot ezen az úton lehet egymással összeegyeztetni. Ma, amikor az 
új nemzetközi gazdasági rendet és az emberi jogok világrendjét együtte-
sen kívánná megvalósítani az Egyesült Nemzetek Szervezete, a bibói 
gondolatmenetet így lehetne megfogalmazni: a kapitalizmus gazdasági 
rendszerében feltört és iparosodott nyugati világ létrehozta a szabadság-
jogok rendszerét, saját munkásosztályának problémáit felismerte, szá-
mukra a gazdasági, szociális, kulturális jogok érvényesítését jelentős mér-
tékben biztosította. De ezeket a jogokat nem tudja – ellenfelei szerint nem 
is akarja –, világméretben, a Föld lakosságának nagyobb részét kitevő 
Harmadik Világ javát beleértve alkalmazni. A technológia és a termelési 
kapacitás oroszlánrészének birtokában saját birtokosi állapotukat akarják 
fenntartani. így a kisemmizett százmilliók csak valamilyen erőszakos 
megoldásban, a szovjet diktatúra valamilyen fokának létrehozatalában 
képzelhetik el sorsuk jobbrafordulását. A szovjet–típusu társadalmak a 
kommunizmus zászlaja alatt a gazdasági jogokat a politikai jogok 
félretételével, diktatúrával kezdték megvalósítani. Ez termelékenységüket 
annyira korlátozza, hogy a Harmadik Világ országainak világ– gazdasági 
mértékben jelentős segítséget adni képtelenek. Ellenfeleik szerint nem is 
akarnak, mondván: a kapitalisták a felelősek, fájjon tőle az ő fejük. 

Így tehát a Harmadik Világ népeinek helyzete egyre romlik, a részle-
ges eredmények ellenére is, Kelet és Nyugat egyaránt görcsösen ragasz-
kodik régebben vagy frissen elért pozícióikhoz. A félelem reflexében 
szállítják a fegyvert a nemrég önállósult államoknak és fokozzák saját 
fegyverkezésük ütemét, technológiai szintjét. Ma már a planétát ötvensze-
resen el lehetne pusztítani, ha az első pusztulás után erre nyílnék alkalom. 

A hamis alternatívából szabadulásra Magyarország esete példaszerű 
lehetne. A kérdést a 3. kötet több írása tárgyalja. Az egyetemes kibonta-
kozás felé a „befejezetlen írás” ad útmutatást. Bibó István erre vonatkozó 
világpolitikai és nemzetközi jogi vizsgálódásainak eredményét pedig az 
1976–ban angolul megjelent nagy összegező tanulmányának130 eredeti és 
teljes magyar szövege hozza majd a 4. kötetben. 
                                                           
130 The Paralysis of International Institutions and Theirs Remedies, A Study of Self–

Determination, Concord Among the Major Powers and Political Arbitration. The 
Harvester Press, Hassocks, Sussex, England 1976, 152. 1. 
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Bibó István élete célját és feladatát abban látta, hogy a társadalmi élet 
alakulását meghatározó igazságokat felismerje, megfogalmazza és to-
vábbadja. Ehhez a továbbadáshoz nyit utat összegyűjtött műveinek immár 
a 3. kötethez elérkezett EPMSZ kiadása. További reményeket keltett a 
tízmilliós ország egyre szaporodó olvasó tábora számára az az „Élet és 
irodalom” hasábjain megjelent hír, mely szerint Bibó írásainak budapesti 
kiadása is előkészületben van. 
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BORBÁNDI GYULA 
Gondolatok a magyar ellenállásról131 
M. Kiss Sándor: Variációk egy fogalom értelmezésére, Művelődéskuta-

tó Intézet, Budapest 1982, 254 l. 
 
A fogalom, amelyről M. Kiss Sándor könyvének címében szó van, a ná-

ci németek elleni háborús ellenállás. A szerzőt az a kérdés foglalkoztatja, 
mi motiválta, a társadalom milyen rétegeit érintette és milyen formákban 
jelentkezett a hitleri politikával szembeni elégedetlenség, a vele való 
szembenállás. 

Mielőtt a kérdés érdemi részét tárgyalnánk, talán térjünk ki röviden a 
szerző személyére és a történelem iránti érdeklődése kialakulására. Erről 
M. Kiss Sándor maga vall művének első fejezetében, amelynek szövege 
egyébként már évekkel ezelőtt megjelent a Valóság című folyóiratban. A 
könyv voltaképpen tanulmányok gyűjteménye. Ezek egy része már napvi-
lágot látott folyóiratokban, más része most kerül először nyilvánosságra. 
A tanulmányokat azonban összefűzi a közös téma, az ellenállás és a hábo-
rú alatti magyar ellenzék magatartásának és tevékenységének története. 

A szerző negyvenes éveinek elején van, 1956-ban még iskolás volt. A 
forradalomnak úgyszólván még szemlélője sem volt, mert amikor házuk 
előtt megállt egy harckocsi, édesanyja öccsével együtt az asztal alá tusz-
kolta és leterítette egy fehér lepedővel. A nagy nemzeti fellángolásban 
azzal vett részt, hogy november 4-e után osztálytársaival együtt a szek-
rény tetejére három apró zászlót tett ki, egy nemzeti színűt, egy vöröset és 
egy feketét, gyászolva ezzel a halottakat. A múltra 1958 nyarán kezdett 
figyelni. Az iskolai szünidőben egy textilgyárban dolgozott és a munká-
soktól hallott érdekes históriákat, amelyek felkeltették figyelmét a közel-
múlt története iránt. Az egyetemen és az Eötvös Kollégiumban aztán már 
behatóan foglalkozott a történelemmel. Ebben segítette a Kollégium gaz-
dag könyvtára. „Úgy fejeztem be az egyetemen történelmi tanulmányai-
mat – írja –, hogy egyetlenegyszer sem kérdezte meg tőlem senki, mi a 
véleményem a két háború között élt-élő magyar nép társadalmi–politikai 
arculatáról. Pontosan tudtam azonban azokra a kérdésekre válaszolni, 
amelyek a magyar uralkodó osztály politikáját és annak megnyilvánulása-
it firtatták.” 

                                                           
131 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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Ez a megállapítás élénk fényt vet az egyetemi és középiskolai történe-
lemoktatásra. M. Kiss kitér az egyoldalú oktatás következményeire is: Ezt 
írja: „Ha az ember nem rendelkezik kellő tudásanyaggal, akkor érzelmei 
kerekednek felül. Bennem is az érzelmek dúltak, mikor minden porcikám 
tiltakozott az ellen, hogy maradéktalanul, teljes és egyetlen igazságként 
fogadjam el a sokszor tanult, sokszor hallott „utolsó csatlós” megbélyeg-
ző kitételt. Akkor éreztem igazán hiányát annak, hogy nem ismertem kel-
lően a 20. század első felének magyar irodalmát. Mert az, amit történe-
lemből tanultam, nem elégített és nem elégíthetett ki. Tűnjön bármennyire 
megalapozatlan, történelmietlen érvnek, egyszerűen elképzelhetetlennek 
tartottam, hogy szüléimét, rokonaimat, közeli ismerőseimet Horthy mind 
fasisztává, de legalábbis „megtévesztette” nevelte volna át. Illyés Gyula, 
Móricz, Veres Péter s még jónéhányan ebben a hitemben erősítettek meg. 
Az ő világukból – mely lényegesen tágabb volt, mint az enyém – sem az 
derült ki számomra, hogy itt az emberek többsége a fasizmus útján járt 
volna.” 

Ilyen tapasztalatok és felismerések vezették M. Kiss Sándort arra az 
elhatározásra, hogy közelebbről vizsgálja meg a sokak által végtelenül 
kényesnek minősített ellenállás változatait. Annál is inkább, mert azt kel-
lett látnia, hogy „marxista szellemű” és felfogású történetírásunk . . . még 
mindig meghátrál, igaz, több ok következtében, az elől a feladat elől, 
hogy az ellenállásról kialakult s nem utolsósorban történetileg helytelen 
képet újraalkotva revideálja. A fő mulasztás, hogy az ellenállás–történet 
„a mai napig adós maradt az ellenállási mozgalom egészének bemutatásá-
val.” Valóban, a kommunista vezetők által a történészekre rákényszerített 
álláspont szerint ami ellenállás volt, az nagyrészt a kommunistáknak tu-
lajdonítható, mások – ha ellenálltak is – önös érdekből, alibiből, előjogaik 
és kiváltságos helyzetük átmentési szándékával tették. E hamis szemléle-
tet csak a kommunisták esetében hajlandó elismerni és méltányolni az 
őszinteséget, demokrata határozottságot és önzetlenséget. Néhány kivétel-
től eltekintve, a nem kommunista ellenállók nem léteztek, vagy ha mégis 
voltak, akkor haboztak, ingadoztak, igazi küzdelmet nem akartak. 

M. Kiss Sándor érdeme, hogy ennek a nézetnek a tarthatatlanságára 
rámutat. És arra, hogy mindmáig megoldatlan a „terület” kérdésének tisz-
tázása: „1938-tól 1945-ig a politikának, illetve a háború menetének meg-
felelően az ország területe többször változott. Bizonyítható – főként az 
utóbbi időben megjelent memoárok tanúsítják hitelt érdemlően –, hogy az 
időlegesen visszacsatolt területeket nemcsak a Horthy–rendszerapparátusa 
szállta meg, hanem az ottani haladó mozgalmakkal, a „trianoni területen” 
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működő magyar munkásmozgalom és más haladó mozgalmak is felvették 
a kapcsolatot. A területi változásnak nemcsak a magyar ellenállás, de a 
háború alatti magyar politikatörténet szempontjából is fontos jelentősége 
van.” És azzal a következménnyel kellene járnia, hogy a magyar ellenál-
lást vizsgálva és értékelve a figyelemnek nem szabadna a trianoni Ma-
gyarországra korlátozódnia, hanem ki kellene terjednie az egész akkori, 
megnagyobbodott Magyarországra. Az ellenállás mértéke és jelentősége 
jóval nagyobbá válik, ha nemcsak azzal foglalkozik, ami e vonatkozásban 
Budapesten történt, hanem azzal is, hogy miként szálltak szembe nácik-
kal, nyilasokkal a visszatért területek magyarjai. 

M. Kiss jól sejti, hogy a teljességre való törekvése, terület és politikai 
színkép tekintetében egyaránt, félreértésre adhat alkalmat és porondra 
hívhatja az eddigi egyoldalúság híveit hamis tételeik megvédésére. Sze-
rencséje, hogy könyve csak sokszorosítva és kis példányszámban jelent 
meg. Különben már kihívta volna maga ellen a szellemi ortodoxia ilyen-
kor mindig jelentkező és a dogmák mellett kardot rántó képviselőit. Ettől 
tartva, kijelenti, hogy „. . . amikor ... az ellenállás ma még kellőképpen fel 
nem tárt csoportjainak tevékenységével foglalkozom, annak tudatában 
teszem, hegy a kép teljesebbé tétele nem csökkenti az illegális kommunis-
ta pártnak az ellenállásban vitt szerepét.” 

Kétségtelen, hogy az utóbbi eléggé fel van derítve és a marxista törté-
nészek előkelő helyre juttatták a magyar történelemben. Legitim tehát az 
ellenállás eddig kellően fel nem kutatott és értékelt mozzanatainak a fel-
derítése, amiért M. Kiss Sándornak a történelem iránt érdeklődő olvasó 
közönség csak hálás lehet. Vizsgálódásaiban a szerző igen helyesen abból 
indul ki, mit értsünk voltaképpen ellenálláson. Ezt írja: „Az ellenállás 
konkrét korhoz, a második világháború időszakához kötött, történelmi 
fogalom. Megjelenési formájában változatos, s a fegyveres harc, az ún. 
partizánharc ennek csupán egyik, ha a legfejlettebb formája is. A fegyve-
res harc, vagyis a partizánharc az egyes országokban csak a német meg-
szállás után következett be. A német megszállás és a partizánharc a má-
sodik világháború folyamán tehát egymást feltételezte. 1944 március 19-
ig Magyarországon a fegyveres harc nem antifasiszta ellenállást jelentett 
volna, hanem jellegétől függően felkelést, forradalmat, polgárháborút. 
Magyarországon a német megszállásig a semlegességi törekvések, a vélt 
vagy valós kiugrási kísérletek támogatása, a kormány háborús politikájá-
nak szabotálása legális és illegális eszközökéi egyaránt, ellenállási tevé-
kenységnek számított. E koordináta–rendszerben szemlélve az eseménye-
ket, világosodik meg előttünk az ellenállás–kutatás kettős funkciója. Az 



 

605 

ellenállás egyrészt önmagában kutatandó történeti probléma, másrészt 
mint az ellenzéki politika megjelenési formája, egy folyamat időben meg-
határozható része.” 

M. Kiss Sándor ilyen értelemben vizsgálja az ellenállás különböző 
megjelenési formáit és az ellenállás fogalmi körébe eső eseményeket. 
Sajnos, nem tudja teljesen kiszabadítani magát környezete bevett szokása-
iból, beidegzettségeiből és abból a megtévesztő szóhasználatból, amelyet 
az igazi gondolatok és szándékok leplezése szült. Szakszerűségre és tár-
gyilagosságra törekvő írásokban idegenül hat az olyan kifejezés, hogy 
„demokratizmus”, amelyet némelyek azért találtak ki, hogy ne kelljen az 
ő fülüknek idegen „demokrácia” szót használni. Nem értem, magára va-
lamit is adó szerző hogyan írhatja le politikai nyelvünknek e csúf szavát, 
amelynek szóban vagy nyomtatásban való megjelenése már eleve arra 
figyelmeztet, hogy nem arról van szó, amit kifejezni akar, és annyira pon-
tatlan a jelentése, hogy csűrve–csavarva sok minden belemagyarázható. 

M. Kiss azzal fejezi be az ellenállás értelmezéséről szóló rokonszenves 
fejtegetéseit, hogy „az elmúlt tizenöt év alatt a párt- és állami vezetés 
mindinkább igényli a szakemberek hozzájárulását a politika alakításához, 
ellentétben múltunkkal, amikor a politika követelte meg a szakember tel-
jes alkalmazkodását.” E derűlátó kijelentést, sajnos, a tények nem igen 
igazolják. A vezetés valóban igényli a szakemberek hozzájárulását, de 
nem annyira a politika alakításához, inkább megmagyarázásához és alá-
támasztásához. A politika nemcsak a múltban, de a jelenben is megköve-
teli a szakember alkalmazkodását. A különbség legfeljebb az, és ezt 
semmiképp sem becsülném le, hogy a múlttal ellentétben az alkalmazko-
dás kikényszerítése jóval enyhébb, szelídebb, a durvaságot és erőszakot 
lehetőleg kerülő formában történik meg. 

M. Kiss Sándor könyvének egy fejezete tárgyalja a többi között a ka-
tonai ellenállást is, mégpedig annak a könyvnek az ürügyén, amelyet 
Simonffy András írt „Kompország katonái” címen édesapjáról és ellenál-
ló társairól. E fejtegetések során a szerző azt a kérdést is érinti, mi lehetett 
a magyar progresszió célja az ország német megszállása után. Szerinte: 
„A magyar progresszió előtt két lehetőség állt. Az egyik az, hogy össze-
fogja erőit, felveszi a harcot a németekkel. A másik: megszervezi az ere-
jét, kapcsolatot teremt a kormány németellenes potentátjaival, s tartalé-
kolja magát arra a pillanatra, amikor a kiugrás fegyveres támogatására 
alkalma nyílik. Becsületére legyen mondva a többször alá- és lebecsült 
ellenállásnak, hogy mindkét feladatának eleget kívánt tenni.” 



 

606 

Az 1943-as szárszói konferencia 40-ik évfordulója körüli hónapokban 
különösen időszerű elolvasni „A szárszói beszéd és környéke” című ta-
nulmányt, amely ebben a kötetben jelent meg első alkalommal. M. Kiss 
azokkal az előzményekkel foglalkozik, amely a népiség e hatalmas sereg-
szemléjéhez vezettek. A népi gondolatnak az egyetemi ifjúság körében 
való terjedését mondja el, aprólékos részletességgel és néhány eddig feltá-
ratlan adat közzétételével. A Kádár Gyula visszaemlékezéseivel való fog-
lalkozás alkalmat ad neki arra, hogy a két háború közötti magyar társada-
lom néhány jellemző tünetét közelebbről szemügyre vegye. Szembeszáll 
azzal a nézettel, hogy a soviniszta és irredenta politikával szemben a ma-
gyar progresszió koncepcióját csak a kommunisták és a polgári radikáli-
sok néhány gondolkodója dolgozta ki. Volt más elgondolás is, amely 
ugyanolyan érvénnyel és hatással vehette fel a küzdelmet az uralkodó 
rétegek szemléletével szemben. A magyar közgondolkodás sokkal gazda-
gabb és eredetibb volt, mint némelyek gondolják és tanítják. Rendkívül 
érdekes M. Kiss megállapítása főleg a népiek és a polgári radikálisok kö-
rében keletkezett föderációs és konföderációs elméletekről. Szerinte: „Ha 
arra gondolunk, hogy a 20. század elején indul meg Közép- Kelet–
Európában, állami keretek között a nemzetté válás – s ez alól nem kivétel 
a Monarchiából kiszakadt független államok egyike sem, tehát sem Jugo-
szlávia, sem Románia, sem Csehszlovákia, sem Magyarország – szinte 
természetes, hogy a különféle egyesülési elv újrafelfedezése a vesztes 
felfedezése. A környező győztes államoknak ugyanis egyre ment, hogy 
filozófiai alapozottságát tekintve haladó vagy reakciós elmélet kívánja 
nemzeti határaikat megbontani, ez csak a politikai taktika aspektusából 
volt számukra fontos.” 

Szomszédaink a magyar egyesülési tervekben kétségtelenül a vesztes 
reakcióját látták, nem pedig a kelet–európai gondok megszüntetésére irá-
nyuló megoldást. „A győztes imperializmus számára – írja M. Kiss – a 
fegyverek által nyújtott megoldás sokkal inkább megfelelt, mint akármi-
lyen föderációs vagy konföderációs megoldás.” A szomszédok kétségte-
lenül területi revízióra irányuló szándékot szimatoltak minden magyar 
egyesülési tervben. Legkevésbé még a népi koncepció volt ezzel vádolha-
tó, mint a szerző kimutatja. 

A környező országok részéről méltánylásra, persze, ez a koncepció 
sem számíthatott, bármennyire igyekezett is nyitott lenni és Magyarország 
iránt mindenek előtt a társadalom fejlettségével rokonszenvet kelteni. 

Könyvének további fejezeteiben M. Kiss Sándor feleleveníti a Szent–
Györgyi Albert professzor által vezetett ellenállási csoport történetét, 
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elemzi a magyar progresszió megosztottságának okait és körülményeit, 
beszámol a Magyar Ifjúság Nagybizottságának megalakulásáról és né-
metellenes akcióiról, valamint a Bolyai, illetve Györffy Kollégium meg-
alapításának részleteiről. A két utóbbi tanulmány teljesen eredeti, most 
jelent meg először nyomtatásban. 

M. Kiss Sándor könyve adatainak gazdagságával, tárgyi megközelíté-
sének eredetiségével, teljességre és tárgyilagosságra való törekvésével 
elismerésre méltó mű. Megérdemelné, hogy minél több olvasója akadjon. 
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HALÁSZ PÉTER 
Költő–tanár132 

Szamosi József: Álmaim árnyéka, válogatott versek, 1982–1934, Aurora, 
München 1982,127 lap. 
 
Kereken száz verset tartalmaz a kötet és eltérően a hagyománytól, e ver-
sek visszafelé peregnek az időben, az 1981-es–82-es esztendővel kezdőd-
nek és a kötet utolsó versének dátuma: 1934. Eszembe jut néhány színda-
rab, amely hasonló dramaturgiával „dolgozott”: a cselekmény visszafelé 
pergett az időben. Az egyik ilyen darab, amely Budapesten valamikor a 
30-as évek elején nagy érdeklődést keltett, amerikai szerző műve volt, a 
címe „Örök keringő”. Az író nevét „örök” szégyenemre elfelejtettem, de 
emlékszem arra, hogy Karinthy Frigyes persziflázst írt róla (Ögnirek 
körö” címmel, stílszerűen visszafordítva a darab címét. Két magyar szín-
darabra is emlékszem ebből a zsánerből, az egyik Remenyik Zsigmond 
„Atyai ház” című műve, amelyet a Vígszínház mutatott be valamikor 
1943-ban, nem sokkal azután, hogy Remenyik hazatért Amerikából, a 
főszerepben Somlay Arthúrral. A darab a hosszú idő után, meglett korban 
hazatért férfiről szól, aki végigjárja az elhagyatott atyai ház szobáit és a 
változó falak között föltámadnak és megelevenednek a szobákhoz fűződő 
emlékei. A másik a második világháború után került színre az akkor még 
a Nagymező utcában „vendégszereplő” Vígszínház színpadán, Szirmay 
Rezső írta és az volt a címe: „Vissza az úton”. 

Nem véletlen, hogy Szamosi József ehhez a dramaturgiai módszerhez 
folyamodott verseskötete összeállításában, hiszen ő maga is dramaturg 
volt, esztendőkön keresztül a budapesti Nemzeti Színházban és a Magyar 
Színházban működött. Ki tudja, hány színművet segített „szárnyra-kelni”, 
a dramaturgi hivatást gyakorta hasonlítják a hidak pillér–építőjéhez, mun-
kája csaknem láthatatlan, de az tartja a hidat. Szamosi különben is szerény 
ember, munkájáról, teljesítményeiről – tőle magától – nemigen hallott 
senki, őreá – személy szerint – még a továbbiakban visszatérek. A kötet 
első versének az a címe, hogy – nem meglepő módon – „Prefáció”. És 
annak négy sorában röviden összefoglalja a maga ars poeticáját. 

Régholt Mesterek állnak előttem fényes példa gyanánt  
elsőbb is te, drága poétám, „római lelkű” Virág,  
aki pisla olajmécsesnél körmölted az ódát  

                                                           
132 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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gondba merülten: el ne hibázzad a jambust! 
Verseskötetének „fülszövege” ezzel a mondattal kezdődik: Én még a 

régi Nagymagyarországon, a Szatmár megyei Nagysomkúton születtem. 
Ez a mondat nagyon jellegzetesen Szamosi hangján szól. Mi, jónéhányan 
a Szabad Európa Rádió szerkesztőségében nagyon jól ismerjük ezt a han-
got, megtanultuk becsülni és elfogadni útmutatásait. Úgy hívta itt mint 
mindenki, hogy „Szamosi tanár úr.” Okkal, minthogy Szamosi a Pázmány 
Péter tudományegyetemen irodalmat és nyelvészetet tanult ugyan, de 
1937-ben történelem–földrajz szakon szerzett tanári diplomát. Jóllehet, 
mint említettem, dramaturg volt, különböző kiadóvállalatok lektora, fog-
lalkozott a magyar drámai néphagyományokkal, de egyidőben Marosvá-
sárhelyen tanárként is működött. Tudták-e vajon egykori diákjai, hogy 
történelem–földrajz tanáruk költő is? Aki — amikor nem áll éppen a ka-
tedrán — verseket ír. Egyáltalában nem bizonyos. Mindenesetre: szeren-
csésnek mondható az a diák, akinek költő tanára van, még akkor is, ha 
nem ismeri tanára verseit. 

Szamosi tanár úr versei emlékeket ébresztenek bennem a régi időkből, 
„visszafelé peregve”. Örök keringő. 

A „Jobb és bal” című verset a közelmúltban vetette papírra. 
 

Ki dönti el: ki hol áll?  
melyik a jobb s melyik a bal? 
Ki honnan nézi — mondanád — 
aszerint jobb a bal és persze megfordítva is. 
De ez csak féligazság vagy még annyi sem:  
a terror jobbról is, meg balról is terror marad  
és nincs és nem lesz emberszabás, 
akárhogy forgatod. 
Hol a helyed hát? melyik párton?  
melyik részen e zűrzavarban? 
Fonák a kérdés! Ám válaszold: 
Embernek lenni — ez a feladat — 
S maradni mindig, minden oldalon. 
 

Haladunk tehát visszafelé a versekkel az időben. Eljutunk az 1951-es 
esztendőhöz, a költő már emigráns, München utcáit járja es töpreng a 
vajúdódó kérdés fölött, merre vezessen az útja, hol, melyik hazában lelje 
meg honát? 
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Sírás szorított belül s kamasz  
kedvvel fütyültem, a napos tavasz  
sirályok ferde szárnyán villant  
s még este is, mikor a villanyt  
lecsavartam, cikázó szédület  
volt a fejem; kínzott a süket  
kérdés: München vagy Amerika? 
És reggelbe futott az éjszaka. 

 
A múlt, a messzeség fénytörése szivárványos színekben vetíti elébe az 

elveszített Budapestet, amelynek bár nem szülötte, de „fogadott fia volt, 
ahol egyetemi éveit végezte, ahol ifjúvá serdült, férfivé érett. A szűk di-
ákszoba, a tavaszi napfény, amely kicsalja a budai hegyek, Tabán vén 
házai közé, az első szerelem ,színházak „kakasülője”, a Károlyi kert lom-
bos fái. A távolból azonban a kép szebb és vonzóbb. 1946-ban, hadifog-
ságban, Budapest „tündérvárossá” szépül. 

 
A Város lett az én hazám. Tündér Budapest ringatta  
ifjúságom, látta könnyemet s bizalmasa volt titkaimnak. 

 
De tíz esztendővel korábban, 1936-ban, amikor a Gellérthegyről tekint 

le, más várost lát : 
alattam füstben és porban,  
izzadtan, véresen, veszett tülekedésben  
zúgott, vonaglott a Város. 
 

A kötet utolsó — Budapesten, 1934-ben írott verse — ezzel a két sorral 
fejeződik be: 

 
Mint sírra–hajló árva ciprus–ág: 
— olyan volt az ifjúság. 
 

Emigráns költő az időben „visszafelé pergő” verseskötete. Mi a vigasz 
ezekre a sorokra?sóváran mégis idézlek hazai tájak, otthoni földem, hol 
legszebb napjaim–éveim (színes üveggolyók a vad játékban) szertegurul-
tak és nem szedi össze már senki. . . 

Talán csak annyi, hogy törvényszerűen költők sorsa ez. Ama Virág 
Benedek házát vajon nem pusztította-e el tűzvész? Hol az a költő, akinek 
legszebb napjai, évei, álmai nem gurultak szerte színes üveggolyókként a 
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vad játékban anélkül, hogy azokat összeszedte volna bárki, de bárki. . . A 
legfontosabbat azonban, a maga elé tűzött célt — ki ne tudná? — elérte 
Szamosi tanár úr, Szamosi költő úr: Ember maradt. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Hangok, ritmusok, gondolatok133 

Szabó Ferenc: Jelek az éjszakában, tanulmányok és új versek,  Róma 
1983, 425 l. — Csepelyi Rudolf: Világmadár (versek), Dezsery Ethnic 
Publications, Adelaide 1983,135 l. — Máté Imre: Karneolszemű macska 
fuvoláján (válogatott versek), Etana, München 1983,160 l. — Tollas Ti-
bor: Forgószélben (válogatott versek), Nemzetőr, München 1983, 248 l. 
 
Szabó Lőrinc írta valahol, hogy a világ tele van versekkel, csak meg kell 
hallani: s aki képes a hangokat, ritmusokat, gondolatokat sorokba rendez-
ni, az a költő! A megállapítás tetszetős, egyszerű és igaz, csupán az a 
probléma, hogy a poéták hatalmas seregében rengeteg a szimpla rímfara-
gó, ám annál kevesebb a valóban tehetséges alkotó. De ki osztogathat 
sarzsikat, babérkoszorúkat, melyik kritikus döntheti el kortársairól, hogy 
maradandóan tehetségesek vagy kóklerek. Az emigrációs irodalomnál ez 
a feladat még nehezebb, mert ugyan itt nincsenek tabuk, a politika által 
védett és „felkent” támadhatatlanok, de éppen a cenzúramentes szabadság 
int valamennyiünket (ön)fegyelemre. Távol a hazától hovatovább csak a 
nyelvünk az egyetlen s biztos menedékünk. Messzire szakadva a szülő-
földtől magyarul szólni, ezen a nyelven könyveket kiadni önmagában is 
dicséretes, hát még akkor, ha a művek nem hétvégi passzióként születtek, 
alkalomszerűen pepecselve a betűkkel. Eltekintve a grafomániások publi-
kálásaitól – mert mit tagadjuk, ilyenek is akadnak –, a megjelent kötetek 
nagyobbik fele szerves tartozéka az összmagyarság szellemi örökségének. 

E mostani recenzióból publicisztikai elemzést kellene kerekíteni és ho-
zsannázó, hogy az utóbbi esztendőkben mindinkább térthódító modernke-
dő értelmetlenségek és nyelvi porhintések után ismét a szókimondó – 
érthető – művek gazdagítják nemzeti irodalmunkat. A bemutatandó négy 
kötet szerzői nem ismeretlenek a „kinti” olvasóknak, de az otthoni 
„kiváncsiak” is hallották már Szabó Ferenc, Csepelyi Rudolf, Máté Imre 
és Tollas Tibor nevét. Valamennyien régen, több mint negyedszázada 
vállalták az önkéntes száműzöttek sorsát, az idegenbeszakadtság szelle-
met–lelket gyötrő fájdalmát, de az őket ért sokféle trauma közepette sem 
feledték el anyanyelvűket. Ellenkezőleg: a korlátok nélkül hullámzó poli-
tikai-, eszmei- és irodalmi áramlatokban is szolid hűséggel, már–már fa-
natikus imádattal morzsolgatják, ragozzák magyarul – az időt! 

                                                           
133 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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Szabó Ferenc a vatikáni rádió magyar adásának szerkesztője, katolikus 
pap, az Isten szolgája. De népünké is, hiszen nem húzódik vissza az oltá-
rok szent hűvösébe, hanem papírra veti az ész és szív párbeszédeit, s töp-
rengéseit megosztja valamennyiünkkel. Mostani kötete – sorrendben a 14-
ik – esszék, tanulmányok, versek gyűjteménye. A nyugtalan ember, mű-
velt férfi, kitűnő stiliszta és pompásan érvelő Szabó művei nem könnyű 
olvasmányok, de még a legkonokabb ateisták is elgondolkodhatnak idéze-
tein: „A homály sosem lehet ok arra, hogy ne higgyünk a fényben”. A 
keresztény örömök hirdetői minden korban tele voltak szorongással, 
szenvedéssel, de ezekből született a boldogság. Ám ez sem végleges, mert 
újabb kérdések következnek; „ha megtaláljuk a nyílást, a kiutat, hogy a 
fulladástól megszabaduljunk, merre menjünk”. Tényleg, hová, hiszen a 
kurtára tervezett földi létünkben ha akadnak is mámoros pillanatok, fé-
nyek, minden nappal öregebbek leszünk, és egy ponton túl senkit nem 
hagy nyugodni a „Semmi rettenete”! 

Újkori irodalmunk számos jeles tagja keresi Jézus tanításának lénye-
gét, s közben nem tudják eldönteni, hogy az Isten, vagy a Sátán hívásának 
engedjenek, de előbb–utóbb megértik: a kegyelem erősebb a bűnnél, és az 
Ige, a szó szeretete, a csend, a belső béke keresése mennyire fontos az 
evangélium gyermekeinek. Szabó Ferenc több tucat tanulmányt írt a fran-
cia költőkről és a próza mestereiről: Francois Mauriac, André Gide, Paul 
Valery, Baudelaire, Pierre Emmanuel, Sartre, Pascal – hogy csak pár ne-
vet említsek. Reménytelen vállalkozás lenne, hogy néhány citátum segít-
ségével felvázoljuk akár a tartalmat is, hiszen a kötet – a verseket is bele-
számítva – 121 különböző írást tartalmaz. Rangsorolni sem lehet, mert a 
színvonal egyenletes, a válogatás szinte hibátlan. Ám még a lapozgatás-
hoz is türelem kell. hosszú álmatlan éjszakák, hogy a szerzővel közösen 
keressük morális szinten Isten szavát. S ha könyörgéseinkre nem kapunk 
feleletet, ne csüggedjünk, mert pontosan abban rejlik az imádkozás nagy-
sága, hogy ezt a cserét nem rontja el az üzletszerűség rútsága. 

Csepelyi Rudolf is mélyen hívő ember. Lírája a fájdalom és misztikum 
költészete. Az 1920-ban született író önkéntesen, korengedménnyel ment 
katonának, s a fegyverletétel napjáig harcolt azért, amiben hitt. Pedig a 
poéták nem harciasak, de valójában ők tudnak tűzbe menni, barikádra 
állni, hűségesek lenni, k;hívni a sorsot maguk ellen. Ausztráliába 1049-
ben érkezett, ahol volt gyári munkás, állami tisztviselő. Két újságot is 
szerkesztett: 1950–51-ben a Magyar Harangokat, majd 1960–62-ben a 
Magyar Szót, de a lapok anyagi okokból megbuktak. Micsoda önrugdosó 
erő kellett ahhoz, hogy a kimerültség és pusztulás szakadékénak szélén 
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állva sem feladni: „Kibontom tarisznyám és megszegem a múltamat”. 
Irodalmunk szegénylegényei szerencsére mindig büszkék voltak, s bősé-
ges 

elemózsia nélkül is cipelik évszázadok óta a csupa vérfoltos málhákat: 
„üvegszemek, üvegszemek / könnyezzétek testvéremet”. Én megértem a 
honvágy dalokat is, mert tényleg jó lenne ülni a fűszagú árokparton és 
nézni, hogyan mennek Pest felé a vonatok. Attól rokonszenves Csepelyi 
költészete, mert őszinte, pedig ebben a daltalan, kegyetlenül materialista 
világban csak káromkodni és trágár verseket érdemes írni, hiszen az ügető 
bánat lován ülő tiszta alkotókat megöli a fény. 

És azért kell magyarságot követelni azoknak, akik elhagyták az orszá-
got, mert a rezsim kitagadottjai valamennyien. A lila lelkű helytartók 
minden „bujdosó íróra” szeretnék rárobbantani a csillagokat, hiszen az 
emigráns papok, költők, kritikusok, zsurnaliszták nagyon ártalmasak: nem 
hisznek a szocializmusban. Csepelyi kesernyés öniróniával dörmögi: „A 
költő szégyellje magát, hogy nem tud mást, csak verset írni hogy szavába 
dallamot rejt és önmagával összevérzi”. A magányosok magányosai len-
nének a becsületesek! Csepelyi is felteszi a kérdést: hiszek-e még? 

Örök probléma, s a gyökértelenség állapotában különösen az, hogy a 
fájdalom rejt–jelzései kinek morzéznak üzeneteket, miért süllyednek ok-
távokat a hangok. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy mostanság a bíbor–palástos 
keselyűk csőre a vándorok elestére vár, tehát nem szabad elbukni, botla-
dozni. „Kiskoromban fehér kezem volt!” – írja a költő, s a fájdalmas 
nosztalgia végig vonul az egész köteten. Valóban némább lett a beszéd, 
támolyog a világ, szemtelenebbek a vámszedők. „Ettél már békét? Mi-
lyen? – faggat valamennyiünket. Hát ez az, amire nincs felelet, mert csak 
arról tudnák beszélni, hogyan fogja fel kegyesen a föld zuhanásunkat, 
mennyit tipródunk hasztalan, látjuk a rózsák hervadását, de muszáj egyet 
értenünk Csepelyi optimizmusával: el kell tennünk az időt, bár tudjuk jól, 
mi már aligha kóstolgathatjuk a cukrozott napok ízét. 

Máté Imre a konok fajtából való. Találkoztam haragosaival, kik azért 
dühösek rá, mert kimondja, amire gondol. De lehet-e az őszinteség vád, 
mert utálja az opportunizmust, a hazával és eszmével kufárkodást. Élete, 
munkássága azonban a lovagok vértezeteként védi a sunyiság mérgezett 
nyilaitól. Többszörösen bebizonyította, hogy kis népet szolgálni csak ki-
tartó hittel lehet. Az irigykedők és tehetségtelen fantaszták azért gáncsos-
kodnak – másoknál is –, hogy ne legyen viszonyítási pont: íme, ez a 
tálentum és erkölcs normája, mércéje. Előző kötete Fehér förgeteg cím-
mel, 1966-ban jelent meg Münchenben, tíz esztendővel azután, hogy „a 
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sáros, füstös, olajos harcos / aki Budapest utcáin verekedett” – véres fejjel 
Nyugatra tántorgott. A forradalmárok ama fiatal csoportjához tartozott, 
akik a bölcsészkarról mentek az utcára harcolni, de helyettük mások írnak 
történelmet, adnak ki emlékiratokat. 

Első versei még otthon, az Irodalmi Újságban jelentek meg, s azóta is 
folyamatosan publikál, de költői zsengét nem ad ki a kezéből. Mostani, 
második könyvének külön érdekessége, hogy stilisztikai öntörvényűsége 
gyakran meghökkentő, mondatai önálló életet is élnek, ám tömörek, frázi-
soktól mentesek. Csupán a szókincse imponáló teljesítmény, s ehhez még 
számítsuk hozzá az esetenkénti fiatalos hetykeséget, indulatot, s mindezt 
feszes, magyar alapritmusban, régi ízzel, de új zamattal. Egy kritikusa 
szerint: „Érti a csíziót!” A megállapítással nincs mit vitázni, hiszen kara-
kán helytállását még ellenségei is „nyugtázzák”. Volt egyetemi hallgató 
odahaza és a Német Szövetségi Köztársaságban, aztán szakmát tanult, kis 
üzem tulajdonosa lett, de belebukott a vállalkozásba. Foglalkozott könyv-
kiadással is, ám feladta. Félfordulatot vett – előre! – földet vásárolt Fran-
ciaországban, s azóta ott gyümölcsöt, bort termel. 

A virágokkal, növényekkel bíbelődő emberek tudják igazán, mi a kü-
lönbség a hamis és a valódi között. írásban, borban lőrét nem adnak ki 
kezükből. Ha Máténak nem lett volna lift- és villanyszerelő műhelye, kö-
tetéből most hiányozna egy fejezet, amiben az építőiparban szerzett ta-
pasztalatait mondja el: „Göcsörtös kubikus három zsemléhez öt deka saj-
tot rendel. / Hat ótvaros gyerek apja. Asszonya éjjel söpörni jár.” Kár, 
hogy nem ír szociográfiákat, mert élményekkel telített esztendeinek zsák-
jából nemcsak a szellemi–politikai élet szennyeseit rángatná elő, hanem a 
mindennapok szürkeségéről is hiteles képet rajzolna. 

Máté költészete olvasmányos, kerüli a cifraságokat, az öncélúan felsal-
langozott avantgardizmust. Mindig arról beszél, ami fáj vagy örömöt 
okoz, nem pedig amiről illik, divatos. Poéta társait sem kíméli merő jól-
neveltségből, amikor valamelyikük az otthoni rezsimmel parolázik, elfe-
ledve, hogy mikor és miért hagyták el az országot: „jámboran, meghu-
nyászkodva hazaoldalognak, szófogadó, kezes háziállatokká válnak –,/ és 
előbb–utóbb majd csaholni is megtanulnak”. A tiszta beszéd – legyen az 
bár kegyetlenül őszinte – mindig fenséges, mert a szavakkal birkózni nem 
könnyű. Kitapétázni a gyávaság csöndjét, feldíszíteni a hallgatást csak 
keveseknek sikerül. Az egykori lobogó hajú bölcsész most derékban 
megvastagodva, közeledve az ötödik x–hez nem alkuszik: „leporolom 
hagyományaink lantját / és pusztába kiáltom az életképesség évszázadok 
óta félvállról vett alapszabályait” – mondja, és költeményeiből szigorúan 
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kisöpri a törmelékeket. Kérdező–vádoló versei is, mint a kora hajnali ka-
kas kiáltás, úgy ébresztik a demokrácia és szabadság langyos vizében 
szunyókálókat. S erre — a provokatívnak tűnő – kihívásra érdemes, mi 
több, kell válaszolni! 

Tollas Tibor neve – ha egyszer majd valaki megírja az 56-os forrada-
lom utáni emigráció történetét – feltehetőleg az elsők között szerepel. 
Odahaza ugyan a szigorúan tiltottak listáján van, róla beszélni nagyobb 
bűn, mint anno pápai vizeken kalózkodni, de az írók, értelmiségiek közül 
számosán ismerik, nyugati útjaikon felkeresik. Tevékenységét – szerte a 
világon – vitatják és dicsérik, veszekedett dühvel vicsorognak rá és szere-
tik. Én elfogult vagyok vele szemben, nagyon is az, s ez az érzésem nem 
újkeletű. Még a hatvanas évek végén, előzetes letartóztatásban hallottam 
egy versét: „Mint koporsóba, be vagyunk szegezve, / Csak daróc szúr, 
vagy poloska ha ér. / Simogatnánk a sugaras napot, / S bebádogoztak 
minden ablakot.” Később, esztendők múltán tudtam meg, hogy 9 évet 
töltött börtönben, és ott gyűjtötte egybe az első magyar szamizdatot. A 
kézzel írt füzetek celláról cellára jártak, és falba rejtve várták sorsukat. 
Három példányt – a 12-ből – sikerült Nyugatra csempészni, és az ebből 
szerkesztett antológia, Füveskert címmel számos nyelven megjelent. 

Tollas eddig öt önálló kötetet publikált, s a mostanit ezekből válogatta. 
Tanulságos olvasmány. A támadások és tiszta barátságok tüzében meg-
edződött költő munkáiban a múlt árnyéka és a jelen nyugalma egységes 
tisztaságba ötvöződik. Nem támad, nem védekezik, nem követeli a hamis 
vádakkal fegyházba terelt éveiért a kártérítést: „Sajgó arcomról őrök öklét 
/ az évtizedek letörölték . . . / Évek futottak, negyedszázad, s mentőtanúim 
megtaláltak. / Felszólalnak a kor perében, / ők adják meg felmentésem.” 
Itt a „búvópatak nemzedékre” gondolt, azokra a fiatal írókra, akik 
Lakiteleken, majd Szentendrén támadták meg a hivatalos kultúrpolitikát. 
Az én nemzedékemé a feladat: ha sokak szerint nincs is remény, legyen 
szilárd hitünk, hogy a hamis illúziókból font hálót átszakítva legalább a 
mi generációnk kikecmereghet a böfögő butaság és diktatúra sártengeré-
ből. 

A könyv címe, Forgószélben – nagyon találó, hiszen ha valaki, akkor 
Tollas Tibor valóban a viharok fia. Körbecsapkodták néhányszor a villá-
mok, verték záporok és smasszerok, de a szívét mindig kitakarta. Verseire 
az jellemző leginkább, ahogyan szétfeszíti, feltöri a szavak burkát, s ön-
roncsoló energiával perel minden rossz ellen. Miként az előző három al-
kotó, úgy ő is a judásidő árváihoz tartozik, akik egy világháború végén – 
a kettő között – születtek, a másodikban halhattak volna, s utána egy so-
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semvolt szabadság kimondhatatlan kékjéről álmodoztak. Látták, hogy volt 
egyszer egy tíznapos október, amikor öngyilkos bátorságú suhancok der-
mesztették mozdulatlanra a páncél–szörnyetegeket, s a világ lelkiismere-
tén azóta is ott a kitörölhetetlenül odaégetett szégyenfolt: magukra hagy-
ták a hősöket. 

Ezért örülhetünk annak, hogy ő nem szégyenli az emlékezést, újraírja a 
halotti verseket, mert a félálmok testet lucskosító emlékeiben visszajárnak 
a régiek. Soraiban ott villóznak a társas magány képei is, az elmúlásból 
sarjadó élet pesszimizmusa, a távoli párás fények, őszi virágok, kopár 
tarlók, régi szerelmek. De tablót készített családjának, három nagy gyere-
kének is. Mindegyikük életét tipegésüktől megénekelte: Csilla, Tamás és 
Krisztina bár idegen országban születtek, de a holnap mosolyával vidítják 
az apát. 

Kimondhatatlanul nehéz feladat összefoglalni negyven esztendő költői 
tanulságait, hiszen minden író másképpen építgeti művészetének tornyát. 
Ki közeire, ki távolra akar látni, ám a hömpölygő szavak áradatában csak 
azok lehetnek irányjelző fények, akik be nem hódolva az ártó és romlott 
hatalomnak romolhatatlanul tiszta emberséggel maradnak bensőséges 
kapcsolatban a néppel és a hazával. 
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HARMAT PÁL 
Nagypapa a világtörténelemben134 

Dalos György: Előtörténetek, Magvető Kiadó, Budapest 19S3, 248 lap. – 
Neunzehnhundertfünfundachtzig. Ein historischer Bericht (Hongkong 
2036). Rotbuch Verlag, Berlin 1982, 126 lap. 
 
„Nem vagyok tipikus disszidens–figura” – írta 1979-ben Dalos György, a 
nyugat–berlini Rotbuch Kiadónál megjelent a Helyzetem a helyzetben 
című kötetében. Tipikus vagy sem: abban mindenesetre osztotta jó né-
hány tipikusnak tekintett ellenzéki sorsát, hogy majdnem húsz évig nem 
jelenhetett meg könyve anyanyelvén, Magyarországon. 

Dalost mintha kezdettől a fátum üldözte volna. Már születése sem te-
kinthető – enyhén szólva – szerencsés startnak: bár ő még akkor nem tu-
dott róla, zsidó csecsemőként világra jönni 1943-ban Közép–Európában 
merész vállalkozásnak számított. Édesapja 1945-ben meghalt a munka-
szolgálat következményeiben, s Dalos felváltva élt zsidó árvaházakban és 
özvegy édesanyjánál. 

Ezzel a családi háttérrel majdnem törvényszerűnek tekinthető, hogy 
Dalos őszintén támogatta a magyarországi kommunista rendszert, s az is 
jóindulattal viszonozta a fiatal költő vonzódását. 1964-ben megjelent első 
és sokáig utolsó kötete, a Szavaink születése című verseskönyv, s miután a 
poéta öt évet töltött a moszkvai egyetemen, a budapesti munkásmozgalmi 
múzeumban kezdett dolgozni. 

A törés 1968-ban következett be, amikor Dalost a hírhedt maoista–
perben hét havi felfüggesztett börtönre ítélték, kizárták a pártból és elbo-
csátották a munkahelyéről. 1970-ben Haraszti Miklóssal együtt rendőri 
felügyelet alá helyezték, amelyet a két fiatal író a következő év januárjá-
ban sokszorosított nyilatkozatban érvénytelennek nyilvánított. A követ-
kezmények nem sokáig várattak magukra: a hatóságok huszonöt napos 
elzárással, Dalos és Haraszti éhségsztrájkkal válaszoltak, amit a belügy-
minisztérium irodalmi kritikusai mesterséges táplálással és magánzárká-
val toldottak meg. Lukács György és más értelmiségiek tiltakozására 
azonban végül mégis megszüntették a rendőri felügyeletet. 

Ellentétben Harasztival, akinek még egy kirakatpert is a nyakába 
akasztottak Darabbér című szociográfiája miatt, Dalosnak azóta nem vol-
tak nyílt konfliktusai a hatóságokkal. Néhány írása is megjelenhetett ha-

                                                           
134 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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zájában, három könyvének kiadását viszont elutasították. Fordításokból 
élt, sokáig még az általa magyarra átültetett könyvekbe sem írhatta bele a 
nevét, négermunkát végzett. 

A mozgalmas életrajz gyakran elfedi az irodalmi teljesítményt. Ható-
ságaink félve vigyáznak, hogy az irodalom és a politika összecsapásának 
vagy legalább torzsalkodásának nemes magyar hagyománya valamiképp 
meg ne szakadjon. Hogy az idei könyvhétre mégis elszánták magukat 
Dalos egy kötetének — természetesen nem túlzottan magas példányszá-
mú – kiadására, a fegyverszünet szempontjából tekinthető viszont jó jel-
nek. 

A kötet egyik írásának ez a címe: Nagypapa és a világtörténelem. Da-
los alkotói módszerének jelképe lehetne ez a kifejezés: az ő történeteiben 
egymás mellett jelenik meg, összekeveredik a békaperspektíva a nagypo-
litika madártávlatával. Az író egyebek között ezzel éri el a groteszk ha-
tást. 

Dalos tovább fokozza a komikumot azzal, hogy nem csupán alulról, az 
úgynevezett kisember nézőpontjából látja és láttatja nagypapát a világtör-
ténelemben, nézőpontja az írások java részében ráadásul a gyermeké, a 
kamaszé vagy az éppen felserdült fiatalemberé. 

Egy régi kínai átok úgy hangzik, hogy élj érdekes időkben. Mindazok-
nak, akik Közép–Európában születtek ebben az évszázadban, kijutott eb-
ből a kétes szerencséből. Dalos sem maradhat mindig ironikus. Hangja 
melankolikusra vált, ha a történelmi fordulatok végképp nem engedik 
meg, hogy komikusán írjon . 

Moldova György azt állította, hogy a szatíra az irodalom diliflepnije, 
amellyel olyasmit is el lehet követni, amit más, normális műfajokban 
nemigen tűrnek meg. Ez a diagnózis némely esetben talán igaz, de Dalos 
György másik, a közelmúltban megjelent könyve mindenesetre inkább 
cáfolni látszik. 

Dalosnak ezt a kötetét nyugaton, németül és franciául nyomtatták ki, s 
nincs rá kilátás, hogy a budapesti könyvesboltok kirakataiban magyarul is 
feltűnjék. A mű címe Ezerkilencszáznyolcvanöt, s a nyugat–berlini 
Rotbuch Kiadó és a párizsi Maspero bocsátotta közre.135 Ahogy utaltunk 
rá, a Rotbuch Kiadó jelentette meg Dalos egyik korábbi kötetét is, ame-
lyet Thomas Brasch, Hans Magnus Enzensberger és Peter–Paul Zahl ülte-
tett át németre. 

                                                           
135 Időközben megjelent Nagybritanniában, Ausztráliában és Skandináviában is. (A 

szerk.) 
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Az új könyv címe nyilvánvalóan utal George Orwell angol író 1984 
című regényére. A kiábrándult kommunista Orwell munkája főleg a sztá-
linizmus – és persze részben a fasizmus, továbbá az iparosodott nyugati 
társadalmak – utópikus rémképe volt. Az 1984 helyet kapott a világiroda-
lomban: magát az évszámot, a Nagy Testvér vagy az újnyelv fogalmát, 
azok is emlegetik, akik soha nem olvasták a művet. A könyv leleményei, 
motívumai bevonultak a külpolitikai kommentárokba és a politikai érte-
kezésekbe. Még Magyarországon is sokan ismerik, pedig a regényt termé-
szetesen ugyancsak nem adták ki Budapesten. 

Dalos ott folytatja, ahol az 1984 véget ér: a Nagy Testvér – aki nyil-
vánvalóan Sztálin – haldoklik. A politikus jobblétre szenderülésének 
eseményei azonban Tito hosszú, kínos haldoklását idézik fel: a Nagy 
Testvérnek különféle végtagjait, köztük két balkezét metélik le – a hivata-
los kommüniké szerint ugyan csak átmenetileg –, míg végül mégis eltá-
vozik az árnyékvilágból. 

A Nagy Testvér halála után megindul az enyhülés. A könyv felidézi a 
sztálintalanítás különféle eseményeit a Times Literary Supplement meg-
alapításával az Irodalmi Újság munkatársainak lázadását, a pesszimiz-
mus–vitával az Illyés Doleo ergo sum verse körül kitört vihart, a Hamlet–
premierrel a III. Richard budapesti felújítását, amelyen a közönség annak 
idején a púpos angol királyban Rákosit látta, s viharos tapssal szakította 
félbe az írnok monológját Hastings elítéléséről. Végül kitör a forradalom, 
amelyet külső segítséggel vérbe folytának. A felkelés után uralomra jutott 
pártvezető – egy kisnövésű, kövér, kopasz, joviális kinézésű ember – 
azonban mégis bizonyos népszerűségre tesz szert, mert megengedi a 
hongkongi turistautazást, és szüntelenül arról beszél, hogy Óceánia alap-
jában véve kis ország. 

Dalos nem mér egyforma mértékkel, de két irányba vág: nemcsak a 
„létező szocializmusról” ironizál, hanem 1956-ról, a forradalom előzmé-
nyeiről és a lázadó értelmiségről is. Ez a megközelítés nem előzmény 
nélküli Magyarországon, hiszen Arany János is megírta 1849 után a – 
Dalosénál jóval keserűbb hangú – Nagyidat cigányokat. Dalos azon a 
rétegen gúnyolódik, amelyhez ő is tartozik: a kritikus értelmiségen, amely 
szüntelenül túlbecsüli lehetőségeit a totalitáriánus államhatalom ellené-
ben, de mégsem adja fel a harcot a magyar október, a csehszlovák au-
gusztus és a lengyel december után és ellenére sem. 

Arany Jánost, Orwellt említettük Dalos szatírája kapcsán, de szólhat-
nánk Karinthy Frigyes vagy Örkény István hatásáról is. Egy kritikájá-
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ban136 Radnóti Sándor Haseket és Ilja Ehrenburg Lasik Roitschwanzát, 
Nagy Endrét és Salamon Bélát is említette. Az Ezerkilencszáznyolcvanöt-
ben az író – az Előtörténetektől eltérően – azzal éri el a komikus hatást, 
hogy a történetet fiktív dokumentumok formájában építi fel. A dezinfor-
málást tájékoztatásnak álcázó, funkcionáriusi bikkfanyelven megírott 
kommüniké és a „nagy idők tanújának” visszaemlékezése, a rádiós felhí-
vás és a falfelirat egymás mellett és egymást támogatva ingerli az olvasó 
nevetőizmait. 

Diliflepni vagy sem, a magyar irodalom ismét gazdagodott egy művel, 
amelyet a magyar olvasók egyelőre vagy egyáltalán nem, vagy csak ide-
gen nyelvtudás birtokában és akkor is csak a könyv megszerzését feltéte-
lező némi jó szerencsével olvashatnak el. És attól tartunk, hogy ennek a 
helyzetnek a megváltoztatására is tovább kell várni, mint ezerkilencszáz-
nyolcvanötig. 

 
 

                                                           
136 Új látóhatár, 1981. 3–4, 538–541.l. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
A marginalitás előnyei137 

Petri György: Örökhétfő, Független Kiadó, Budapest 1981; változatlan 
utánnyomás, Belgium 1982, 79 lap. 
 
Új abban kevés magyar költő kap és érdemel annyi figyelmet külföldön, 
mint Petri György. Ez a figyelem egyenes arányban áll azzal a hallgatás-
sal, sőt agyonhallgatással, ami Petri tevékenységét Magyarországon újab-
ban körülveszi. Egy–egy versét még közli a Mozgó Világ, hivatkoznak rá 
itt–ott a kritikusok, de jelenlétét a magyar irodalomban csak szamizdat, 
illetve külföldi kiadványok tanúsítják. Mindezt tekinthetjük egy logikai 
sor utolsó láncszemének: a sor kezdődött azzal, hogy Petri a megszokott-
nál szabadabb és szabadosabb hangú verseket írt, a hatóságok erre cenzú-
rával, nem–közléssel reagáltak; Petri benyújtott egy verseskötetet az 
egyik budapesti könyvkiadóhoz, amit a kiadó abban a formában közölhe-
tetlenként visszaadott; mire Petri, megunva a közölhetőség hajszálhídján 
folytatott idegőrlő egyensúlyozást, elhatározta, hogy akkor másként fog 
megjelenni. Megindult az AB, azaz a Független Kiadó, szitanyomással 
940 példányban kinyomatta Petri újabb kötetét, amely a hivatalos könyv-
terjesztés bábáskodása nélkül is csakhamar elfogyott; ezt a kis gyűjte-
ményt aztán Nyugaton 1982 áprilisában újranyomták. 

Petrinek ez a harmadik versesgyűjteménye, s kétségkívül eddig a leg-
teljesebb kötete. Már első kötetét (Magyarázatok M. számára, 1971) a 
fontos kezdeményezésnek kijáró izgalommal forgattuk: Petri új, s annyira 
egyéni hangon szólalt meg, hogy szinte megszólalása pillanatában lett 
közönsége. A juhászferenci képzuhatagtól megcsömörlött, s Tandori 
nyelvgyakorlataitól, illetve gyöngéden ápolt állatkáitól (koalák, verebek) 
idegenkedő olvasók jó ösztönnel tájolták be magukat Petri modern filozó-
fián és lélektanon edzett, kesernyésen ironikus, de korántsem történelmi-
etlen verseire. Második kötetében is akadtak kitűnő versek, de a Körülírt 
zuhanás (1974) egésze valahogy csonkának, megcsonkítottnak tűnt, s azt 
sugallta, hogy Petri nehezen szerkesztette meg ezt a kötetet, amellyel a 
köz alig tárgyalható ügyeitől szinte teljesen a magánélet rezervátumába 
húzódott. Ebben a kötetben két dolog tűnt fel: a költő illúzióban, szinte 
cinikus kapcsolatszemlélete (a szerelem szexre redukálva,, s még ezen 
belül is egyfajta teljesen funkcionális szex síkján van csak jelen) és mély-

                                                           
137 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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séges undora a kispolgártól. Ez utóbbit nem mondanám „forradalmi” un-
dornak, vagy megvetésnek és nem azonosítanám a polgárpukkasztó mű-
vész indulatával sem; inkább valamilyen kihívást látok benne, a marginá-
lis helyzetű, tehát hasznos lényként el nem könyvelhető értelmiségi kihí-
vását az emelkedő életszínvonal bűvöletében bütykölő–fusizó–
kombináló, teljesen apolitikus átlagpolgárral szemben. 

Az Örökhétfő izgalmasabb kötet. Bár a versek nincsenek dátumozva, 
jól felismerhetők bennük a magyarországi helyzet változásai, nyomon 
követhető az elszigetelten „másként–gondolkodó” Petri fejlődése, ami 
egybeesett a hatvanas évek végén eszmélkedő magyarországi ellenzék 
számbeli növekedésével és az elméleti vitákon túllépő kisebb–nagyobb 
visszhangot kiváltó akcióival. Olyan versek, mint a „Petőfi–tér Melody” 
(„Megyünk az Agyrém–térre / Tűn – tet – ni!”) vagy a kitűnő „Széljegy-
zet egy vitához” (eredetileg az újvidéki „Új Symposion”-ban jelent meg) 
még a marginális értelmiségi szorongatottságát és légszomját manifesztál-
ják: 

 
Ha seggünkbe nem csizmával rúgtak, 
 azt tiszteltük volt liberalizmusnak;  
ha virágnyelven küldtek el a francba:  
a Represszió átment Toleranz-ba. 
Túl az Oderán, innen az Uralon  
szerveződik a rémönuralom . . . 

 
A későbbi politikai–közérzeti versek éppen a rémönuralom tabuját 

szegik meg, a hallgatólagos közmegegyezés fülledt és rosszagú levegőjét 
kavarják meg a felháborodás ventillátorával. Ahhoz, hogy a „Tojástükör” 
ciklus határozott, kemény iróniájú, sötét humorú versei megszülessenek, 
nyilván számos Magyarországon kívüli esemény is hozzájárult, amelyek 
közül itt csak a lengyel krízist, a Szolidaritás mint tömegszervezet megje-
lenését és katonai puccsal történő „megfékezését” említeném, jóllehet a 
gazdasági helyzet, s az embereknek a rendszer gazdasági regenerálódását 
illető reményei is sokat romlottak 1968 óta. Könnyed, csevegő indításá-
val, aforisztikus csattanójával kiemelkedik e ciklusból „A kis októberi 
forradalom 24. évfordulójára” írt vers, bár a maga nemében remek paró-
dia „Az államtitkár nyilatkozik” (Lengyelország!) és „A személyi követő 
éji dala” is. Petri agresszívebb lett az évek során, idegesítik a hatalom 
taktikázásai, amelyekkel olcsón akar megszabadulni a korábban csak le-
sajnált, de ma már komolyan vett ellenzéktől: „Én itt lakom, miért menjek 
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ki? / Ez az ország legalább annyira az én országom, / menjenek ők ki, / ha 
feszélyezi őket a társaságom” (Tojástükör). Petri csökönyösen maradni 
akar, noha nincsenek nagy reményei az álfogyasztói magyar szocializmus 
jövőjét illetően: :”Mi itt telelünk ki. / Kelet–Európa Alsó, feltételes meg-
állóhely” (Anzix). 

Petri különbözése az otthoni költészet fő- és melléksodraitól elsősor-
ban nyelvi–szemléleti és olyan versein is lemérhető, amelyekben nincs 
egy szemernyi politika sem. Például semmiképpen sem lehet ráfogni, 
hogy „szerelmes „ verset ír, mert ugyan korábbi csak–funkcionális–szex 
szemléletén érzésem szerint túljutott, arra továbbra sem hajlandó, hogy 
akár partnerét, akár a nemi aktust idealizálja — a hagyományos költői 
szerepnek megfelelően. Érdemes idézni egy rövid versét, amelyben mele-
gen ír egy nőről: 

Sima, tömör, egynemű, telített:  
mint a méz. Mint egy kavics,  
külön csöndjébe gömbölyödve. 
 
Beálló állapot: megszülető jég. 
Törésmutatója mosolynyit változik. 
 
És, persze, öregedés,  
lábán a visszerek,  
dagadó bokái. 
(Maya) 

Vajon turpizmusról lenne szó Petrinél — a csúfságban, az élet kevésbé 
vonzó, vagy szemérmesen elhallgatott dolgaiban való gyönyörködésről? 
Inkább gunyoros realizmust, vagy helyenként fantasztikus naturalizmust 
mondanék. A fenti versben Petri szép költői képpel indít, de nem hallgatja 
el azt, ami a „tökéletes” lényt emberivé, tökéletlenné, esendővé teszi. 
Furcsamód éppen ettől lesz hiteles a verse. Mint ahogy a „Van Maya. Mi 
is van még?” című versében is megtisztelőbb a költő jelenlegi (és remél-
jük, végleges) feleségére nézve az, hogy Petri feleségét nem hasonlítja 
semmihez, illetve senkihez, csak leírja különféle tevésvevését és lakoni-
kusan megállapítja: „Van Maya. Van az Összestöbbinő.” (A versben azért 
vannak emlékezetes hasonlatok is, ha nem is Mayáról, hanem a szakítás 
pszichológiájáról: „De hát a búcsú zubogó vizében / a legszebb madár is / 
megfosztatik tollától”). Végülis a versből, ha azt summázni akarnánk, 
kiderül, hogy noha Maya nem kivételes lény, a költőnek mégis ő a legfon-
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tosabb, s a vele való élet tényei és praxisa feledtetik, illetve közömbösítik 
az összes többi nő emlékét, bájait és vonzását. 

Ami néha zavar Petri költészetében az nem annyira a magyar lírában 
szokatlan öngúnya és szókimondása, mint naturalizmusának (különösen a 
szkatológiai vonatkozásoknak) helyenkénti túlburjánzása. 

Minden humora és ötletessége ellenére Petri nem nevezhető játékos al-
katnak. Lírájának alapíze kesernyés, alaptónusa komor. Mint már koráb-
ban mondottuk, nem sok reményt táplál a jövőt illetően: „Kik jönnek 
most az agya– / fúrt politikusok után? . . . Börtönök? Kussok? / Kivándo-
rol egy ország önmagából?” (Nagy Bálintnak). Lehetséges persze, hogy 
az otthoni politikai helyzet végzetes rosszabbodásának víziója csupán 
érzelmi háttér Petri szubjektív félelmeihez: több versben elképzeli, vagy 
megjósolja a saját akasztását. Idézzük az egyiket, ahol a költő egész lírá-
jára jellemző kontraszt feszül a lezser, italtól rekedtes, vagányos „villoni” 
hang és a meglehetősen komor tartalom között: 

 
Gyuri vagyok. Tudom, mire lettem. 
Ellógom, lelógatom az életem. 
Ha (ellógatnak, csak nyerés nekem. 
Elvesztem, s visszanyerem az életem. 

 
Valószínű, hogy ez a tussal kihúzott önarckép csupán a pótcselekvések 

mazochista kompenzációja, s nem a jövő hiperérzékeny megsejtése Petri-
nél. Jelenleg egyetlen európai politikai rendszer sem akasztatja ellenzékét; 
reméljük ez a dicséretes önmérséklet a jövőben sem változik. Tegyük még 
hozzá, a mai magyarországi rendszer teherbíróképességének egyik mércé-
je éppen az, mennyire képes megtűrni ( ha úgy tetszik, elviselni) egy ilyen 
„destruktív” Gyurit. Akit akármennyire rühell a nyárspolgár, vagy az 
„egészséges” irodalom palántáit öntözgető Hivatal, már semmiképpen 
sem lehet kifelejteni a mai magyar költészetből. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Itália regénye138 

Kabdebó Tamás: Az istenek, Griff Verlag, Róma 1983, 250 l. 
 
Kabdebó Tamás Az istenek c. regénye kolportázsregény, ha izgalmát te-
kintjük; benne a fiatalság izgalma, az életkezdés sziszifuszi ábrándkerge-
tése, tervelgetése párosul a gondosan felépített cselekmény izgalmával. A 
kirajzó fiatal ötvenhatosokat Rómában találjuk, vagyis hát főleg Rómá-
ban, mert hol autóstoppal, hol luxusautón becikázzák Itáliát, habzsolják, 
szürcsölik az olasz életet, a klímát, az ételeket, a muzsikát, a szerelmet, a 
templomokat, a „Beszélő Köveket”; soha ezeknél rokonszenvesebb szél-
hámosokat, festőket, selyemfiúkat, néprajzosokat, muzsikusokat, baleko-
kat és dörzsölteket, léhákat és szorgalmasokat, komolykodókat és része-
geket, bordélytöltelékeket és múzeumlátogatókat, soha. így hát Az istenek 
Itália regénye is; több műtörténeti információ zsúfolódott benne össze, 
mint amennyit tíz társasutazáson összeszedni lehet: a római macskakövek 
koptatása, a római utca lármája csendül ki a műtörténeti információk tu-
dós özönéből, de ez a megélt, az átélt, a hússá–vérré vált Itáliarajongás 
tudománya. Nem az akarnok törtető izzadtságszaga, a múzeumokból–
könyvtárakból összegürcölt sznob szobatudós szépelgése–szenvelgése – 
nem. Kabdebó Tamás, míg ott élt, felzabálta Itáliát és nyelv és környezet 
megemésztve és raktársejtjeiben eloszolva – így vált az ő szárnyává. De 
azért megcsillan benne a legnemesebb belletrisztikus nosztalgia is, hiszen 
a kétlaki életet élő, daliás romantikus sodródó, Lehel Adorján titkon me-
lengetett irodalmi könyvterve, a Beszélő kövek, ahogy elmerül majd is-
mét feldobódik a cselekmény árjában, Virginia Woolf Orlandójának soha 
el nem készülő epikus költeményére emlékeztet. Hogy a cselekménynek 
árja van s a fiatalos, édes izgalmaknak szédületes tempója – az adja a 
könyv hipnotikus hatását. A bohémek oly kedvesen bohémek, mint 
Murger bohémjei; a nemzet csalogányának készülő Tárkányi Csilla mez-
zoszopránját szinte halljuk; az emigráció évjáratainak a szembenállását 
magunk is lakóljuk–szenvedjük, egy–egy képviselője emennek–amannak: 
felejthetetlen kabinetfigura. Kabdebó Tamás szerencséje az – és ez 
mitsem von le teljesítményéből — hogy egyszerre érkezett a célba ez a 
kettő, mely ily kivételes remekírássá jegecesedett benne – s ez a két dolog 
a következő. Az első: az Olaszországban töltött öt–hat esztendő fiatalkori 

                                                           
138 Megjelent a Új Látóhatár 1983. évfolyam 4. számában. 
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élményének beérése; a második: intellektusában az életbölcsesség beérése 
– múlhatatlan mézízű örömeivel, keserű seprőjével s hadd tegyük hozzá 
mindjárt sietve, egy olyan emberben, aki természettől kiegyensúlyozott, 
derűs kedély. Szövegének sűrűsége, tápereje, szuggesztivitása legalább 
olyan, mint Ferdinandy Györgyé, de keserűsége nélkül. S amekkora 
Kabdebó Tamás fáradhatatlan mesélőkedve, olyan monumentálisán kere-
kedik ki belőle Itália: fáradhatatlanul meséli díszleteit, kívül–belül s oly 
megjelenítő erővel, ízekkel–zamatokkal–humorral, hol fennkölten, hol 
ocsmányul, hol belevetettség légypapír–realizmusával, hol a szublimálás 
szürrealista találataival, hogy az eredmény teljesen egyértelmű: mi sem 
fáradtunk bele, sőt, minél jobban tobzódik túlságában, annál inkább ráka-
punk. S ha az ötvenhatosok fiatalos, felfokozott izgalma Rómában per-
manens karneválhangulat és szakadatlan ünnep, akkor ez az ünnep 
Kabdebó Tamásban méltó krónikására lelt, olyanra azonban, aki egyúttal 
elég ravasz is és elég modern irodalmár ahhoz, hogy mellékszereplőként 
önmagát is felléptesse: nem ahogy ő látja régi–önmagát, hanem ahogyan 
cimborái láthatták; önveséző humorral mutatja be életkezdése csetléseit–
botlásait, szerelmi setesutaságait (ez a fogás különben a nagy orosz mes-
terek rekvizítuma). Lakoma–leírásai, italok–ételek felvonultatása, pecse-
nyeszagok felénklóbálása Tersánszky Józsi Jenő legjobb oldalait juttatja 
eszünkbe s a lelkem teszem rá, hogy a szerző gyakorló szakács; erotikája 
amilyen tenyeres–talpas, és kapkodó–kamaszos, olyan szubtilisan költői, 
mint aki tudja, hogy az erotika diszciplínáival Maya fátylának mögéje 
látni. Intellektualitása sokoldalú s noha nem tukmálja ránk, érezni, hogy 
amit tudnia kell, az erudíció a kisujjában van. A főhős vitái egy Rómában 
élő jezsuita pappal, a „Látogatóval” hitről–hitetlenségről, dogmákról–
kinyilatkoztatásról, hitágazatok tévedhetetlenségéről vagy respektíve tart-
hatatlanságáról éppoly bátor és független szellemről tesznek tanúságot, 
mint ahogyan a politika parazsához nyúl; s bizonyára összevont szemöl-
dökkel olvassák majd a Honban, hogy az 56 utáni külképviseletek egy–
egy figurájáról micsoda számító, seftelő, feketepiacozó, be–begyulladó 
alak karikatúráját festi. Hogy egy író mennyire azonosítja magát azzal a 
véleménnyel, amelyet egy–egy regényalakja szájába ad, azon lehet vitat-
kozni. De mi olvasók örömest osztjuk az okos jezsuita egy elejtett meg-
jegyzését, vagyis hát Kabdebó Tamás ez inspirált megállapítását: „Ha a 
történelemre mint folyamatra gondolsz, jusson eszedbe, hogy a folyók 
egybemossák a fájdalom könnyeit az örömkönnyekkel, a kloákát az ég 
vizeivel”. S hogy vajon maga a szerző, miután pontot tett Az istenek c. 
remeklésének kézirata után, maga Kabdebó Tamás, ötvenévesen hol áll s 
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hova érkezett el sok–sok kitéréssel s nagy–nagy vargabetűvel? Azt is 
megfogalmazza irigylésreméltó tömörséggel, regénye utolsó mondatában: 
„az istennek halnak, az ember él”. 
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BARÁNSZKY LÁSZLÓ 
Dada Washingtonban139 

András Sándor: Mondolatok, Szepsi–Csombor Kör, London, 1981, 56 
lap. 
 
András Sándor első kötetét, a rohanó oázist nagy figyelemmel fogadta a 
kritika, és méltán. Benne az Oxfordot kijárt és Californiát megjárt fiatal 
lírikus (a német irodalom kitűnő ismerője és ismertetője) egy rendkívül 
érett formagazdag hanggal jelentkezett, egy rendkívül sokrétű, polifoni-
kus komplexitású hanggal, melyben az érzelmi túlfűtöttség – szenvedély 
– ütközött, váltakozott az értelem ironikus játékaival. Bizonyos szem-
pontból a magyar expresszionista – aktivista – költészet hagyományait 
folytatta tovább, de egy megváltozott történelmi szituációban: az aktivis-
ták kollektív közösség élményei helyett, a létbe (idegenbe) vetettség alap-
vető élménye állt a versek mögött. A kötet utolsó nagy ciklusa, a rohanó 
oázis már egy zen budhista satoriról, megvilágosodásról számolt be, 
vagy, pontosabban, a versek voltak a megvilágosodás aktív mozdulatai. 

Időközben a költő megházasodott és elvált, írt egy kitűnő Heine köny-
vet, Washington D. C.–be költözött, – a második kötet tulajdonképpen a 
hetvenes évek kiábrándító és meglehetősen zilált eseményeinek koordiná-
tái között jött létre. A Mondolatok verseiben az érzelem (s vele együtt a 
pompásan kifuttatott rímek, zárt ritmusok) mélyen a szöveg mélyére hú-
zódtak, s helyette, mintegy leplezendő sebezhetőségét, megjelent a fintor, 
a gunyoros gesztus egy olyan tömör nyelvi formában, melyet sűríteni már 
alig lehet. Ez a tömörítés, kristályosítás, a nyelv (írhatnám nyelvünk) tör-
vényeit kiaknázó művelet (mely nemileg a Magyar Műhely szóbontó 
alogikai rácsainak tapasztalatait használja fel) teljesen hátatfordít mind a 
„szavalhatóság” mind a képvers követelményeinek. 

Ezek a versek talán a legszigorúbb belső monológ, ágostoni confessio, 
feszes pályáin mozognak. Innen aztán, hogy nagyjából mindent ki tud 
mondani, mindenről tud beszélni, még olyan dolgokról is, melyek meg-
követelik az atonális költői skálák bevezetését, disszonanciák alkalmazá-
sát, melyeket aztán mesterien kezelt glisszandókban old fel. Nem véletle-
nül hozok fel zenei kapcsolatokat: András Sándor az ut poesis musica 
(hogy a költészetnek zenei rangja legyen) értelmezésében Kurtágig és 
Glassig hatolt, és ilyen értelemben, modern. S modern olyan értelemben 
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is, hogy a német dadaista költészet (Arp, Schwitters stb.) hagyományait 
felhasználva, sőt bizonyos tematikai–ikonográfiai motívumaikat tovább-
bonyolítva, egy csöndesen szkatologikus akasztófahumorral közeledik 
társadalmi–önéletrajzi problémáihoz. Mert András megmarad történeti 
(kínzó) tudata mellett, kitart mellette, vállalva a következményeket. 
„Marx úr, mi történt a forradalommal?” kérdi azoknak szigorával, akik 
nem egy forradalmat hanem a „forradalmat” várták. A Szózat, irodalom-
történelem, Mohamod, Nagy Imre nemzeti kislétünk problémáinak tragi-
komikus illetve tragikus mélységeit próbálják. A Képlet's” és a Ha tár az 
ilyen szórobbantásra, asszociációsorokra épített neodadaista kis mester-
művek, s ide tartozik a Hétköznapi történet is. A Dr. Frank Einstein, a 
Felszabadultság a hódoltság alól és a Színvallás pedig önviviszekciós 
demonstrációnak is beillő versek. A –ban ben, a Felé, a Között trilógiája 
pedig az irracionálisnak modern életünkbe való beszivárgását tárgyalja. 

Vékony, de nem kis kötet ez, egyike az utolsó évek legigényesebb kö-
teteinek. Talán Rába György ír ilyen ianzenista szigorral és a fiatal költő-
generáció legkiválóbb alakja, Kántor Péter, ilyen kitűnően szerkesztett 
kérdező kegyetlenséggel. Persze, András Sándor hangja, egyedül írván, 
mindegyikénél keserűbb. Ez érthető is. Számára is érthető volt, mert utol-
só, a kötetbe még be nem került nagy szövegében (Amikor Thököly, 
Arkánum, 1983, febr. 151–120 old.) már egy sokkal oldottabb, ha lehet 
sokrétűbb, költői világ tárul maga és mi elénk. Persze, ez is a magyar tör-
ténelmi sors totális metaforájának, úgylátszik már törhetetlen, ötvözeté-
ben. 
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L. KOVÁCS KLÁRA 
Káromkodásból katedrálist140 

Nicholas Kolumban: Turmoil in Hungary, An Antology of Tiventieth 
Century Hungarian Poetry, New Rivers Press, 1982. 
 
A Kolumbán Miklós szerkesztésében megjelent 186 oldalas antológia, 
Korniss Péter művészi fotóival, a kortárs magyar költészet 20 reprezen-
táns költőjének 125 versét mutatja be angol nyelven. Az antológia merész 
kísérlet egy „műtétre”, mely az ún. „lefordíthatatlan” magyar valóságot 
igyekszik átültetni egy idegen nyelvi közeg világméretű mellkasába, mert 
Kolumbán versfordításai valójában versátültetések, melyek élet- képessé-
gét mi sem bizonyítja jobban, mint az a képesség, mellyel adaptálódni 
tudnak a befogadó idegen test valóságához anélkül, hogy hangulatuk s az 
őket összefűző közös szellem csorbát szenvedne. Ahogy Péter Klappert 
találó előszavában említi, e „földszagú” versek, a maguk természetes ízé-
vel, zamatéval kerülnek át az idegen nyelvi közegbe. Az, hogy költésze-
tünk igazi szelleme sértetlenül át tudott épülni az új nyelvközeg valóságá-
ba, annak köszönhető, hogy a fordító, Kolumbán versei maguk is osztoz-
nak e földszagú szomorúságban, mely annyira jellemző költészetünkre. 
Az antológia érdeme kétségkívül az az attitűd, mellyel megközelíti az 
elmúlt 80 év kortárs magyar költészetét; a kívülálló beavatottságával ta-
pintva ki a jelleget megadó eltéréseket, ugyanakkor ráérző biztossággal a 
hasonlóságok közös eredőjét. 

Kolumbán mércéje az időrendi sorrend merev kategóriája helyett a 
magáért beszélő esztétikum volt, mely túl minden steril osztályozáson 
mindennel hathatósabban válhat az érdek nélküli szépség nagykövetévé. 
Kortárs magyar költészetünket Kassáktól Illyésen, József Attilán keresz-
tül Csoóriig és a legfiatalabbakig (Orbán, Mezey, Tandori, Hervay) be-
mutató antológia kétségtelen hozománya, hogy az eltérések ellenére a 
hasonlóságot keresi; az amúgy „lefordíthatatlan” magyar valóságot igyek-
szik az örök emberi kontextusába helyezni, azzal a céllal, hogy azt „kívül-
ről” is hozzáférhetővé teszi. Csoóri Hó emléke című versének angol vál-
tozata semmivel se marad el az eredetitől, sőt új nyelvi közegben mintha 
új összefüggést tárna fel. Érdekes és értékes megfigyelés Klappert részé-
ről, hogy költészetünk alaptónusát a „minőségi szomorúságban jelöli 
meg, mely azonban nem tévesztendő össze a reménytelenséggel.” Mert 
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„Egyetlen vers sem válhat a kétségbeesés kútfőjévé, melyet képzelettel, 
igazsággal és nyelvi integritással szereztek, mert a vers életereje magában 
a remény csírájában van” A versek részleteikben lehetnek szomorúak, sőt 
lemondóak, mely a negatív töltésű szavak (ököl, halál, temető, elmúlás, 
szennyes, csontváz, romlás) túlsúlyában mérhető le, a versegész kicsengé-
se azonban sohase szomorú, mert az életerő csíráit hordozza. (A kettős 
tagadás egyben állítás is.) 

Az antológiában Kassákon kívül három költőnemzedék szerepel, a köl-
tők születési éveit háborús dátumok minősítik. Mindegyikük verseit e 
háborúkkal terhes század érlelte költészetté. 

Ahogy Bartók zenéjében a disszonancia, Orosz János képein a torzó, 
úgy e költők verstermésében a rút válik a harmónia forrásává. A rút eszté-
tikuma avatja ugyanakkor sortárs magyar költészetünket tipikusan husza-
dik századivá is. 

A modern művészet a 20. századi ember háborúk roncsolta tudata felé 
fordul. „E háborús, kenyérjegyes, emberpróbájú század válik mind az 
európai modernek Párizsban csoportosuló nagyjainak, mind a háborús 
romok Magyarországa költőnemzedékeinek alapélményévé. Ez 
az”idegbajos század” ad lökést a lelkifolyamatokat elemző, introvertált 
irodalmi irányzatok kibontakozásának. 

E „komplex szomorúság” pedig nem más, mint a megcsonkított való-
ság (lásd Picasso deformált alakjait, Dali festményeit) csorba tudatformá-
inak minőségi terméke, vagyis a maga nemében a „hiányok összege”, 
funkciójában pozitívan provokatív, melynek lehetőségeiben benne van a 
teljesség. 

Ilyen értelemben „nyithat virágot a puskacső, kezdhet csírázni élet a 
hullaszag bűzében, indulhat virágzásnak ország a romokon. A vers a túl-
élés költői ekvivalense, a változás életet átörökítő folytonossága mellett 
tesz hitet. S mint ilyen, az életösztön ébrentartója egy pusztítóan elgépie-
sedett században. 

Tágabb értelemben azt is mondhatnánk, hogy költészetünk természeté-
nél fogva alkalmas a hídépítésre. Ezt a lehetőséget ragadta meg Kolum-
bán Miklós, amikor antológiájában szivárványhíd emelésén fáradozott a 
népek és kultúrák közeledése huszadik századi gondolatának reményében. 
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TÓTH JÁNOS 
Románia és Erdély141 

Elemér Illyés: Nationale Minderheiten in Rumanien, Siebenbürgen im 
Wandel, Braumüller Verlag, Wien 1981, 322 l. 
 
Illyés Elemér német nyelvű könyve kor- és kórtörténet. Kortörténet, mert 
Románia, közelebbről Erdély társadalomtörténetét mondja el, súlyponttal 
az 1944 és 1981 közötti korszakra. Feladatát a szerző az előszóban így 
határozta meg: a Romániában élő nemzeti kisebbségek etnikai, kulturális, 
szociális, gazdasági és történeti adottságait kívánja összefoglalni. Mivel 
ezeknek a kisebbségeknek túlnyomó része Erdélyben él, Illyés érthető 
módon erre az országrészre koncentrál. 

A könyv ugyanakkor kortörténet, mert tárgyilagosan rögzíti, miként 
vált az önzőén felfogott nacionalizmus ezen a területen a hatalmon levők 
számára erőszakos „megoldások” ösztönzőjévé, a szabadság és a demok-
rácia sírásójává. „Könyvemben ténymegállapításokról van szó – írja a 
szerző –. Azokról a körülményekről, amelyeknek a nemzetiségek jelenleg 
ki vannak téve.” Általánosítható végkövetkeztetésekre ritkán vállalkozik, 
az egyes rendelkezéseket teszi a helyükre. 

Az ország és lakossága fejezet Erdély népességének, és 1918 után Ro-
mánia népességének történeti kialakulását tárgyalja gazdag demográfiai 
anyag feldolgozásával. A dáko–román elmélettel, aminek a demográfiá-
hoz semmi köze, nagyon helyesen nem foglalkozik, hanem utal egy önál-
ló tanulmányára.1 Az olvasó végig követheti, mint csökkent a 15. század 
végi magyar többség Erdélyben és jött létre a 18. századtól már tisztán 
megállapítható román többség. 1948 után pedig hogyan vált korunk álta-
lános társadalmi programja, az iparosítás, az egységes és homogén román 
állam létrehozásának egyik fontos eszközévé. 

A nemzetek együttélésének lehetőségei nagy fejezetet, amely 1918-tól 
napjainkig ível, a második világháború két időszakra tagolja. Mindkét 
világháborúban Románia területe német–orosz hatalmi mérkőzés színte-
révé vált. A német szövetséggel szembefordulását mind a kétszer területi 
igényeinek megvalósítása határozta meg. A kellő időben végrehajtott 
frontváltoztatás az első esetben biztosította Erdély megszerzését, a máso-
dikban Észak–Erdély visszacsatolását. 
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A királyi Romániában és a népi demokráciában a háborúk után volt 
néhány év, mikor a magyar és német kisebbségek békés együttélésre irá-
nyuló kezdeményezései bizonyos visszhangra találtak. Az 1920-as évek-
ben a nemzetiségek politikai pártjai közösen megküzdött választásokon 
néhány országgyűlési képviselőt és szenátort küldhették a parlamentbe. 
1945–1952 között, Groza Péter miniszterelnöksége alatt a lenini elvek 
alapján az alkotmány a nemzetiségeknek egyenjogúságot biztosított, a 
magyar nemzetiség egy része a román kommunista pártban az új társa-
dalmi rend felépítésében aktívan részt vett. Az 1952–1968 között a főleg 
székelyek lakta „Autonóm magyar terület” létezése a lenini nemzetiségi 
elv hivatalos bár formális elismerését jelentette. 

Az évek múltával, mindkét időszakban, az asszimiláció politikája vált 
uralkodóvá. Az 1940-es években, a németek oldalán történt 
háborúbalépés után ez a vasgárdista „légionárius állam” kikiáltásához, a 
zsidó és egyéb kisebbségek elleni terrorakciókhoz vezetett. 

A 60-as években Romániában a szocializmus építése a szovjet–kínai 
rivalitás árnyékában és a Kelet–Nyugati „détente” hatására új szakaszába 
lépett. 1965-ben az új első titkár, Ceausescu a júliusi 9. Pártkongresszu-
son a román szocializmus építését nemzeti alapokra helyezte. Az 1965 
augusztus 21-i új alkotmány a „szocialista nemzet” egységét és oszthatat-
lanságát hangsúlyozza. Az ezen az alapon hozott törvények és intézkedé-
sek az „együttélő nemzetiségek”-hez tartozó állampolgárok egyéni jogait 
is bizonytalanná tették. Kollektív jogokról többé szó nem esett. A kom-
pakt nemzetiségi területeket fellazító széttelepítési politikát 1971–1976 
között a kínai kultúrforradalomra emlékeztető akció követte, ami az egész 
román kulturális életet bomlással fenyegette. Ettől elsősorban a nemzeti-
ségek kultúrjavai szenvedtek. 

1974 márciusában Ceausescu államelnök saját kezében egyesítette az 
összes vezető pozíciókat, beleértve a haderők főparancsnokságát is. Fele-
ségének központi irányító szerepével a személyes diktatúra családi kiszé-
lesítést kapott. A gazdasági helyzet romlásával és a diktatúra egyre nyo-
masztóbbá válásával a kisebbségek helyzete is tovább romlott. 

A magyar kisebbség védelmére 1973-ban Budapesten Illyés Gyula fel-
emelte szavát, és ettől kezdve a romániai magyar kisebbség helyzete a 
magyar hivatalos köröket is egyre inkább foglalkoztatta. Román vitacik-
kekre Budapestről válaszok íródtak. 1977 június 15–16-án sor került Ká-
dár János és Nicolae Ceausescu debreceni és nagyváradi találkozójára. 
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A három utolsó fejezet a romániai kisebbségek iskola–ügyének, egy-
házainak, sajtójának és könyvkiadásának lehetőségeivel foglalkozik, bő-
séges adatanyag felhasználásával. 

Illyés Elemér befejező summázását szó szerint idézzük, ez egyszer-
smind művének tudományos hangvételére is jellemző: „összefoglalva 
megállapítható, hogy a nemzetiségi kisebbségek problematikája a kelet-
közép–európai térségben mindezideig semmiféle megoldáshoz nem jutott 
és továbbra is bizonytalansági tényezőt jelent. Minden olyan kísérlet, 
amely erőszakolt intézkedésekkel a diszkrimináció politikáját vagy hosz-
szabb lejáratra az asszimiláció praktikáit akarta megvalósítani, eredmény-
telennek bizonyult. A nemzetiségi kérdést nem lehet sem 'belügynek', sem 
elszigetelt jelenségnek tekinteni; történelmi távlatban sokkal inkább az 
általános európai problémákhoz kapcsolódik.” (174. 1.) 

Ezekkel a megállapításokkal teljes mértékben egyetértünk. Itt kell 
megemlítenünk, hogy amilyen imponáló a helyi dokumentum–anyag fel-
dolgozása, az európai problémákhoz való kapcsolódás bemutatása mé-
lyebbre ható feldolgozást érdemelt volna. A Népszövetség kisebbségjogi 
védelmi rendszerének rövid bemutatása szerint 1920–1940 között 47 sé-
relmet vitt a magyar kisebbség a genfi nemzetközi fórum elé, többek kö-
zött Angelescu vallás- és közoktatásügyi miniszter nemzetiség–ellenes 
iskolareformját. (82–83. 1.) A szerző nagyon helyesen ezzel szembeállítja 
az Egyesült Nemzetek politikáját, ebben az 1960-as évek végéig kisebb-
ség- védelemről szó sem esett. (122–123. 1.) Azóta viszont a kisebbségek 
védelmének igénye fokozatosan tért hódít. Igaz, a népszövetségi rendszer 
sem volt hatásos, mégis nemzetiségi jogvédelmet csak az Egyesült Nem-
zetek kisebbségvédelmi eljárásának kiépülésétől és hatékonnyá válásától 
lehet remélni. Ezért az említett helyeken idézett irodalmi források fel-
használásával a jövőnek ezt a távlatát jó lett volna pontosabban kijelölni. 
A kérdés fontossága kétségtelenül a jövőben önálló feldolgozást igényel.2 

Illyés Elemér műve a magyar oknyomozó történetírás legjobb hagyo-
mányaiból táplálkozó tudományos és erkölcsi „mércé”-nek megfelel. En-
nek a legtalálóbb megfogalmazását Bibó Istvánnak az 1947 évi magyar 
békeszerződés elemzését tartalmazó tanulmányában találjuk.3 Erdélyre 
átírva ez így hangzik: „aki Erdélyről, magyarok és románok évszázadok 
óta magukénak vallott 'tündérkertjéről' ír, az angyalok szavával szóljon. 
Viszályok, csalódások, keserűségek szövevényének úgy kell hangot ad-
nia, hogy kifejezésre juttasson minden meg nem érdemelt szenvedést, az 
emberi jogok sérelmét, de ne váljék se idétlen faj–imádó vagy irredentista 
rikácsolássá, se monoton panaszkodássá. Csak így szabadíthatja fel azo-
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kat az erőket, amelyek a keleteurópai kisnépeket a nyomorúságból a de-
mokráciába, a szabadságban magukra találó nemzetek emberhez méltó 
együttéléshez és együttműködéséhez vezetik.” 

Illyés Elemér hangja nem az angyalé, nem is a pamflet–íróé, hanem a 
tudósé. Ez benne a hitelt érdemlő és a megnyugtató. Ezért válhat műve 
fontos állomássá az együttműködéshez vezető hosszú úton. 
 
Jegyzetek: 
1. Illyés, Elemér: History and Ideology The Daco–Roman Theory in 

Romanian Historiography, Wien–Stuttgart, 1983. 
2. Ebben az összefüggésben érdemes megemlíteni, hogy 1983 február-

jában az ENSZ Emberi Jogok Bizottságát az egyik, az emberi jogok 
védelmével foglalkozó, kormánytól nem függő nemzetközi szervezet 
a romániai magyar kisebbség helyzetének kivizsgálására kérte. 
(E/CN. 4/1983/NGO/49,) 

3. Bibó István Összegyűjtött munkái, 1. kötet, Európai Magyar Protes-
táns Szabadegyetem kiadása, Bern, 1981, 185 1. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
A század tanúja142 

Cs. Szabó László: Hűlő árnyékban, Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem, Bern 1982, 379 l. 
 
Közhelyszámba megy, hogy írók, költők, kevés kivételtől eltekintve, bot-
csinálta kritikusok. Hébe–hóba megeresztenek ugyan egy–egy szubjektív, 
baráti méltatást, vagy tartalmi kivonatot, a pályatársaknak azonban másra 
van szükségük. A diaszpórában, olvasó híján, hiábavaló a hírverés, és az 
ilyen alkalmi felbuzdulásokból csak nagy ritkán lesz értő, értékelő, a dol-
gokat helyükre tevő kritika. 

A dilletánsokkal, „az emigráció garázdálkodó szellemi parazitáival” 
még aránylag könnyen bánik el — ha nem sajnálja rájuk az időt — a toll 
embere. Pályatársak próbálkozásairól is a legtöbben meg tudjuk mondani: 
mit érzünk bennük tévútnak vagy telitalálatnak. Fenntartással és óvatosan, 
ha lehet: hasznosan. Barátokat gyűjtögetve és nem ellenségeket. 

De amikor egészen kiváló munkát veszek a kezembe, akkor engem 
megbénít a tisztelet. Kisded nyugati irodalmunk ugyanis — világiroda-
lom. Világszerte ismert nevekkel ékeskedik. Az ő árnyékukban okoskod-
jék, tudálékoskodjék a szükségszülte, ám korlátaival nagyon is tisztában 
lévő alkalmi kritikus? 

Néha a néma tisztelgés is kritika. 
Ilyen gondolatok foglalkoztattak, amikor a kezembe vettem a „Hűlő 

árnyékban” kötetét. Cs. Szabó László könyve olyan szívem szerint való, 
súlyos és komor sziklaorom, mint a Gibraltár kőkolosszusa a Földközi 
tenger és az Óceán találkozásánál, ott, ahol a vén Odisszeusz áthajózott 
Herkules tilalomfái között, hogy évszázadokkal Kolumbusz előtt felfe-
dezze az emberentúli nyugati földrészeket. 

Először úgy gondoltam, hogy a könyv háromszázegynéhány lapját 
semmibe véve csak a bevezető „Város a század elején” félíves visszaem-
lékezéséről írok. Ez a miniatűr Kolozsvárról szól, a gyermekkor elsüly-
lyedt, és mégis megtartó paradicsomáról. Mesteri, ahogy a város története 
egybemosódik a kisdiák emlékeivel, nyolc oldal vízcseppjében jelen van 
a tenger: a múlt és a jelen. 

„Ebből a vén városból hoztam, amit hoztam, mindent, amit tudtam, tu-
dok, elszenvedtem . . . Nincs megnyugtatóbb érzés, mint tudni, hogy ott 

                                                           
142 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 1. számában. 
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nyugszik édesanyám. Bár sokat meg kellett érnie, egy híján kilencven 
éven át, gyermekkorom városát vitte magával érintetlenül. Úgy hallom, 
utolsó húsz évében nem mozdult ki az utcára. Minek is, hiszen arról a 
nincs–van városról beszélünk majd, ha megint találkozunk.” 

Azután mégsem maradtam meg a „Város”-nál. A „Hűlő árnyékban” 
soronkövetkező harminchat oldala ugyanis — ha lehetséges — még ma-
gasabb hőfokon folytatta a bolyongást a gyermekkor árnyai között. 

A maga nemében páratlan gondolati próza: a leíró részeket lépten–
nyomon lírai betétek szövik át, az emlékezés adja a leírás hitelét, míg 
emez a visszafogó, a szemérmes tárgyszerűség: az anyag. Az írott szöveg 
teherbíró képességét a végső határokig növeli, hogy azután leírás és val-
lomás súlyos ötvözetéből kipattanhasson a kristálytiszta gondolat. 

Bármiről szól, kényszerít, hogy végiggondolja, hogy szembesítse ma-
gát vele az olvasó. „Csekély tehetségnek eleinte korlátlan az önbizalma” 
— áll például az édesapáról. „Apám könyvei kelendők voltak, és nagy 
becsvágy hajthatta, ha rövid idő alatt féltucat kötetre futotta belőle.” — 
Azután eszmélni kezdett, mert sok esze volt. Bűnbakra vadászó, tehetet-
len düh vagy önpusztító, cinikus fájdalom fakad az effajta csalódásból. . . 
„A lélek csak közöny által sorvad el” — olvassuk másutt. „Az apák 
ugyanúgy rászorulnak a fiúk segítségére, mint Isten a halandókéra.” És 
így tovább. A magányosságról: „A magány állandó fél–halál s valóságos 
szégyenbélyeg a magamfajtán . . . Kerülöm is a született magányosokat, 
mint a ragályos beteget.” Az alkotásról: „Sohasem árt a nagy tapasztalat, 
tudás, műveltség, de nem is használ sokat. Csak a látomásból lesz ke-
gyelmi állapot.” Vizsga önismeretből: „Valószínűleg vittem annyira, mint 
Bacsányi János vagy Bajza József, s ez nem csekélység, de csupán Cso-
konainak és Vörösmartynak érdemes lenni.” 

Lám, olvasónaplót írok, gyűjtögetem az idézeteket. Észrevétlenül ki-
alakult a recenzor és az író közötti egyedül elfogadható kapcsolat: a tanít-
vány és a mester kapcsolata. 

A fizetés, tiszteletdíj, vagy bármilyen szerény anyagi ellenszolgáltatás 
nélkül — tehát ingyen — dolgozó nyugati magyar író márcsak helyzeté-
ből kifolyóan sem foglalkozhat tulajdonképpeni mesterségével — csak 
éjjel, a kenyérkereső munka mindennapos robotja után. 

A hét végén diákcsoportot kísértem a szomszédos Szent Tamás valaha 
dán, ma amerikai szigetére. Betettem utazótáskámba a berni Szabadegye-
tem vaskos kötetét. Tanítványaim diszkóbárokban töltik az éjjelt az ilyen 
— úgynevezett tanulmányi — utakon, nappal alszanak. Egy kis szeren-
csével lesz hát két szabad napom. 
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Szent Tamás az amerikai Szűz–szigetek legnagyobbika. Lakói: tizen-
ötezer anyanyelvét, őseit rég elfeledett, a dánról az angolra átálló szomorú 
szerecsen. Élnek még itt rajtuk kívül papiamientót beszélő félvérek, va-
lamint csacsák: néhányszáz tizennyolcadik századi francia hajótörött. 
Nem vesznek tudomást sem egymásról, sem a világról, modern analfabé-
ták: kibetűzik a szavakat, de nem ismerik az értelmüket. Pedig valaha 
híres emberek éltek Szent Tamás szigetén: megfordult itt Sir Francis 
Drake, a kalózkapitány, Pissarro, a festő pedig itt született. Senki se hal-
lott róla: amikor helyi nagyságokról faggatom őket, a bennszülöttek büsz-
kén sorolják a szigeten nyaraló nyugalmazott amerikai elnököket. 

Cs. Szabó László azonban betört a Szenttamásbéliek tétova tudatába. A 
Hilton asztalainál aznap mintegy kétszáz egyenruhás partőr reggelizett. A 
személyzet tétovázás nélkül hozta ki nekem is a kávét, majd valamivel 
később az ebédet. 

Könyv? — kérdezte széles tenyerét a „Hűlő árnyékra” helyezve asztal-
társam, egy nagy mélák tizedes. 

Könyv — bólintottam én is mélyértelműen. 
Akkor vettem észre, hogy a borítólap narancssárga és tengerkék színe 

— a partőrök parolijával azonos. Tudtam már, minek köszönhetem az 
ingyen ebédet. 

Nehéz cím — folytatta asztaltársam. 
Ezt mondja az író is. „Életeim” lett volna az első, „A század tanúja” a 

második változat. 
A. század? 
Cs. Szabó immár három évtizede hangoztatta, hazalátogatásának mű-

vei hazai megjelenése az előfeltétele. 1980-ban végre két hosszú részlet-
ben megjelentette egy Dickens–tanulmányát a budapesti Nagyvilág. Az-
óta könyve is jelent meg a Duna–Tisza közén, a szöveg hű, nincs elébe-
utána biggyesztve önkényes megjegyzés, magyarázkodás. Emberöltőnyi 
emigráció után — Csé visszatalált az aprócska hazába. Veszedelmesen 
kinőtte! — nem tudta őt tovább titokban tartani az Óhaza. 

Ez a visszatalálás azonban korántsem átállás vagy megalkuvás. Elég 
belepillantanunk újabb írásaiba, hogy megnyugodjunk: Cs. Szabó László 
— londoni magányában — változatlanul az, aki volt: független, kritikus 
elme, nyugati magyar író. „Semmi se fakad mélyebben a szívemből — 
jelentette ki Urbán Györggyel folytatott utolsó beszélgetése folyamán — 
mint amit most készülök mondani. .. Árpád–kori közmagyarnak érzem 
magamat... A történelem egyik idiótikus nagy gaztette volt az 
országcsonkítás. Ha választanom kellene a mai országtest legteljesebb 
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állami függetlensége s az ősi állam valamely civilizált függése között egy 
közép–európai rendszerben, megfontoltan a függést választanám..” 

Akárcsak — nyilván tudtukon kívül — a Karibi–tengeri Szűz–
szigetek. 1956 után Cs. Szabó László a nyugatra került magyar fiatalok 
Nesztora, az írójelöltek tanítómestere. Sokszáz előadáson sokezer fiatal 
tanulta meg tőle a felnőttéválás nehéz tudományát. „Repülő tanszéke” 
bejárta Európa úgyszólván valamennyi nagyvárosát, hatása felbecsülhe-
tetlen, a filológusok még egyszer kiderítik. „Ha meggondolom — írja —, 
kevés ember lehet nálam hálásabb 1956-ért; a ma már középkorú s két-
nyelvű nemzedék olyan szellemi hazát kanyarított körém,. . . amilyet én 
otthon is kívántam magamnak.” 

Groteszk ötlet: eszembe jut, hogy ez is „repülő tanszék” lenne, ez az én 
Szent Tamás-beli tanulmányutam. Nyitásnak szánja az egyetem: hadd 
lássák a fiatalok, nagyobb, tágasabb a világ, mint elképzelték volt otthon. 
Nem látják. Éjjel táncolnak, hajnalban fürödnek egyet, este megveszik a 
folytatáshoz szükséges vámmentes trópusi rumot. A lányok szériában 
szeretkeznek, itt nem kapják el őket a rokonok. 

Én pedig ülök a Hilton teraszán, a trópusi éj alacsony égboltja alatt. 
Nekem először nem az író vált tanítómmá 1956 után, hanem az ember. 
Az, aki évtizedek számkivetése után is a világ legtermészetesebb módján 
magyar író maradt. 

Első olvasmányaimat, esszéit, még idegenkedve fogadtam. írójuk túl 
sokat tudott. Tanítómmá később vált csak, elbeszéléseivel. Közben elmúl-
tak az évek, megértettem, hogy Csé minden esszéje — rejtőzködés: egy 
lírikus szemérmes, visszafogott vallomása. Azóta szeretem. 

Másnap 1956 huszonhetedik évfordulója volt, vasárnap, október hu-
szonharmadika. Csé Londoban, az angol rádió magyar osztályán töltötte 
azt a huszonhét év előtti napot. — Milyen volt? — kérdezte néhány hét 
múlva az angol diákot, aki otthon járt, Budapesten, a forradalom napjai-
ban. — „Gyönyörű . . . Mondom, gyönyörű. Nem tudtam volna elképzel-
ni, hogy ilyen szép. Mosoly, mosoly mindenütt. Kézfogás . . .” 

Azon kapom magam, hogy folyik a könny a szememből, szerecsen 
partőreim között, a Dél Keresztje alatt. így ért utól, egy kis Karibi–
szigeten, Csé árnyékában, 1983. október 23-a.143 

                                                           
143 Partőreim másnap, híven a nemzetközi hagyományokhoz, elfoglalták a szomszédos 

Granada szigetét. 
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Ha igaz, hogy van írás, amely felvilágosít, és van, amely megvilágosít, 
akkor Cs. Szabó László szabálytalan önéletrajzának a megvilágosító, 
nagy művek sorában is megkülönböztetett helye van. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Én most erősen élek144 
Lezsák Sándor: Békebeli Éjszaka, Kozmosz Könyvek, Budapest 1983, 88 
l. 
 
Hányán kötik mostanában könyvüket saját bőrükbe, tudván, hogy minden 
kijelentésükért csuklógyakorlatra küldhetik őket? A fiatalok és a közép- 
vagy idősebb nemzedékhez tartozó költők köteteinek címeit olvasgatva 
egy nehezen megfogalmazható érzés vesz rajtunk erőt. Csak néhányat 
említünk: Ratkó József — Fegyvertelenül és a Törvénytelen halottam, 
Baka István — Tűzbe vetett evangélium, Sárándi József — A barbárság 
kora, Utassy József — A csillagok árvája, Zalán Tibor — Földfogyatko-
zás, Csoóri Sándor — A félig bevallott élet, és így tovább. Ám ez a pesz-
szimizmus nem ok nélküli, a politika sokasodó csődjei kiszámíthatatlanná 
bizonytalanítják az alkotókat, a gondolatok pluralizmusa nem érvényesül-
het, hiányoznak a nagy nyilvánosság előtti eligazító eszmecserék. 

Az ÉN–tétovasága miatt kiherélt művek látnak napvilágot, a nyelvi tá-
lyog hatalmasodik el fokozatosan a versekben, s az olvasók, akik valójá-
ban a személyes hitelű szavakban bíznak, mostanában nem győzik a szö-
vegzuhatagok elől fejüket kapkodni. Néhány tollforgató pedig pákosztos 
kölyök módjára lopkodja a divatos ötleteket, a „dac–költészetnek” már 
külön jelrendszere van, terjed a világundor és az öncélú monologizálás. 
Szűkül a messzeség, fridzsiderbe kerülnek a szép szavak, de meddig lehet 
mélyhűtőben tartani az igaz mondatokat. Talán sokáig, ám ha alkalman-
ként engedélyezik egy–egy nem behodólónak, hogy a betűket olvasztgas-
sa, néha még a „gyönyörű” jelentése is megbicsaklik, és csak azok értik 
— érzik a bejegesített valóságot, akiket még nem sikerült a barbárság 
tornyába feltuszkolni. 

Lezsák Sándor most megjelent, első önálló kötetét félve lapozgattam. 
Még túl friss annak emléke, ahogyan beszélgettünk, vitáztunk, hallgattam 
felszólalását az 1979. május 18–19-én tartott lakiteleki tanácskozáson, 
majd 1980. október 30-án Szentendrén. Röviddel később, a Fiatal írók 
József Attila Körének feloszlatása után én Nyugatra jöttem, ő otthon ma-
radt. Érvel, csatázik, tanít, színdarabot rendez, mintegy igazolásául annak, 
hogy még nem röpült el végleg az „Énekes madár”! Könyve utószavában 
ezt írja: 

                                                           
144 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 1. számában. 
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Vállalnom azt a korszakot kell, amelyben élek. Nem vagyok külön köl-
tő és külön pedagógus vagy népművelő. Az utóbbi évek rámijesztettek. 
Nyugtalanítanak a cselekvésre nehezen átváltható felismerések. Én most 
erősen élek. A sok kilátástalan küzdelem lassan aláaknásítja türelmemet 
és nyugalmamat. Innen csak vers szakadhat ki, vagy belepusztulok. Sze-
mélyem Köztársasága vagy önálló lesz, vagy szétmálok én is az időben. 
Akkor pedig 18 kötet semmit sem ér. Semmit.” 

Most innét és ezért legszívesebben levelet írnék, sűrűn gépelt oldalak-
kal, javítások nélkül. De talán nem kapná meg, vagy először illetéktelenek 
olvasnák, elemeznék. Pedig nem lenne benne semmi más, mint köszönet, 
amiért napjaink időtlen vigaszát úgy lobogózza fel, hogy a zászlók alá 
mind nagyobb számban gyülekeznek nemzetünk talpasai. Mert megelé-
gelték a nappali hitfogyatkozást, hogy a bel- és külpolitikai tájékoztatás 
sok vonatkozásban az „össznépi susmus” szintjére süllyedt, és az 1945 
után született nemzedék úgy él, mint a betonúira szétszórt virág- magok. 
A fiatal írók böcsületesebbjeinek véleménye hovatovább csak „rodostói 
hang”. A hatalom szerint az igazmondók „versben bujdosó haramiák”, 
akiket földhöz kell csapni, szájukat bezsaluzni. 

Lezsák könyve nem vastagabb egy füzetnél: nyolcvan lapon alig ötven 
vers. Hát ennyi lenne csak, amit megálmodott? Bizony nem, de ahogyan 
Csoórinak mondja: „Intézkedik a Házmester, a telefonra Poloska fészkel 
...” A költészet fenséges fáradalom, olykor a poéta is belekábul, de tovább 
rója a sorokat: ha másra nem, sírfeliratnak jó lesz. Mert feketülnek a galé-
riák, mind több a gyász, sokasodnak a túszok, s azt sem tudni, hogy ebben 
az agyonnyilatkozott világban mennyit ér az Ige. A rádióbemondó szavai 
a vak lányhoz című verse így végződik: „Jövőnket úgy / hisszük el / mint 
te kedvesem / a tükör előtt / gyönyörű arcodat.” Lezsák Sándor tiszta em-
berségét mi sem igazolja jobban, hogy a gumifalak határolta kultúra 
ápoltjai, a nyugtátokkal agyoninjekciózott rebellisek és a szétgurult 
judáspénzt keresgélők között is azon töpreng: lehet-e kiutat találni. A bel-
ső törvények szirénája egyre hangosabban jelzi, hogy vigyázz, mert fo-
gyunk, mint a nádasok, s mindenhol „egyenkokárdás besúgók” lebzsel-
nek! 

Az öregeket nagyon szereti, külön fejezetet szentel nekik. Az unoka 
üzen a nagyszülőknek, és megénekeli a lakótelepi félelmet, riadozást a 
liftől, a lépcsőfordulóktól, hogy keresni kell a kőrengetegben a templo-
mot. A ketmilliónyi nyugdíjas arca a napfénytől pogányodik, gömbölyű 
nyugalmuk kibírhatatlan, a szilvakék autók látva a hatalmas tömeget, 
megrázkódnak: „némán állnak és várakoznak, vártak így kenyérre, / húsra 
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/ , házra, így vártak újszülött sírására, ilyen / megrendült méltósággal vár-
tak a vezérek hullására ...” A szavak piacán sok minden kapható, lehet 
elévülhetetlen érdemeket szerezni azzal, hogy a „nyelvi szemétdomb' ka-
kasaival együtt kukorékolják a gazda nótáját, mások „vagonokból villáz-
zák az éljent és az „akácmézben indulatszó fürdik”. Mint pedagógus na-
ponta látja, tapasztalja, hogy milyen hatalmas károkat okoz a nemzeti 
önismeret hiánya. Március 15-e tanítási szünet, ám a szülőknek dolgozni 
kell es csak arra gondolnak, mi lesz a gyerekkel aznap. És a II. Világhá-
ború után felnőtt nemzedék egy csomó mindent nem ért, gondolataik a 
közelmúltról kuszák, zavarosak. Csak ösztönük lévén, mint a kutyának: 
ha beteg, keresi a gyógyító füvet. 

Lezsák Sándor már túl van a harmincon, tehát nem kimondottan fiatal. 
Régóta publikál folyóiratokban, újságokban, szerepelt antológiákban, ám 
a kiadói hatalmasságok csak most érdemesítették arra, hogy saját könyve 
legyen. A 24-ik óra utolsó perceiben tört meg a jég, s 1500 példányban 
kiadták félszáznyi versét. Gyertya az esőben. Milyen is lehet az a „Béke-
beli Éjszaka”, amiről Lezsák ábrándozik?: „az Olajkályha mögött / koc-
káznak rohamja–nincs katonák / a Parkett–résekben / tollászkodó Tenye-
ret Szögezők / és én babáimat ringatom / kicsinké babaimat / meleg 
jézuskákat, judásokat — / fázok, hideg van / nyissatok ki az ablakot.” íme 
az önemésztő konokság, amire csak kevesen képesek: dajkálni Káint és 
Ábelt, figyelni az égre, hol a csillagos királyfi áll, ajtót nyitni a spiclik-
nek, s várni a barátokat. „Ha valahol indulót játszanak: / nézem a hullám-
sávot.” — írja, s úgy szelídül a félelemhez, mint a madár a végtelenhez, 
de itt már nem a rím a fontos. A porontyaiért aggódó apa fenséges imájá-
ban ott a kijelentés is: magyar vagyok! — s ezt nem kell külön magyaráz-
ni. Lezsák Sándor lelket vacogtató sorai megannyi felkiáltójel, hogy vi-
gyázz, mert a gyávaság és félelem dinamóit a pletykák pörgetik, szellemi 
magánvállalkozásba nem kezdhetsz: „Európa behorpadt 

mellén lakmároztak bíró uram hazugjai, / körhintalovacskákról a festék 
lemállott, s hiába mutatlak / napnak, holdnak, csillagoknak, íme, csonkig 
égnek a gyertyák” — mondja leánykájának, a kicsi Annának. 

A gyermekeket félteni annyi, mint a holnapért aggódni, hiszen min-
denhol falakat emelnek, lehántják a fáról a kérget, barlanglakokká teszik a 
naivakat: egyél, ne fázz, ez a lényeg, beszelni fölösleges, hiszen a nyög-
décselések után úgyis a kimondhatatlan következik, a csönd. Lezsák Sán-
dor vékonyka kis könyve a némaság üzenete, amiből pontosan lehet érte-
ni, hogy a cenzúrák tilalma nem más, mint a líra rekviemje: Lássátok fele-
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im, így végzik ki a legjobb gondolatokat. „Hiába lobog a zászló, / ha 
nyársal a rúd!” — suttogja könyörtelen őszinteséggel, s mi abban 

reménykedünk, hogy a „Békebeli Éjszaka” nyugalmát nem. zavarják 
meg toporzékoló csőszök, akik a reggeli citromos teát arzénnél ízesítik! 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló145 

Schöpflin Gyula: Szélkiáltó, Emlékezések, Irodalmi Újság Sorozata, Pá-
rizs 1983, 153 l. 
 
Schöpflin Gyula csendes, nyugodt, rokonszenves ember. Soha sem volt 
hangos és erőszakos, amikor véleményt nyilvánított, vagy felfogását má-
sokkal szemben megvédte. Nem igyekezett hasznot húzni sem abból, 
hogy tekintélyes apja lévén már gyerekkorban a jelentős írók nagy részét 
személyesen ismerte, sem abból, hogy kivételesen magas színvonalú iro-
dalmi környezetben nőtt fel. A családi kör, amelyhez Babitsék, Móriczék, 
Kosztolányiek, Gellérték, Karinthyék és Fenyő Miksáék tartoztak, szinte 
előre megszabta Schöpflin Gyula életpályáját, amely nem mozoghatott 
másutt, mint az irodalom területén vagy annak környékén. Ebben a kör-
ben nemcsak a művészét iránti tisztelet és a magas színvonal uralkodott, 
de a nyitottság és a türelem is. 

Apjától, Schöpflin Aladártól, a Nyugat című folyóirat híres kritikusától 
azt tanulta, hogy nem szabad dogmatikusnak lenni, sokkal inkább kérde-
zőnek és kételkedőnek. „Csak azért, mert valaki a tekintély vagy hatalom 
alapján állít valamit, nem muszáj elfogadni – bár néha a gyakorlatban 
meg kell hajolni előtte, megadván Cézárnak, ami Cézáré, de mint minden 
állítását a tényék könyörtelen fényében kell mérlegre tenni. ’Sose légy 
alázatos emberrel szemben; mindig légy alázatos a tényekkel szemben’ – 
ma is hallom, amint kimért hangján felajánlotta ezt a magatartási elvet” 
— emlékezik vissza a családban uralkodó atyai szellemre, hozzátéve, 
hogy a kétkedés újgörög neve, a szkepszis annyit jelent, mint „gondolko-
dás”. A gondolkodás tehát a kétkedéssel, az ismeretek megkérdőjelezésé-
vel kezdődik. 

Schöpflin Gyula egyetemi évei alatt, az Eötvös Kollégiumban, ugyan-
csak ezzel a szellemmel találkozott. „Az Eötvös–kollégium — írja — 
melegház volt, szabadelvű sziget az egyre ellenségesebb társadalomban. 
Gombocz Zoltán folytatta Bartionek Géza hagyományát, s a kollégium 
tanítási módszere, a laza szemináriumrendszer, a szabályok híján működő 
szabad könyvtár s a diákságnak magának türelmes légköre teret adott 
minden véleménynek; akármilyen tétel mindig talált hallgatóságot, amely 
hajlandó volt az észérvek jegyében megvitatni azt. E hosszú, sokszor éj-

                                                           
145 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 1. számában. 
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szakába nyúló viták nevelő hatása él talán legélesebben emlékemben: az 
audiatur et altéra pars gyakorlata.” 

Ilyen előzmények után ésszerűnek és természetesnek tetszik a kérdés, 
mi vezethette Schöpflin Gyulát a kommunista mozgalomba, amelyben 
türelem, kétkedés, mások véleményének tisztelete nemigen számít erény-
nek, sokkal inkább polgári csökevénynek és gyengeség jelének. A kérdés-
re a könyvben nem kapunk kimerítő és megnyugtató választ. Csak feltéte-
lezhetjük, hogy — akárcsak a nyugat–európai országok oly sok jeles szel-
lemét — a társadalmi bajok és fogyatékosságok, valamint a leküzdésükre 
tett polgári kezdeményezések elégtelensége hajthatta az üdvöt és megvál-
tást hirdető baloldali szélsőség táborába. Schöpflin erről csak annyit 
mond, hogy. „Magyarázatot kerestünk a világ és a társadalom kérdéseire, 
tiszta, átfogó gondolatrendszert, amely kielégítő választ tud adni az égő 
kérdésekre, mind személyi, mind társadalmi téren.” És, amikor feltűnt 
valaki, aki logikusnak tetsző és tételeiben is elfogadható elméletet kínált, 
az Eötvös Kollégium társadalmi kérdések iránt fogékony kis csoportja 
szinte felszabadultan kiáltott fel: „Vezess Lucifer!”. A szervezkedésnek 
letartóztatás és rendőri eljárás lett a következménye. 

Schöpflin Gyula rendkívül meggyőzően írja le, milyen mozgalmi éret-
lenséggel és tapasztalatlansággal mentek bele ezek a fiatalok az illegális 
összeállásba: „lelkesen, naivul és izgatottan belementünk egy romantikus 
kalandba anélkül, hogy felmértük, felmerhettük volna a következménye-
ket”. Mentségükre szolgál mindenképpen, hogy fiatalok voltak es ifjúi láz 
hajtotta őket. Rátapint Schöpflin a korabeli kommunista értelmiségi moz-
golódások legfőbb gyengéinek egyikére, arra ugyanis, hogy a résztvevők 
nem ismerték sem a munkásokat, sem a parasztokat. Idegen volt nekik az 
a proletárvilág, amelynek érdekeit es felszabadulási vágyát vélték kifeje-
zésre juttatni. Védett polgári környezetből cseppentek bele a munkásmoz-
galomba, azt remélve, hogy az elméleti felkészültség pótolhatja a társada-
lom peremén élők életérzését, élményét es tapasztalatát. Schöpflin bevall-
ja, hogy „a munkásosztályt egyáltalán nem ismertük”, neki egyetlen ilyen 
élménye az volt, hogy egy iskolai kirándulás során a Gázgyárban szóba 
elegyedett egy munkással, aki elmondotta, mit keres és hogyan él. 

Amikor a rendőrök elvitték, jóval könnyebb dolga volt, mint azoknak 
az ifjúmunkásoknak, akiket ugyancsak kommunista szervezkedés miatt 
füleltek le. A polgári háttér és a neves család megtette a magáét. „Mint 
vizsgálati fogolynak — írja —: aránylag könnyű sorom volt. . . kosztot 
kívülről kaptam, elláttak olvasnivalóval, saját ruhaneművel; s ami szá-
momra a legfőbb élmény volt: elsőízben kapcsolatba kerültem a munkás-
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osztállyal”, mármint ugyancsak letartóztatott kommunista munkásokkal. 
A bírósági tárgyaláson négy hónapot kapott: vizsgálati fogsága idejét. 
„Osztálybíróság volt, igazolta lázadásunkat a rendszer ellen — írja 
Schöpflin öt évtized távlatából, csak azt nem tudni, hogy ez akkori véle-
ménye volt-e, vagy a mai is, mert ha az utóbbi, akkor érdemes lett volna 
hozzáfűzni, hogy az elmúlt évtizedek bőven szolgáltattak súlyosabb és 
kegyetlenebb „osztályítéleteket”. 

A kommunizmusba vetett vak hitét mi sem bizonyítja jobban, mint az, 
hogy társaival együtt minden másnál fontosabbnak tartotta a második 
szovjet ötéves terv megindulását, amely vágyálomként lebegett szemük 
előtt. A szerző őszintesége és nyíltsága meglepi az olvasót, hiszen nem 
mindennapos jelenség, hogy valaki ily kendőzetlenül és leplezetlenül be-
szél múltjáról és önámításairól. Schöpflin könyvének, egyebeken kívül, ez 
egyik tagadhatatlan erénye. 

A szerző részletesen beszámol írói pályájának kezdeteiről. Az első írá-
sokról, a Nyugatnál kifejtett munkatársi tevékenységéről, a Révai Könyv-
kiadónál vállalt megbízatásairól és arról, milyen szerepe volt a Gondolat 
című folyóirat megindításában. Amikor 1937 tavaszán megszületett a 
Márciusi Front, a Gondolatban — amely akkor már az illegális kommu-
nista párt orgánuma volt — Schöpflin Gyula üdvözölte elismerő hangon. 
Ugyancsak amolyan pártmegbízatást teljesítve vesz részt a Független 
Színpad című folyóirat munkájában, amelyet — mint írja — a párt 
érdekeben kifejtett tevékenységnek fogott fel. Mint minden gondolkodó 
és a pártot nem vakon követő kommunistát, őt is megrendítette Sztálin es 
Hitler összefogása 1939-ben. „Szédelegve, fülemnek alig híve hallottam a 
rádióban a Molotov—Ribbentrop–paktum megkötését” — írja és elmond-
ja, hogy fellélegzett, amikor a Szovjetunió elleni náci támadással ez a 
szövetség összeomlott. A kommunisták ismét lehettek antifasiszták és 
minden erejükkel azon munkálkodtak, hogy Hitler megsemmisüljön és 
vele együtt a régi Magyarország is a történelem süllyesztőjébe kerüljön. 
Érthető öröme és lelkesedése is, amikor az első orosz katonát meglátta. 
„Mikor egy fagyos januári reggelen egy szovjet katona lépett be a Baross 
utcai házba, ahol bujdokoltam, nagy nyugodtság és békesség érzése töltött 
el. Vége a lidércnyomásnak, a nyilasokkal, németekkel folyó macska–
egér harcnak” — olvassuk az emlékezések második részének az élén. 

Nemsokára azonban csalódás váltja fel a kezdeti elragadtatást. Mert — 
mint írja — a szovjet hadsereggel való találkozás lett első lelki válságá-
nak forrása: „Én valahogy azt vártam, mihelyt a harc elül, a megszálló 
parancsnokság proklamációt bocsát ki, közli a polgári lakossággal, mit 
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szabad, mit nem szabad tenni, miért hová kell fordulni — ehelyett Dzsin-
gisz Kán katonáival találtuk szemben magunkat. Igyekeztem némi rea-
lizmussal szemlélni viselkedésüket, én is voltam katona, így bele tudtam 
képzelni magam lelki állapotukba. Szemmel láttam, mit jelentett ember-
életben Budapest felszabadítása. De ezt a kiszámíthatatlan, minden rend-
szer híján folyó szabad rablást, erőszaktételt, gyújtogatást nem vártam.” 
Schöpflin vallomása is igazolja, hogy Magyarország lakossága, sajnos, 
eléggé irreálisan szemlélte helyzetét és jövőjét. Az egyik oldal, az anti-
kommunista, a hatalomváltásban csak poklot és pusztulást volt hajlandó 
látni, a másik, a szélsőbaloldali és prokommunista meg csak 
menyországot, amely meghozza az elnyomottaknak a jogokat és az egész 
társadalomnak a szabadságot. A Szovjetuniót és a Magyarországra váró 
sorsot csak kevesen mérték fel reálisan, azok, akik megtanulták és megér-
tették a sztálini korszak történelmét és ugyanakkor nem estek a barna 
zsarnokság bűvöletébe sem. A szovjetellenes magyarországi propaganda 
hazugságai mögött nem sokban maradtak el a kommunista és szovjetbarát 
propaganda hazugságai, mind a kettő közrejátszott abban, hogy a magyar 
nép a fordulat után mindenféle fikciótól terhelten figyelte sorsának alaku-
lását. Schöpflin Gyula is kénytelen beismerni, hogy tévesen ítélte meg a 
várható eseményeket és nem csoda, hogy oly panaszos hangon emlegeti 
fel csalódását. 

Kommunista hite azonban még mindig nem hagyta el, bekapcsolódott 
a part fővárosi szervezkedésébe, majd a budapesti rádió műsorigazgatója 
lett. Büszkeséggel töltötte el a tudat, hogy „mi, kommunisták, látszottunk 
egyedül cselekvőnek, tevékenynek, a romok, a hullák közepette”. Való-
ban, így volt, de miért okozott ez büszkeséget, hiszen semmi másnak nem 
volt tulajdonítható, mint a helyzet logikus következményének, annak, 
hogy egy letaglózott országban magától értetődően a győztesek szövetsé-
gesének adatott meg a kezdeményezés joga és lehetősége. Annyira meg 
nem voltak ostobák vagy tétlenek a kommunisták, hogy elmulasszák a 
tálcán kínált alkalmakat és esélyeket. 

Schöpflin Gyula rendkívül érdekesen, helyenként izgalmasan adja elő 
a negyvenötös korszak kezdetének eseményeit és jelenségeit. Mint rádiós 
műsorigazgató sok embert ismert meg és bőven adódtak helyzetek, ame-
lyekben érzékelhető volt, milyen szellemben és felfogásban rendezkedik 
be a kommunista új világ. Igen jellemző a vezető pártemberek beállított-
ságára az az epizód, amelyet rádiós munkájával kapcsolatban említ. Révai 
Józseffel irodalmi problémákról beszélgetett. „Azt találom mondani, hogy 
komoly írói feladatnak tekintem a nácik, nyilasok lelki alkatának elemzé-
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sét. Mi tesz egy embert, művelt nemzet fiát, SS–legénnyé, koncentrációs 
táborok őrévé? Már csak a nil humánum . . . elve alapján is. Révai szem-
üvege még izgatottabban villogott, mint máskor, es heves, elutasító kéz-
mozdulattal, szenvedélyesen vágta oda: 

— Ez helyetelen, Schöpflin elvtárs! Az ellenséget gyűlölni kell!” 
Persze, hamarosan kiderült, hogy Schöpflin milyen rossz kommunista 

volt, hiszen az iménti fontos előírást nem tartotta be, ráadásul lassan ké-
telkedni kezdett, vajon, jó irányba vezet-e a Sztálin és Rákosi által kijelölt 
út. Illúzióitól azonban még a valódi tények felismerése és csalódásai elle-
nére sem szabadult meg. A szovjet példából ugyan kiábrándult, de azt 
hitte, hogy Magyarországon másképp is „épülhet szocializmus”, mint 
álmai és reményei hazájában, a Szovjetunióban. Bevallja, „még mindig 
úgy éreztem, mi másképpen fogjuk csinálni, tanulunk az ő hibáikból; év-
tizedekbe fog telni, míg a népi demokráciából lassú, szerves fejlődés, 
meggyőzés és példaadás lévén valódi, művelt, türelmes és szabad kom-
munizmus lesz, nyugat–európai magyar kommunizmus. Ahogyan azt 
Marx és Engels megálmodták. Azaz: fából vaskarika.” Ábránd a valóság-
ból és a kételkedő Schöpflin nem is tagadja, hogy szíve mélyén milyen 
reménytelennek látta — Rákosival, Révaival es a hasonló típusú funkcio-
náriusokkal berendezkedő — kommunizmus megváltozásának esélyeit. A 
jövő nem a Schöpflin–féle idealistáké, hanem a dörzsölt moszkovitáké és 
a könnyen alkalmazkodó opportunistáké volt. Az olyanoké, mint amilyen 
Horváth Márton volt, aki a kiűzésre ítélt szlovákiai magyarok támogatása 
mellett szót emelő Schöpflint azzal torkolta le, hogy: „Elvtárs, ez a kérdés 
ma nincs a Pártban napirenden!” Az emlékezések írója csalódottan látta, 
hogyan szaporodtak el a pártban az elvtelen, a felülről jött utasításokat 
kritikátlanul végrehajtó és csak önnön hasznukat szem előtt tartó funkcio-
náriusok. „Bár volt bennem nemi gyanakvás — mondja Schöpflin —, 
akkor még nem tudatosítottam a felismerést, hogy a bolsevizmusnak sike-
rült egy olyan uralkodó réteget kialakítania, melyet az önérdeken kívül 
elsősorban az egymástól való állandó félelem abroncsa tart össze: a cin-
kosok uralma. Akkor még én is cinkos voltam.” 

És az volt még akkor is, amikor 1948. december 21-én kinevezték 
stockholmi követté. Külföldi állomáshelyén azonban hamarosan kinyílt a 
szeme, jóllehet kezdetben még igyekezett hűségesen követni a budapesti 
utasításokat, részben a svédországi magyar emigráció ellen, részben a 
Svédországba szerződött és ott maradni szándékozó magyar mezőgazda-
sági munkások hazatérése érdekében. Amikor egy budapesti útja alkal-
mából Rákosinak megemlítette, hogy Wallenberg sorsa mennyire foglal-
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koztatja a svédeket és tenni kellene valamit, az szokatlan élességgel ki-
kelve magából azzal zárta le az ügyet, hogy: „Nem érünk rá törődni azzal 
az amerikai kémmel!” 

A követségen elszaporodtak Rákosi emberei és a légkör mind elvisel-
hetetlenebbé vált, különösen, amikor kirobbant a Rajk–ügy és a volt bel-
ügyminisztert kivégezték. Schöpflin úgy érezte, betelt a pohár. Hivatalo-
san Budapestre utazott, de Koppenhágában családjával együtt nem a dél 
felé induló Skandináv Expresszre szállt át, hanem nyugat felé vette útját 
es Angliába hajózott. 1950. január 15-e volt. „Ezzel kiléptünk a történe-
lemből” — írja, majd részletesen elmondja, hogyan igyekezett beleillesz-
kedni az angliai életbe és feldolgozni magában kommunista voltának két 
évtizedét. Egyelőre marxista maradt, abban a meggyőződésben, hogy ő 
járt helyes úton és a marxizmust „azok” árulták el. Azután ez is lemállott 
róla, szemléletében uralkodóvá vált az a felismerés, hogy „a nyugati de-
mokratikus rendszer, amely Európa java részén, Észak–Amerikában, s 
imitt–amott máshol is kifejlődött (nevezzük nevén a gyereket: a kapita-
lizmus 20. századi formája), a leghumánusabb, legsikerültebb kivirágzása 
a társadalmi fejlődésnek — minden hibája, igazságtalansága, belső el-
lentmondása ellenére —, mert az adott lehetőségek között, bármily töké-
letlenül is, a legnagyobb teret nyújtja az egyéni és társas szabadságnak”. 

Elismerés illeti Schöpflin Gyulát, hogy élete tapasztalatait papírra ve-
tette, pályafutásának felvázolásával egy darab kortörténetet nyújtott át az 
olvasónak és őszintén szembe nézve múltjával, ha nem is adott minden 
kérdésre választ, érzékletes módon magyarázta meg, milyen hatások es 
események befolyásolták magyar értelmiségiek szellemi tájékozódását 
történelmünk egy jelentős szakaszában. A „Szélkiáltó” a nyugati magyar 
könyvkiadás maradandó értékű alkotásai közé tartozik. 

 
* 

Nagy Ernő (szerk.): 1956 — A forradalom sajtója, Giromagny 1983. 
 
Immár közhely, hogy az 1956-os magyar forradalomnak könyvtárnyi iro-
dalma van. Amilyen örvendetes, hogy az elmúlt több mint huszonhét év 
alatt könyvek százai láttak napvilágot, majd minden jelentős közszereplő 
nyilvánosságra hozta emlékeit és tudós szakemberek, elsőrangú történé-
szek dolgozták fel a forradalmi napok eseményeit, annyira sajnálatos, 
hogy a dokumentumtermés eléggé szegény. Nyilvánvaló oka ennek az, 
hogy dokumentumok kevésbé kelendőek, mint a visszaemlékezések, tu-
dományos és regényes feldolgozások, a politikai riportokról nem is szól-
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va. Mivel pedig a külföldi magyar könyvkiadás önmagára van utalva és 
nem állnak mögötte vagyonos intézmények, nem meglepő, hogy a kiadók 
elsősorban szélesebb körű érdeklődésre számot tartó, tehát eladható 
könyvek megjelentetésével foglalkoznak. 

Nagy kár, hogy néhány alapvető dokumentum még mindig nem áll a 
forradalom iránt érdeklődő olvasók rendelkezésére. így mindenekelőtt a 
magyarországi rádióállomások műsorai 1956 október közepétől az év 
végéig. Ami eddig nyomtatásban megjelent, az a meglévő anyagnak csak 
egy töredéke. A New Yorkban Varga László szerkesztésében közvetlenül 
a forradalom után megjelent gyűjtemény nemcsak az október 23. és nov-
ember 4. közötti időben elhangzott több jelentős rádiós megnyilatkozást 
nem tartalmazza, de idő és anyagiak miatt teljesen hiányzik a november 
4-e és az év vége közötti időszak rendkívül gazdag dokumentációja is. 
Pedig az majdnem olyan fontos és izgalmas, mint a forradalmi napok 
anyaga — hiszen ez volt a munkástanácsok, a sztrájkok, a tüntetések, az 
ötvenhatos forradalmárokkal folyt alkudozások, a különféle ellenállási 
akciók kora. Még ennél is szegényebb az 1982-ben kiadott újabb gyűjte-
mény, amely ugyancsak, nyilván pénzügyi okok miatt, tovább csökkentet-
te a dokumentáció terjedelmét. 

A dokumentumkiadványok elégtelenségét és hiányát némileg enyhíti 
Nagy Ernő vállalkozása, amely mintegy háromszáz lapon a forradalmi 
sajtóból ad válogatást. A gyűjtemény jelentőségét növeli, hogy nem sze-
melvényeket ad, hanem újságok és röpiratok teljes anyagát, a korabeli 
példányok hasonmás kiadásával. A forradalom jelentős cikkeinek, hírei-
nek és tudósításainak nem csupán a szövegét kapjuk meg, de látjuk azt a 
környezetet is — a teljes lapot —, amelyben megjelentek. A franciaor-
szági Giromagnyban élő Nagy Ernőt elismerés illeti, hiszen nemcsak a 
megjelentetés költségeit vállalta magára, hanem hosszú hónapokat áldo-
zott — különböző városokba utazva — az anyag felkutatására, összegyűj-
tésére és rendszerezésére. Amit sikerült összeszednie, az szép sorjában 
megtalálható a tetszetős külsejű, a szokottnál nagyobb alakú kötetben. 
Igen helyes, hogy 1956. október 6-val kezdi, a Szabad Népnek azzal a 
lappéldányával, amelyben a Rajk–temetésről és a Rajk–per meggyilkolt 
elítéltjeiről olvashatunk. A forradalomnak ez volt a nyitánya. Az is he-
lyes, hogy a kötet nem fejeződik be november 4-ével, hanem szerepelnek 
benne a szovjet második beavatkozás után megjelent lapok és röpiratok is. 

A gazdag gyűjtemény nemcsak a történészeknek és közíróknak nagy 
haszonnal forgatható segédeszköze, hanem érdekes olvasmány mind-
azoknak, akiket őszinte érdeklődés és tanulni vágyás, esetleg a múlton 
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való elmerengés és a fiatalság utáni nosztalgia hajt az ötvenes évek törté-
nete felé. 

 
* 

Szirmai Endre: Hangtalan jár a köd, válogatott versek, 
Stuttgart 1983, 288 l. 

 
Szirmai Endre, a Stuttgartban élő orvosprofesszor és költő élete egy szí-
nes tartományát hódította meg a költészetnek és építette be lírai alkotásai-
nak összességébe. Új kötetében az irodalom anyagává lényegitette át ta-
lálkozásait világhíres emberekkel és korunk néhány jelentős szellemével. 
Hivatásánál fogva állandóan járja a világot, szinte megszakítás nélkül 
forog tudósok, írók és politikusok társaságában, elismert orvosként és 
kutatóként tudományos konferenciák szívesen látott vendége, kivételes 
nyelvtudása és helyismerete következtében otthonosan mozog majd min-
den földrészen. 

A kötetbe felvett versek ennek a kozmopolita tudósi életnek és nem-
zetközi ihletésű létformának a lírai lecsapódásai. Szirmainak még a leg-
hétköznapibb és legszokványosabb esemény is költészetre ihlető alkalom. 
Megérkezés egy új városba, leszállás valamely egzotikus hely repülőte-
rén, levélváltás régi baráttal vagy új ismerőssel, találkozás világhírű kol-
légával, meghívás híres államférfi házába, látogatás meghalt nagyságok 
sírjánál, vagy egyszerűen a neves páciens megjelenése az orvos előtt, 
mind irodalmi anyag, amelyből a költő verset gyúr. A Hangtalan jár a 
köd előszavának írója, Rónay László, az ismert budapesti irodalomtörté-
nész es kritikus találóan állapítja meg, hogy Szirmai nemcsak az avatott 
kutató figyelmével hajol a tárgyak és események fölé, hanem a költő átlé-
nyegülni és átlényegíteni kész tehetségével is. 

Ennek eredményét lehet, mint műalkotást és lehet, mint kultúrtörténe-
tet is olvasni. A versek nemcsak alkotójuk megfigyelőképességéről, költői 
tehetségéről, formaművészetéről és gondolkodásáról adnak számot, de a 
világról is, amelyben élünk és a korról, amelynek fiai vagyunk. A versek 
megszámlálhatatlan személyes utalást, észrevételt, felismerést tartalmaz-
nak, amelyek — minthogy napjaink kiemelkedő alakjai a hősei — valam-
ennyire a tudomány, művészetek és a politika kulisszái mögé bepillantani 
engednek. 

Valóban új tartomány ez a magyar költészetben és ha majdan szorgos 
filoszok arra lesznek kíváncsiak, hogy líránk mennyire dolgozta fel és 
olvasztotta bele a magyar irodalomba a nyugati szellemi világot, tudósok, 
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írók és művészek szabad köztársaságát, az abban uralkodó életfelfogáso-
kat és magatartásformákat, akkor nem kerülhetik ki Szirmai Endre új kö-
tetét, mindez ismeretek költői átlényegítését. 

 
* 

Tanúk — korukról; Magyar öregdiák Szövetség — 
Bessenyei György Kör, New Brunswick 1979—1982 
 
Az amerikai New Brunswick-i Bessenyei György Kör érdekes és utánzás-
ra méltó vállalkozásba fogott 1977 őszén. Az előadások és értekezletek 
között egy harmadik formát talált ismeretgyarapításra és kommunikáció-
ra. Az ötlet abból áll, hogy valamely téma megtárgyalására felkért előadó 
nem egyetlen esten szerepel, hanem két–három estén folytatólagosan adja 
elő mondanivalóját, amelyet ennélfogva sokkal bővebben és alaposabban 
fejthet ki, mintha egyetlen előadásba kellene beleszorítania. Az elgondo-
lás bevált, úgyhogy a Kör folytatta a kezdeményezést, és immár évek óta 
rendszeresen hívja meg a környék magyarjait — a helyi Rutgers Egye-
temmel karöltve rendezett — tudományos szemináriumaira. A meghívot-
tak elsősorban a jelenkori magyar történelem fontosabb alakítói és tanúi, 
akik személyes élményeik, felismeréseik, tapasztalataik felhasználásával 
érzékletesebbé tudják tenni témájukat. 

A gyorsan jelentkező siker szinte automatikusan adta a további ötletet, 
az előadások szövegének megjelentetését. így született meg a Tanúk — 
korukról című sorozat, amelynek eddig öt kötete látott napvilágot. Az első 
szerzője Kopácsi Sándor, az ötvenhatos magyar forradalom neves alakja 
volt, aki a népfelkelés néhány személyes vonatkozásait elevenítette fel és 
felidézte a Nagy Imre–pert is, amelynek egyik vádlottja volt. Miután a 
szerző terjedelmes műve, A munkásosztály nevében eddig magyarul nem, 
csak idegen nyelveken jelent meg, ez a valamivel több, mint hatvan lapos 
füzet Kopácsi eleddig egyetlen, hosszabb lélegzetű magyar nyelvű 
kontribúciója a forradalom irodalmához. 

Az 1979-ben megjelent Kopácsi–kötet után egy évvel látott napvilágot 
az azóta elhunyt Kovács Imre A Márciusi Front című munkája, amelyben 
ugyancsak személyes szerepét taglalva, minden korábbi beszámolójánál 
részletesebben mondotta el, hogyan és milyen körülmények között szüle-
tett meg a népi mozgalom első jelentős politikai szervezete. 

1981-ben adta ki a Bessenyei György Kör Király Béla Az első háború 
szocialista országok között című tanulmányát, amelyben személyes ta-
pasztalatainak előadásával erősítette meg régi tételét, hogy az ötvenhatos 



 

656 

forradalom és szabadságharc, szovjet és magyar katonák részvételével, 
lényegében szocialista országok között kitört első háborúnak tekinthető. 

Az 1982-es kötet szerzője Nyeste Zoltán volt, aki Recsk — Emberek az 
embertelenségben címen e hírhedt koncentrációs táborban szerzett be-
nyomásait és élményeit adta elő. E kötet jó időben jelent meg, akkor 
ugyanis, amikor Sztáray Zoltán tanulmánya révén Recsk az érdeklődés 
homlokterébe került és a külföldi, de a magyarországi olvasók a hajdani 
tábort illető további részletekre voltak kíváncsiak. A hazai figyelemre mi 
sem jellemzőbb, mint az, hogy mind Sztáray munkája, mind Nyeste be-
számolója a demokratikus ellenzék által indított és terjesztett szamizdat 
kiadvány lett. Hasonmás kiadásai fiatalok révén kerültek el olyan körökbe 
is, ahová nyugati magyar könyvek általában nem jutnak el. 

A sorozat S. kötete Kiss Sándor A magyar demokráciáért című munká-
ja, amelyben azokról a népi intézményekről és kezdeményezésekről szá-
molt be, amelyekben a harmincas évek második és a negyvenes évek első 
felében részt vett. A hajdani kisgazdaparti politikus es parasztszövetségi 
vezető, akit 1982 szeptemberében autószerencsétlenség következménye-
ként ragadott el a halál, olyan értékes vállalkozásokról adott tájékoztatást, 
mint a sárospataki népi szellemű cserkészcsapat, a Soli Deo Glória, a 
Márciusi Front, Kerkai Jenőék katolikus parasztifjúsági mozgalma, a re-
former szándékú ifjúsági körök, a hódmezővásárhelyi találkozó. Köteté-
ben Kiss Sándor felidézte szerepét az ellenállási mozgalomban, majd 
nagy jelentőségű munkáját a parasztszövetségben es a kisgazdapártban, 
elsősorban a paraszti érdekképviselet megteremtése es a parasztegység 
létrehozása érdekében. A könyvet nemcsak szerzőjének illetékessége és 
avatottsága hitelesíti, de a nyugodt, szenvtelen, az igazságot és valóságot 
szem előtt tartó előadásmód is. A tanúvallomásból egy igaz ember, kitűnő 
jellem és világosan gondolkodó politikus szól hozzánk. 

A Bessenyei György Kör jó érzékkel válogatva szólaltatta meg eddig a 
magyar közelmúlt szereplőit. Olyanoknak adott tanúskodásra lehetőséget, 
akiknek van mondanivalójuk és azt színvonalasan tudják előadni. Csak 
kívánni lehet, hogy a sorozat ne szakadjon meg és a következő köteteknek 
is legyen annyi olvasójuk, hogy a vállalkozás fennmaradhasson. 

 
* 

Szárszó 1943, Kossuth Kiadó, Budapest 1983, 448 l. 
 
A szárszói konferenciáról kiadott kötetnek érdekes előtörténete van. Ami-
kor évekkel ezelőtt eldőlt, hogy a negyvenedik évfordulót egy dokumen-



 

657 

tumgyűjteménnyel teszik emlékezetessé, a mainál kedvezőbb szellemi és 
politikai légkör uralkodott. Ezt kihasználva a szárszói konferencia volt 
résztvevői és a méltó megemlékezés pártfogói, nem elégedtek meg a szár-
szói jegyzőkönyv újbóli kiadásának tervével, hanem az 1943-mashoz ha-
sonló konferencia megrendezésének gondolatát is felvetették és megkezd-
ték annak kitapogatását, vajon lehetséges-e 1983-ban az 1943-mashoz 
valamelyest hasonlító találkozót megszervezni. E találkozó célja nemcsak 
a negyven év előtti események felelevenítése és a konferencia eszméiről 
folyó eszmecsere lett volna, hanem a mára is érvényes tanulságok szám-
bavétele és a magyarság mai helyzetéről való gondolkodás is. Az előké-
születek közben történt a szovjet párt- és állami apparátus élén az ismere-
tes személyi változás, Andropov hivatalba lépése, aminek következmé-
nyeként az egész kelet–közép–európai kommunista táborban bizonytalan-
ság, tanácstalanság és óvatosság ütötte fel fejét. Ennek estek áldozatul a 
szép és ígéretes szárszói tervek is. 

Az évfordulóra tervezett konferencia kútba esett, nemcsak azért, mert 
annak feltehetően fő szereplőjét, Püski Sándort megakadályozták abban, 
hogy Magyarországra utazzék, hanem azért is, mert a megromlott szelle-
mi légkörben gondolni sem lehetett a 43-mashoz hasonló széles körű ösz-
szejövetel megrendezésére. Az évforduló alkalmából megjelent némely 
írások mutattak, milyen határai vannak a kérdés tárgyalásának, mennyire 
megszűkültek a szabad eszmecsere lehetőségei. Az emlékezés a mini-
mumra korlátozódott, és hogy nem lett még színtelenebb és szegényebb, 
az a Hazafias Népfront főtitkárának javára írandó, aki arra törekedett, 
hogy a valóságban is tükröződjék valami abból a pozitív beállítottságból, 
amellyel hivatalos körök legalábbis szóban és írásban a szárszói jelenség 
fele közelítettek. Nem véletlen, hogy a szárszói, dokumentumgyűjtemény 
előkészületi munkái a Hazafias Népfront égisze alatt folytak és e szerve-
zet vállalta a kiadás patronálását. 

A kötet anyagát Györffy Sándor, Sebestyén László és Sípos Attila 
gyűjtötte és állította össze, ők írták az összekötő szövegeket is. Főszer-
kesztőként Pintér István párttörténész jegyzi a kötetet, tőle származik a 
bevezető tanulmány, amely a szárszói probléma marxista értelmezését 
hivatott adni es nyilvánvalóan az ő feladata volt, hogy a szerkesztésben a 
pártszempontok érvényesüljenek. 

Az előszót Kállai Gyula írta, kettős minőségben. Mint a Hazafias Nép-
front elnöke és mint olyan kommunista politikus, aki a háborús ellenzéki 
és ellenállási akciókban részt vett. ő emlékeztet arra, hogy a szárszói 
anyag egy része 1943-ban a Magyar Élet Könyvkiadó gondozásában — 
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és Püski Sándor érdemeként, amit viszont elhallgat — már megjelent és 
azt is regisztrálja, hogy az elmúlt negyven esztendő nem csökkentette, 
hanem növelte ez anyag értékét és az iránta való érdeklődést. Ehhez Kál-
lai hozzáteszi, hogy: „Ma megvan minden lehetőségünk arra, hogy az 
akkor publikált anyagot megtisztítsuk bizonyos korabeli szennyeződések-
től. Nem tudni, vajon mire gondolt, de egy dokumentumgyűjteménynek 
nem ez a feladata, hanem úgy eleveníteni fel mindent, ahogyan történt. A 
„szennyeződésektől” való megtisztítás más természetű művelet és általá-
ban ideológusok, politikusok, közírók szoktak vele foglalkozni. A kötet 
összeállítói igen helyesen mellőzték e sugallatot, és ha mégis hiányos az 
anyag, az nem az ő mulasztásuk, hanem némely érdekeltek kívánságának 
tulajdonítható. A szerkesztők előszavából ugyanis arról értesülünk, hogy 
„néhány esetben a szerző vagy örököse kérte a rövidebb formában való 
közlést.” Ez oda vezetett, hogy némely felszólalás szövege nemcsak hogy 
rövidítve, de egyáltalán nem került bele a kötetbe. Nagy kár, mert a teljes-
ség rovására történt, ami dokumentumgyűjteménynél nem elhanyagolan-
dó szempont. 

Miután a szóban forgó Szárszó–kötet nem lett az, aminek elgondolói 
szánták, nagy kár, hogy Püski Sándor a budapesti kiadás kedvéért lemon-
dott a maga Szárszó–anyagának tervezett kinyomtatásáról. Ez tartalmazta 
volna a teljes 1943-as kiadást, az abból – a kéziratok késedelmes leszállí-
tása miatt — kimaradt felszólalásokat, a korabeli sajtóvéleményeket, a 
gazdag képanyagot és nem utolsósorban Püski Sándor terjedelmes vissza-
emlékezését a Magyar Élet Könyvkiadó működésére es a szárszói konfe-
rencia megszervezésére. Ebből sok minden kétségtelenül ebbe a kötetbe is 
belekerült, de kar, hogy Püski értékes személyes vallomásából a budapesti 
kiadásban csak töredékek maradtak meg. 

Az anyag mégis rendkívül gazdag és hézagpótló. A szerkesztők folyó-
iratok és lapok hasábjairól, archívumokból vett darabokból, valamint ad-
dig nem publikált kéziratokból olyan gyűjteményt állítottak össze, amely-
nek elsőrangú dokumentumértéke van és olvasmánynak is élvezetes. 

A fő fejezetekben részletes beszámolókat olvashatunk az 1942 februári 
munkás–, paraszt–, értelmiségi ifjúsági találkozóról, a Soli Deo Szövet-
ségről, az 1942-es szárszói konferenciáról, a Magyar Élet Könyvkiadóról, 
a népfőiskolás és a népi kollégiumi mozgalomról, a parasztszövetség kez-
deteiről, majd az 1943-as szárszói konferenciáról, a kötet fő témaköréről. 
Itt a szerkesztők átvették, illetve kiegészítették az 1943-ban kötetben 
megjelent jegyzőkönyvet, hozzátéve a korabeli sajtóhangokat, majd egy 
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fejezetet a szárszóiak szerepéről az ellenállási mozgalomban es néhány 
résztvevő személyes visszaemlékezését. 

Az anyag, mint látható, igen tetszetős, sok minden most olvasható első 
ízben azóta, hogy a maga idejében megjelent Ezek közé tartozik Németh 
László szárszói előadása, amelyről ő egy önéletrajzi írásában azt mondot-
ta, hogy legjelentősebb írói alkotásának tartja. 

A kötet olvasása közben nyert kedvező benyomást némileg zavarja, 
hogy érezhető a törekvés Püski Sándor es a Magyar Élet Könyvkiadó sze-
repének csökkentésére és ténykedéseik jelentőségének elhalványítására. A 
konferencia olykor másodlagos fontosságú előzményeinek es kísérőjelen-
ségeinek bő taglalása arra is szolgálhat, hogy kevesebb szó essék magáról 
a konferenciáról és az ott uralkodó közhangulatról. Az anyag bősége egy-
felől dicséretes és a gyűjtemény javát szolgálja, másfelől – erős a gyanúm 
– alkalmas arra, hogy a szárszóig találkozó a különböző munkás–paraszt–
értelmiségi összefogások egyikének, a kommunista népfront–taktika ré-
szének, nem pedig eredeti és önálló kezdeményezésnek, a népi gondolat 
hatalmas erejű demonstrációjának tűnjek fel. A kötet az események jól 
megoldott egyféle ábrázolását nyújtja, de nem ad mindenben igazolható 
és megnyugtató képet Szárszó valóságos értelméről, helyéről és szerepé-
ről az újabb kori magyar történelemben. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Egy erdélyi költő halálára146 

Hervay Gizella (1934–1983) 
 
Megint meghalt egy költő. Idestova ugyan egy éve már, de nekem igen 
hosszú időbe telik még egy ilyen kis megemlékezés megírása is. önkezé-
vel vetett véget életének. Ugyanúgy, mint férje, Szilágyi Domokos, a köl-
tő, aki már hét esztendővel ezelőtt eldobta magától az életet. Árván ma-
radt gyermekük szinte jelképe a népnek, amelyből származtak. 

Sorsukat Hervay Gizella prózájában mar előre megszövegezte. így: 
„Tudod, mi volt a legiszonyúbb Szilágyban? A jövőtlenség.” És így: „A 
kisebbségi kérdés nem erdélyi kérdés, nem felvidéki kérdés. Magyar kér-
dés. A puszta létünkről van szó. Az egész magyarság puszta létéről. Arról, 
hogy életünk lesz-e, vagy halálunk.” És végül így: „Hát én itthon vagyok. 
És otthon vagyok a Szilágyban és Kolozsvárott és otthon vagyok Po-
zsonyban, mintha csak Kolozsvárott lennék. Ezt tőlem senki el nem vehe-
ti. Hacsak nem az életemmel együtt.” 

Micsoda rend, micsoda világ lehet az, amely kitaszított az életből két 
ily remek embert, két ily kiváló költőt? 

 
Egyetlen szóval 
meg tudnánk ölni egymást. 
 
Annyira szeretsz. 
Annyira szeretlek. 
 
Szólsz hozzám — már nem te vagy. 
Szólok Hozzád — nem én vagyok. 
 
Hangodban hallgat a válaszom. 
Hangomban kiált a válaszod. 
 
Ne is mond, hogy ezért meg azért! 
 
Már attól a szótól sem félek, 
amivel meg tudnánk ölni egymást! 

                                                           
146 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 1. számában. 
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Hervay Gizella öt verseskötetet adott ki életében. „Világ a végtelen-
ben” (1963), „Reggeltől halálig” (1966), „Tőmondatok” (1968), „Űrlap” 
(1973; es „Zuhanások” (1978). Két gyermekkönyvet is írt az erdélyi isko-
lák kis magyarjainak. Egymás után sorjázott kötetcímei szinte versként 
rajzolták meg poétái útját a lazító szépség–dalaitól a sötét, szikár, re-
ményvesztett tőmondatokig. Versei „a külső díszítő elemeket egyre in-
kább elhagyva, valóban a tőmondatok keménységével, puritánságával, a 
képalkotástól a gondolatépítés felé haladó elvonatkoztatással szólnak az 
emberiség védelméről” – írta róla egy kritikusa. De őt magát nem tudták 
megvédeni. 

Hamvait férje mellé temették Kolozsvárott a házsongárdi temetőben. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló147 

Huszár Tibor: Beszélgetések, Magvető, Budapest 1983, 466 l. 
 
Huszár Tibor „Beszélgetések” című kötete hét interjút tartalmaz, amelye-
ket a budapesti szociológus nyugaton élő magyar írókkal és politikusok-
kal készített 1977 október második felében és november első napjaiban 
Párizsban, Londonban, New Yorkban és Washingtonban. Beszélgetőpart-
nerei a következők voltak: Cs. Szabó László, Fejtő Ferenc, Kovács Imre, 
Gombos Gyula, Nagy Ferenc, Kiss Sándor és Püski Sándor. Találkozott 
Londonban Szabó Zoltánnal is, aki azonban nem járult hozzá a vele foly-
tatott két beszélgetés hangszalagon történő rögzítéséhez. Huszár szeretett 
volna Schöpflin Gyulával és Ignotus Pállal is összejönni, de ez a terv az 
előbbivel különböző félreértések, az utóbbival annak betegsége miatt 
meghiúsult. 

A budapesti írót és szociológiatanárt a harmincas évek és a negyvenes 
évek első felének irodalmi és politikai közviszonyai érdekelték. A kérése 
az volt, hogy interjúalanyai ne érintsék az 1945-ös és az azt követő ese-
ményeket. Tehát ne nyilvánítsanak véleményt olyan témákról, amelyek 
Magyarországon részben tabuknak számítanak, részben csakis a hivatalos 
felfogásnak megfelelően érinthetők. A kötet e korlátozás ellenére is — 
jóllehet némely gondolatmenet csonka marad, azáltal, hogy megszakad a 
háború végével — rendkívül gazdag, irodalmi adatok és adalékok olyan 
tárházát nyújtja, amely újdonságnak számít az eddig csak hazai forrásokra 
utalt érdeklődőknek. Az interjúgyűjtemény kiadása örömmel üdvözlendő, 
hiszen értékes információkat nyújt a kor és némely közszereplője történe-
téről. 

A megkérdezettek közül Kovács Imre, Nagy Ferenc és Kiss Sándor 
már nem él. Ők tehát már nem hitelesíthették a hangszalagra vett beszél-
getésük írásos szövegét. Huszár az érdekelteknek azt mondta, hogy a 
hangfelvételek az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Szociológiai Intéze-
tének archívuma számára, tehát nem a publikálás szándékával készülnek. 
Szabó Zoltán kivételével mindenki kötélnek állt, elsősorban azért, mert a 
budapesti vendéget bizalmat keltő ajánlások előzték meg, olyanok részé-
ről, akiknek szavát nyugaton komolyan veszik. A beszélgetések kinyom-
tatásának ötlete 1982-ben vetődött fel és Huszár csak akkor tájékoztatta 

                                                           
147 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
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erről interjúalanyait, amikor tanszéke már megállapodott a Kossuth Ki-
adóval. 

A gyűjtemény 1983 őszén jelent meg. Beszélgetőtársairól a kötet ösz-
szeállítója az Utószóban azt írja, hogy Püski Sándor kivételével „a hideg-
háború éveiben valamennyien a magyar emigráció jellegadó képviselői 
voltak. Olyan személyek, akik az elmúlt évtizedekben a magyar népi de-
mokráciával szemben ellenséges politikai nézeteiket a Szabad Európa 
Rádió, az Amerika Hangja és a BBC adásaiban újra és újra kinyilvánítot-
ták. Politikai nézeteiket mindenekelőtt rokonította antikommunizmusuk 
és szovjetellenességük”. Többektől tudom, hogy Huszár nem úgy közele-
dett feléjük, mint akinek ilyen elítélő véleménye volna róluk és azt sem 
érezték, mintha ez csak udvariasságból történt volna. Nem lehetetlen, 
hogy az iménti idézetben kifejezésre jutó „marxista hozzáállás” a kötet 
tartalma miatt nyugtalankodók megnyugtatását szolgálta. Hiszen ismere-
tes, hogy ellenszenves, de „eltűrt” nézetek kinyomtatásához kritikai ma-
gyarázatot illik fűzni. Az Utószónak valószínűleg az a célja, hogy meg-
szűntesse azt a „zavart”, amely a nyugati írók és politikusok szavai nyo-
mán a magyarországi olvasók agyában esetleg keletkezhetnék. Nem hin-
ném azonban, hogy Huszárnak kezdettől fogva ez volt szándéka. Sokkal 
inkább arra gyanakszom, hogy azok számára akarta „helyükre tenni” a 
dolgokat, akiktől a kiadás függött. 

Az Utószó kellően át nem gondolt és helyenként — bocsánat a kifeje-
zésért — eléggé zavaros. Megtudjuk belőle például, hogy „a Bethlen–féle 
csoportosulás ideológiájának fontos eleme a neokonzervatívizmus, míg a 
Gömbös–csoport prefasiszta, nemzeti radikális jelszavakkal operál”. Hu-
szár szerint a prefasiszta és a nemzeti radikális jelző ugyanazt a fogalmat 
fejezi ki, vagyis a nemzeti radikalizmus a fasizmus előzménye, kezdete, 
eredete. Nos, mit szólna ehhez Bajcsy-Zsilinszky Endre, aki a nemzeti 
radikalizmus apostola volt, vagy Bibó István, aki ezt a nevet akarta adni 
1956 október végén a Nemzeti Parasztpártnak? Tetézi a zavart Huszár 
azzal, hogy olyan neveket sorol fel egymás után a nemzeti radikalizmus 
címszava alatt, mint Szabó Dezső, Barrés, Chamberlain, Milotay, Lendvai 
István, az osztrák Schönerer és Lueger. Mulattató lett volna olvasni, hogy 
milyen rokonságot konstruál ezek között, de erre már nem tért ki. Megál-
lapítja viszont, hogy a nemzeti radikalizmus nem volt egységes áramlat, 
tehát felmentést ad önmagának, hogy kénye–kedve szerint bárkit beleve-
hessen, akinek a nézetei nem tetszenek neki. Ez lenne a marxista magya-
rázat? 
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De ez, úgy látszik, nem elég. Azzal folytatja, hogy Gömbös 
hatalomrakerülésével „megszűnik az újkonzervativizmus hegemóniája, de 
a nemzeti radikalizmus csak szavakban válik kormányzati elvvé: a nagy-
birtok és a nagytőke pozíciói szilárdak maradtak”. Égbekiáltó tudatlansá-
gomban eddig úgy véltem, hogy a nemzeti radikalizmus képviselői Baj-
csy–Zsilinszky, a népi írók, a falukutatók, az agrárszocialisták voltak, 
akik Gömböst a nagybirtok és a nagytőke épségbenhagyásáért hevesen 
támadták. Huszár most felvilágosít, hogy az igazi nemzeti radikális, aki 
ezt kormányelvvé tette, Gömbös Gyula volt. 

Ezek után már nem csodálkozom azon a tételén sem, hogy a nemzeti 
radikalizmus is polarizálódott, „s — legalábbis részben — jellege is mó-
dosult”. „A szélsőjobboldali ideológiákon belül elkülönül az úgynevezett 
úri és populista demagógiával operáló nemzetiszocialista irányzat s a né-
metbarát, illetve a hungarofasiszta tendencia.” Ismét manipuláció a fo-
galmakkal annak érdekében, hogy a dolgok még jobban összezavarodja-
nak és például a populista jelző az úri, a nemzetiszocialista, a németbarát 
és a hungarofasiszta közelébe kerüljön. Az is új ebben a nyakatekert fo-
galmazásban, hogy a nemzetiszocialista és a hungarofasiszta irányzat el-
különül egymástól. Miben? — kérdezhetné az olvasó, de választ nem kap, 
hanem egy újabb irányzatot, az „úri fasizmust”. 

A Márciusi Frontról azt írja Huszár, hogy „egyidejűleg köszönhette lé-
tét a kommunista párt népfrontpolitikájának és a népi írói mozgalmon 
belüli új törekvéseknek: a demokratikus forradalmi alternatíva vállalásá-
nak”. Az már kétségtelen eredmény, hogy egy kommunista szerző nem 
tulajdonítja a Márciusi Frontot egyedül az illegális kommunisták művé-
nek, hanem a „demokratikus forradalmi alternatívát vállaló” népieknek is 
juttat szerepet. Csak az a kérdés, hogy mi az a demokratikus forradalmi 
alternatíva, amelyet állítólag vállaltak. A népiek társadalom– és jövőképe 
semmit sem változott 1937-ben. Ugyanaz volt a Múzeum kerti zászlóbon-
tás előtt és után. Az írói tábort jellemző jegyek nem módosultak. Egyen-
ként voltak különbségek az írók között, de ennek semmi köze a Márciusi 
Front megalapításához. Sokkal inkább annak, hogy voltak, akik szellemi 
mozgalomként akartak működni, és voltak, akik politikai mozgalomként 
is. Az utóbbiak álltak a Márciusi Front mellé. „Demokratikus forradalmi 
alternatíva” vállalása ebben az összefüggésben üres szólam. 

Teljesen zavaros, amit az „országgyarapítás mámorá”-ról ír. Ez szerin-
te „évekre elerőtlenítette a demokratikus, baloldali mozgalmakat, s erősí-
tette a nemzeti sorskérdésekként számontartott társadalmi ellentmondások 
faji radikalizmus jegyében való megoldásának illúzióit”. Huszár ismét 
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össze nem tartozó dolgokat kever össze. Természetesen volt olyan jelen-
ség, amit az „országgyarapítás mámorá”-nak lehet nevezni. A demokrati-
kus, baloldali mozgalmak valóban elerőtlenedtek, de nem az 
országgyarapítás következményeként, hanem más események hatására. A 
társadalmi ellentmondások faji radikalizmus jegyében való megoldásának 
illúzióját sem az országgyarapítás táplálta, hanem inkább a zsidókérdés és 
az antiszemitizmus. Az utóbbi hirdette ugyanis annak hiú reményét, hogy 
a társadalmi ellentmondások megszűnnek „a zsidókérdés” megoldásával. 

Huszár annyira beleszeretett nemzeti radikalizmus–elméletébe, hogy 
állandóan visszatér rá. Imrédyvel kapcsolatban oly módon, hogy annak 
„nemzeti radikális jelszavai a zsidótörvények gyors és következetes vég-
rehajtását, az 'őrségváltást' szorgalmazták.” Más összefüggésben meg azt 
úja, hogy a Honszeretet Egyesület lapjai „különösen támogatták a faji 
gondolat, az ún. paraszti radikalizmus híveit”. A „faji gondolat” és „a 
paraszti radikalizmus” tehát egyazon fogalom. Később megtudjuk, hogy 
fenyegetett a veszély, „elmosódnak a nemzeti radikalizmus és a nemzeti 
szocializmus közötti válaszfalak”. Érdekes. Korábban még arról volt szó, 
hogy a nemzeti szocializmus a nemzeti radikalizmus következménye, 
vagyis a kettő egy fáról termett. Hogyan kerülnek közéjük tehát válaszfa-
lak? 

Huszár egy helyütt arról beszél, hogy a szélsőjobboldali ideológiákon 
belül van egy nemzetiszocialista irányzat és a németbarát hungarofasiszta 
tendencia. A 460. lapon viszont az áll, hogy „az ún. hungarofasizmus csak 
a német nemzetiszocializmust utasította el, s nem a nemzetiszocializmust 
általában”. Szóval, oly németbarát irányzat volt ,amely nem kedvelte a 
németeket. 

Nem tudom, mert a szerző adós marad a válasszal, hogy mit jelent a 
következő meghatározás: „Keresztes–Fischer . . . ellenpontozni kívánta a 
német nemzetiszocializmus magyar képviselőit. S feltételezhetően éppen 
e célból bátorította pl. a „Magyar Út”, „Magyar Élet” harmadikutas tö-
rekvéseit.” Az „ellenpontozást” csak úgy érthetem, hogy szerinte Keresz-
tes–Fischer mint reakciós ellenforradalmi miniszter természetesen nem 
keresztezhette a magyar nyilasok törekvéseit, ő csak ennél gyengébb el-
lenintézkedést tehetett, amire Huszár kitalálta — a magyar szociológia és 
nyelvtudomány nagyobb dicsőségére — az „ellenpontozás” kifejezést. 
Szembeszökő, hogy Keresztes–Fischerrel és Telekivel kapcsolatban nem 
a szóban forgó korszakban tanúsított magatartásuk, hanem korábbi néze-
teik és viselkedéseik alapján ítél, mintha valaki Bajcsy–Zsilinszkyről 
szólva állandóan az Áchim–gyilkosságot és az ébredő korszakot emleget-
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né, abból ítélné meg az egész embert, vagy közelebbi példát véve, Kádár 
János életrajzából csak a Rákosinak tett szolgálatokat és az ötvenhatos 
forradalom elárulását tartaná fontosnak. 

Ami most már az interjúkat illeti, Huszár Tibor jó kérdezőnek bizo-
nyult, mert az avatatlan olvasóra gondolva tájékozatlanságra valló kérdé-
sek tömegét tette fel, jóllehet több helyütt tanújelét adja annak, hogy sokat 
olvasott és a felvetődött témákat jól ismeri. Kérdéseit, igen helyesen, arra 
a tudásanyagra alapozta, amelyre a magyarországi források ismeretében a 
hazai olvasó támaszkodhatik. Ez a interjúgyűjtemény kétségtelen erénye. 
Némely részletben azonban beszélgetőpartnerei nem tudják kielégíteni 
kíváncsiságát, különösen, amikor a mai hivatalos irodalomtörténeti nagy-
ságok — pl. Bálint György, Gaál Gábor stb. – felől érdeklődik, vagy Er-
dei Ferenc javára szóló nyilatkozatokat próbál kierőszakolni. A kapott 
válaszok aligha erősítik meg azokat a lelkes megállapításokat, amelyekkel 
a nevezetteket illetően tele vannak a hivatalos kiadványok és felülről su-
gallt elemzések. 

A népi mozgalom jellegével és természetével Huszár keveset tud kez-
deni. Többször hangoztatja, hogy nem volt egységes és az egységéről 
terjesztett hiedelmek merő legendák. Valóban, a népi mozgalom rendkí-
vül sokszínű volt, sok nézetet, írói alkatot, törekvést foglalt magába, de 
mindezeken túl voltak közös jegyei, amelyek nagy és fontos dolgokban 
egységes alakulatot mutatnak. Huszár mintha egységen csak a kommunis-
ta pártok monolitikus, megbonthatatlan szerkezetét értené és ami ennek 
nem felel meg, az egységes sem lehet. Helyesen látja, hogy a népiek nem 
voltak ilyen értelemben egységesek, mégis állandóan azt kéri számon, 
hogy utána diadalmaskodva jelenthesse ki, lám, mennyire dúlt közöttük 
az egyenetlenség és széthúzás. 

Az olvasó nem szabadul a benyomástól, hogy Huszár az interjúkban is 
és az Utószóban is a két tábor — a jobboldali és a baloldali — elméletét 
igyekszik igazolni és igazolva látni, sokszor önkényesen sorolva embere-
ket és intézményeket az egyikbe vagy a másikba. A népi mozgalom törté-
nete viszont azt mutatja, hogy a frontok mindig konkrét kérdésekben és 
ügyekben alakultak ki, nem mindig ugyanazokat a személyeket foglalva 
magukba. A korábbi marxista ábrázolásokkal ellentétben a szerző most 
már tágítja a „baloldali” tábort, mert félreismerhetetlen igyekezettel im-
már Kovács Imrét és Szabó Zoltánt is megtiszteli a baloldaliság dicsősé-
gével, a jobboldalra utasítva mindazokat, akik szerinte nacionalista, har-
madikutas, antiszemita nézeteket vallottak. Az egy pillanatig sem zavarja, 
hogy az általa „baloldalinak” tisztelt írók minden aggály és fenntartás 
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nélkül publikáltak a „jobboldali” lapokban. Püski Sándor ugyancsak 
jobboldalinak kikiáltott kiadója például még a kommunista Nagy Istvánt 
és Balogh Edgárt is befogadta, demonstrálva a Huszár által oly nehezen 
értett népi összetartozást és egységet. 

Az Utószó — amely az interjúkat követi és azok után íródott — semmi 
jelét nem mutatja annak, mintha Huszár tanult volna abból, amit beszélge-
tőpartnereitől hallott. A népi mozgalomról szóló hivatalos állásfoglalások 
szülte prekoncepciói változatlanul és elevenen élnek. Bízom benne, hogy 
a beszélgetések szövege nagyobb hatással lesz a magyarországi olvasók-
ra, mint az interjúk készítőjére. 

Ami a stílust illeti, Huszárnak gondosabban kellett volna fogalmaznia 
és nem lett volna szabad átvennie a mai magyarországi politikai nyelv 
szörnyszülötteit. Ami a publicisztikában esetleg elnézhető, egy ilyen igé-
nyes munkában zavar. Nem vette például észre, milyen sokszor és tünte-
tőén használja némely kedvenc szavát. A „markáns” szót például. Ilyene-
ket ír: „Kovács Imre a népi mozgalom balszárnyának egyik markáns kép-
viselőjévé vált” (435), „az úri fasizmus legmarkánsabb képviselője Imré-
dy Béla és csoportja” (440), „Ignotus Pál, K. Havas Géza, Gáspár Zoltán, 
Kecskeméti György markáns tehetségek voltak (441), „a Kommunista 
Párt tele volt markáns egyéniségekkel” (442), „Teleki népbarátságának 
szigorú osztálykorlátai legmarkánsabban a Táj– és Népkutató Központ 
bezárása körüli vitákban nyilvánultak meg” (454), „a konferencián egye-
dül Szabó Zoltán fogalmazta meg markánsan: a szociális olajcseppek 
nem hoznak üdvözülést” (458). 

Bosszantóan sok a hiba a nevek írásában. A szerzőnek illett volna 
megnéznie, hogy az általa említett nevek hogyan írandók és azt is, hogy 
beszélgetőpartnerei helyesen utalnak-e nevekre és címekre. Huszár példá-
ul Chorin Ferencet állandóan bárózza, holott nem volt az. Dessewffy 
Gyula neve kétszer is Dezsőfy-nek van írva. Barsi Dénesből Dezső lett. A 
235. lapon említett Báli valójában Bary József. A kiugrási kísérletekben 
szereplő Veress László neve tévesen Vörös-nek van kinyomtatva. Malán 
Mihályé meg Malánynak, Illés József jogtörténész professzoré Illyésnek, 
Soós Gézáé a 401. és 402. lapon nyolc alkalommal Sós-nak. Hennyey 
Gusztávét Henyeinek, Szatmáry Sándorét Szatmári Istvánnak, Simándi 
Béláét Simándynak írja. E névvel egyébként is baja van a kötet szerzőjé-
nek. Simándy Pál és Simándi Béla állandóan összekeveredik. Az előbbi-
nek „Az elsikkadt hegyibeszéd” című könyve tévesen „Elsikkadt hegyi 
beszéd”-nek van feltüntetve. A szegedi Buócz Béla főkapitányhelyettes 
ugyancsak tévesen, mint „Buhócz főkapitány” szerepel. És Matolcsy Má-
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tyás híres könyvének sem „Agrárpolitikai feladatok Magyarországon”, 
hanem csak „Agrárpolitikai feladatok” volt a címe. A Fodor Ferenc irá-
nyításával megjelent cserkész folyóiratnak sem „Fiatal Magyarország”, 
hanem „Fiatal Magyarság” volt a neve. Szabó Zoltán szerkesztőtársa pe-
dig nem Kovács Imre volt, hanem Boldizsár Iván. Végül Faragho Gábor 
nem csendőr tábornok volt, hanem honvédtábornokként a csendőrség fe-
lügyelője. A kettő nem ugyanaz. A felügyelő nem volt csendőr. Éppen 
azért lehetett felügyelő. 

Az már valószínűleg sajtóhibának tekinthető, hogy Magyary Zoltán 
professzor és Kállay Miklós miniszterelnök neve i-vel, Mihályfi Ernőé y-
nal, Rajniss Ferencé és Vass Lászlóé egy s-sel van írva. (És talán nem hat 
szerénytelenségnek, ha megjegyzem, hogy én sem y-nal hanem i-vel írom 
nevem és német könyvem magyarra fordítva nem „A magyar népiesek” 
(144), hanem „A magyar népiség”.) 

 
* 

Jászi Oszkár: Marxizmus, vagy liberális szocializmus, 
Magyar Füzetek könyvei. Párizs 1983,223 lap. 
 
A Kende Péter által szerkesztett és Párizsban kiadott kötet címe egy olyan 
Jászi–tanulmány címével azonos, amely eddig ismeretlen volt és Borsody 
István bukkant a nyomára a New Yorkban őrzött hagyatékban. A kiadó 
szerint: „A kézirat eredetije a New York-i Columbia egyetem Butler–
könyvtárában őrzött Jászi–hagyaték kéziratos anyagai között fekszik. 
Kézzel írt kétszáz lapból áll. Címe eredetileg nem volt, de Jászi özvegye 
ezt jegyezte fel rá: „Marxism. vs. Liberalism. Vienna, around 1920”. A 
kiadó valószínűnek tartja, hogy Jászi emigrációjának kezdetén, 1919 vé-
gén íródott az osztrák fővárosban. Nem biztos, hogy a szerző be is fejezte, 
ámbár amellett szól az a körülmény, hogy a végén egy politikai program 
néhány alapelvét körvonalazza. A tanulmány Marx és a korabeli marxiz-
mus kritikája, szembeállítva vele egy liberális eszmékre épülő szocializ-
mus ember- és társadalomképét. Esetleges be nem fejezését, illetve a 
nyomdai közlésről való lemondást az indokolhatta, hogy Jászi Oszkár 
akkor fogott bele „Magyar Kálvária — Magyar Föltámadás” című köny-
vének megírásába, amely hamarosan meg is jelent magyarul, majd néme-
tül. Ez utóbbi munkáját jóval fontosabbnak tartotta, mint az előbbit. Eb-
ben összegezte az októberi forradalom és a proletárdiktatúra tanulságait. 
A „Marxizmus, vagy liberális szocializmus” nyeresége a Jászi–
irodalomnak és megjelentetőit mindenképpen elismerés illeti. 
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E majd másfélszáz lapos tanulmányt néhány apróbb cikk és tanulmány 
egészíti ki, amelyek 1922 és 1955 között íródtak. Nagyrészt a budapesti 
Századunkban jelentek meg, majd 1945 után nyugaton. A „Jászi Oszkár 
publicisztikája” címen 1982-ben Budapesten kiadott válogatásból kima-
radtak, mert ennek szerkesztői — Litván György és Varga F. János — 
mellőzték azokat a vitacikkeket, „amelyek elsősorban nem a magyar el-
lenforradalmi rendszer és a nemzetközi fasizmus veszedelme, hanem a 
Szovjetunió és a kommunista mozgalom ellen irányulnak”. E cikkek és 
tanulmányok témái a bolsevizmus erkölcsi válsága, a bolsevizáló lélek 
természetrajza, Károlyi Mihálynak erősen a bolsevizmus felé hajló prog-
ramja, a szabadság és más emberi jogok értéke, a magyar nép 1948 utáni 
állapota. 

A kötet végén újra olvasható annak a Köszönetnek a szövege, amelyet 
Jászi Oszkár a Látóhatár szerkesztőségének küldött a nyolcvanadik szüle-
tésnapja alkalmából megjelent különszám kézhezvétele után. Ez az írás 
azért illik bele a kötet anyagába, mert szerzője kitér annak taglalására, 
irályén célok és szándékok vezették ét és barátait, amikor Magyarorszá-
gon elindították a Társadalomtudományi Társaságot, a Huszadik Század 
című folyóiratot és a Polgári Radikális Pártot. 

A szöveghez fűzött szerkesztői lábjegyzetben az áll, hogy „Jászi leve-
lének eredeti kézirata sajnos nem maradt fenn”. En is ezt hittem, de ami-
kor egy új dolgozatom kutatómunkája során régi dossziékat bontottam tel, 
az egyikből kihullott a Köszönet eredeti kézirata is. Sajnos, ez sem ad 
választ arra a kérdésre, hogy a szöveg egy mondata hogyan értelmezendő. 

Egy helyütt ugyanis Jászi azt írja, hogy „mindig hittem a komoly és 
tiszta (már megint) lehető és megérdemelt vezérszerepében a világ kor-
mányzásában, bármily utópisztikus legyen ma ez az elgondolás”. Kende 
Peter kipontozta a (már megint) és a lehető szócska közötti részt abban a 
jogos feltételezésben, hogy nyilvánvalóan hiányzik egy szó. Az eredeti 
kéziratban — amelynek végére saját kezűleg odaírta, hogy mivel siet pos-
tára adni, már nem nézhette át — van ugyan hézag a kettő között, de mi-
vel a sor végére került a (már megint), a másik sorba a lehető, ennek a 
hézagnak nincs feltétlenül jelentősége. Kende feltételezi, hogy a hiányzó 
szócska lehetett az „értelmiség”, de lehetett a „munkásság” is. Újból és 
többször elolvastam az egész előző bekezdést, amelyben Jászi azt mondja, 
hogy mivel barátaival együtt alapítója volt a polgári radikális pártnak, 
némelyek azzal vádolták, hogy ő is osztálypolitikus, a polgárság meg-
szervezése érdekében indított pártot. „Mi — írja Jászi — a testi és a szel-
lemi munka megszervezésére gondoltunk, vagyis a két legfontosabb és 
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elhanyagolt szociális erőre, a parasztság, a falusi nép, valamint a java in-
telligencia irányítására. Persze azt is reméltük, hogy elkerülve az összeüt-
közést a szocialistákkal, sikerülni fog túlzó marxizmusukat mérsékelni s 
baráti együttműködéssel taktikai és etikai hiányaikat, melyekről a szindi-
kalista Szabó Ervin oly sokat és szenvedélyesen beszélt, kiküszöbölni.” 
Ezután következik a „Mindig hittem . ..” kezdetű mondat. Nos, az én ol-
vasatomban Jászi nem az értelmiségre és nem a munkásságra gondolt, 
hanem a polgárságra. Annak komoly, tiszta (már megint) lehető és meg-
érdemelt vezérszerepében hitt. Nem az egész társadalom irányítására, 
hanem a parasztság és a java intelligencia megszervezésére. A munkássá-
got, illetve a szocialistákat partnerként képzelte el és tudva, hogy ők is 
törekszenek a parasztság és az intelligencia megnyerésére, bízott benne, 
hogy versengésük nem válik összeütközéssé. Jászival való személyes ta-
lálkozásom is arról győzött meg, hogy elsősorban a parasztság és az ér-
telmiség érdekelte, abból a szempontból, hogy mindkettő nehezen szer-
vezhető lévén leginkább rászorul a citoyen értelemben vett polgárok se-
gítségére. A polgárok vezérszerepe azért látszhatott 1955-ben utópiszti-
kusnak, mert mind a hitlerizmus, mind a sztálinizmus megsemmisítésére 
törekedett és a pusztításokat még nem heverte ki, de Jászi erősen bízott 
abban, hogy erejét és ezáltal régi szerepét is visszanyeri. 

 
* 

M. Kiss Sándor—Vitányi Iván: A magyar diákok szabadságfrontja, Az 
Antifasiszta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbizottsága, Budapest 1983, 275 l. 
 
M. Kiss Sándor előző könyve, a „Variációk egy fogalom értelmezésére” 
már sejtetni engedte, hogy ez a tehetséges történész többre képes, mint 
elfogadott történelmi felismerések vagy külső sugalmazások ismételgeté-
sére. Az igazi kutatót jellemző kíváncsisággal és szenvedéllyel ásta bele 
magát az ellenállási mozgalom történetébe, nem elégedvén meg azzal, 
amit a történészek eddig felszínre hoztak s még kevésbé azzal, amit a pár-
tos elfogultság az elmúlt évtizedekben termelt. 

M. Kiss és Vitányi Iván „A magyar diákok szabadságfrontja” című 
munkája újabb ékes bizonyítéka annak a már kezdettől fogva tarthatatlan, 
de hatalmi eszközökkel terjesztett és népszerűsített tételnek, hogy ami 
Magyarországon 1941-től kezdődően a nácizmussal és a háborúval szem-
beni ellenállásban történt, az csaknem kizáróan a kommunisták műve 
volt. Némi tudomásulvételben és elismerésben rajtuk kívül legfeljebb 
azok részesültek, akik a küzdelemben halálukat lelték, vagy az intézmé-
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nyesült kommunista rend buzgó kiszolgálóivá váltak. Az 1947 – 48 utáni 
magatartás döntötte el, hogy valaki ellenállónak számított-e vagy sem, 
tevékenysége feljegyzésre méltónak vagy feledésre ítéltnek minősült-e, a 
fiatal nemzedékek ismeretanyagába került-e vagy sem. 

M. Kiss Sándor és Vitányi Iván könyve csak egy töredékét adja az 
úgynevezett polgári ellenállásnak, polgárin merőben csak a nem–
kommunistát értve, hiszen a mozgalomban és a különböző akciókban 
résztvevők jelentékeny hányadának a polgársághoz semmi köze nem volt. 
A polgári ebben a vonatkozásban tehát annyit jelent, hogy nem–
kommunista. Számszerűen ezek voltak többségben és ha a hatékonyságot 
nézzük, abban sem maradtak el, hiszen a politikai tudatosító és 
közvéleményformáló munka, a németek és magyar segítőtársaik terveinek 
keresztezése, a népnek az előrelátható fordulatra való felkészítése, ha nem 
is volt olyan látványos mozzanat, mint a robbantás vagy vonatkisiklatás, 
mégis jelentős mértékben növelte az ellenállási tábor erejét. 

Vitányi Iván maga is részese volt a korabeli eseményeknek, M. Kiss 
Sándor fiatalabb évjárat lévén csupán kutatói és írói munkája révén szem-
besült az 1941 és 1945 közötti magyar történelemmel. A két szerző azt 
írja le, hogyan alakultak ki a harmincas évek második és a negyvenes 
évek első felében a különböző ellenzéki vagy félellenzéki ifjúsági csopor-
tok, amelyek később az ellenállás szerves részeivé váltak és önálló akci-
ókkal is kifejezésre juttatták a háborús részvétellel való elégedetlenségü-
ket, valamint a háború mihamarabbi befejezésére irányuló törekvésüket. 

Az előzményeket áttekintő hosszabb bevezető után M. Kiss Sándor és 
Vitányi Iván beszámol a Turul–szövetségen belül keletkezett ellenzéki 
csoport tevékenységéről és a Magyar Ifjúság Nagybizottsága megalakulá-
sáról. A Turul belső ellenzékéről szóló ismertetés alkalmas arra, hogy 
eloszlassa azt a tévhitet, mintha az ellenforradalmi korszak e nagy ifjúsági 
szervezete egységesen állt volna az alapítók szándékainak megfelelően a 
nacionalista, irredenta, antiszemita, tekintélyelvű eszmék mögött és kriti-
kátlanul követte a kormányzat által támogatott vezetőket. A Turulban már 
a harmincas évek közepétől észlelhető volt a népiség és a reformizmus 
felé való tájékozódás. Néhány kisebb csoport az illegális kommunista 
párttal is kapcsolatba került. A belső ellenzék — amelynek alkotása volt a 
többi között a Györffy Kollégium előde, a Bolyai Kollégium —, a negy-
venes évek elején már nem is titkolta, hogy szemben áll a kormány né-
metbarát politikájával és a hatalmon lévőktől eltérő módon képzeli el a 
magyar társadalom jövőjét. A Magyar Ifjúság Nagybizottságának meg-
alakulása meg azt jelezte, hogy a fiatalságnak az uralkodó renddel való 
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elégedetlensége végigfutott az összes diákszövetségeken és egyesülete-
ken, a hagyományos szervezetek keretein túl hozva létre új kereteket. A 
könyv további fejezeteiben szó van a Demokrata Diákfront, a Muhoray 
Elemér körül kialakult csoport, a Györffy–kollégisták, a Nemzeti Ellenál-
lási Diákmozgalom, a Magyar Diákok Szabadságfrontja, a Görgey– és a 
Táncsis Mihály–zászlóalj megalakulásáról és tevékenységéről. 

A Kelenföldön a múlt esztendőben felállított és az ifjúsági ellenállást 
megörökítő emlékmű talán felkelti az érdeklődést a magyar diákok bátor 
kiállása iránt és aki a részletek felől kíván érdeklődni, annak aligha ajánl-
ható alaposabb és megbízhatóbb munka, mint M. Kiss Sándor és Vitányi 
Iván közös műve, amely elfogulatlanságánál és tárgyilagosságánál fogva 
is megelőz minden más hasonló témájú kiadványt. Persze, a magyaror-
szági megjelenés feltételei alól ez a munka sem vonhatta ki magát. Kerüli 
a tabukat, óvakodik politikai érzékenységeket sérteni, amennyire a kutatói 
és írói lelkiismeret megengedi, alkalmazkodik bizonyos hivatali várako-
zásokhoz. De ezt, úgy látszik, mégsem tette meg a kívánt mértékben és 
formában, különben elképzelhetetlen lenne, hogy ne a nagy állami kiadók 
valamelyikénél jelenjék meg, hanem egy alkalmi társaság, „Az Antifa-
siszta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbizottsága” gondozásában. Úgy látszik, 
az sem segített a szerzőkön, hogy óvatosan elhallgatták az ifjúsági ellenál-
lás némely vezető tagjának későbbi üldöztetését és az országból való el-
kergetését, nemkevésbé azokat a tanúvallomásokat, amelyek e témáról 
külföldön hangzottak el. 

 
* 

Nagy Károly: Magyar szigetvilágban — ma és holnap, Püski, New York 
1984, 159 l. 
 
„A hatféle magyarság, amely az otthonitól az erdélyin át az amerikaiig 
tágul, olyan tudatot gazdagító magyarságváltozat lehetne, amelyre külön-
féle bezártságunk miatt egész történelmünk során sohasem volt lehetősé-
günk. Megteremthetnénk egy gondolati, érzelmi pluralizmust. Munka-
megosztásnak is lehetne tekinteni ezt a gyakorlatot. Olyan diplomáciai 
tevékenységnek, amely a hazai magyar politika taktikájától és közvetlen 
érdekeitől eltér, de nem tér el a nemzet hosszútávú érdekeitől.” 

Ez az idézet Csoóri Sándortól való és Nagy Károly szerencsés kézzel 
választotta tanulmány- és cikkgyűjteménye mottójául. Hovatovább húsz 
esztendős ily irányú működése azt a célt szolgálja, hogy a világ különbö-
ző részeiben élő magyarok között a gondolati és érzelmi pluralizmus ki-



 

673 

alakuljon, és valami megvalósuljon abból a Csoóri által említett munka-
megosztásból, ami a napi politikai különbözőségek és eltérések ellenére is 
a hosszú távú érdekek közös követését lehetővé teszi. Az a körülmény, 
hogy mindez eddig nem valósult meg és politikai okok megnehezítették 
az ehhez szükséges konszenzus létrejöttét a különböző nemzetrészek kö-
zött, sokakat lehangolt es lemondóvá tett, meggyökereztetve bennük azt a 
felismerést, hogy hiábavaló minden fáradozás, annyira különböző világ-
ban és feltételek között élünk, hogy semmiféle közösség nem alakulhat ki. 

Nagy Károlyt a legelszomorítóbb tapasztalatok sem tették reményt- 
vesztetté. Konok eltökéltséggel, a megszállottság határát súroló céltuda-
tossággal küzd azért, hogy szót értsen nemcsak a rokon törekvésűekkel, 
de azokkal is, akik Magyarország határain belül és azokon kívül csak a 
szükségszerű szembenállásban tudnak gondolkodni. Ezért írja cikkeit és 
tanulmányait a magyar nyelv külföldi helyzetéről, a magyarságtudat ápo-
lásának szükségéről, az ifjúság magyarként való megmaradásáról, a két-
nyelvűségről, a külföldi magyar iskolákról, tanerőkről, tankönyvekről, 
tananyagról, idegenben alkalmazható tanítási módszerekről, az anyanyel-
vi mozgalomról, a kölcsönös közeledés feltételeiről, az irodalmi kapcsola-
tokról és általában a nyugati magyarság sorsáról. 

Nemrégen megjelent kötete ezekből a cikkekből és tanulmányokból, 
előadásokból és interjúkból ad válogatást, bemutatva azt a férfiút, aki 
egyetemi tanári elfoglaltságán kívül szinte egy egész intézményt pótol és 
fáradhatatlanul munkálkodik abban a hitben és meggyőződésben, hogy a 
magyar nyelv és művelődés idegenben való fennmaradása érdekében bő-
ven van területe a hazaiak és a kintiek eredményes összedolgozásának. 
Helyzete nem irigylésre méltó, hiszen szándékait és törekvéseit itt is, ott 
is félremagyarázzák. Itt hazai érdekek képviseletével, enyhébb megfo-
galmazásban a hasznos idióta szerepének vállalásával, ott ideológiai fella-
zítással és nyugati szellemi termékek becsempészésével vádolják, olykor 
nyíltan is, nemcsak bizalmas eszmecserékben. Az igazság az, hogy Nagy 
Károly a kompromisszumok embere lévén, nem köti az ebet a karóhoz, 
nem akar a partner felett győzedelmeskedni, de nem akarja annak megad-
ni sem magát, jóllehet mindkét oldalon ezt várják tőle. A munka viszont, 
amelyet maga elé tűzött és amelyet véghezvinni akar, kölcsönös enged-
ményeket, tehát kompromisszumot feltételez. A kompromisszumra képte-
lenek pedig nehezen értik meg, hogy türelem és engedmény nélkül nincs 
eredmény. 

Nagy Károlynak azért sincs annyi híve, mint amennyit megérdemelne, 
mert senkinek nem beszél a szájíze szerint és senkinek nem hízeleg. A 
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maga igaz meggyőződését mondja Amerikában és Magyarországon egy-
aránt. Nem beszél másképpen Budapesten, mint New Yorkban és fordít-
va. Nem játssza a kooperálót a Benczúr utcában és az ellenállót New 
Brunswickban. Azok közé a kevesek közé tartozik, akiknek Magyaror-
szágon mondott és kinyomtatott szavait nyugati orgánumok is közölhet-
nék, a szerző minden pironkodása, szégyenkezése és szövegváltoztatása 
nélkül. Az anyanyelvi konferenciákon ugyanolyan határozottsággal szólal 
fel a nyugati magyarok sajátos adottságai és feltételei tudomásulvétele, a 
különböző diszkriminációk megszüntetése és a többközpontú, de egysé-
ges magyar irodalom következményeinek levonása mellett, mint amerikai 
előadásaiban és cikkeiben. Megérdemelné, hogy őszinteségét, egyenessé-
gét, nyitottságát és a hosszú távú magyar érdekek felismerésében mutatott 
fogékonyságát az eddiginél jobban méltányolják, mind a hazai, mind a 
külföldi magyarok körében. 
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GOMBOS GYULA 
Nyílt levél Huszár Tiborhoz148 

 
Kedves Tibor, 
elolvastam a „Beszélgetéseket”149 Engedd meg, hogy felhívjam figyelme-
det néhány velem közvetve vagy közvetlenül kapcsolatos ténybeli téve-
désre. 

Azt írod az Utószóban (465. 1.), hogy én a Magyar Közösség–per nap-
jaiban távoztam hazánkból. Nem akkor távoztam. Persze, 1945-ben sem, 
ahogy egy kiváló tudósunk nemrégiben írta irodalomtörténetében. Én 
1948 december elején hagytam el hazám földjét. S nem vonaton vagy 
repülőn, mint jópáran mások, hanem gyalog, egy csempész segítségével. 
A határmenti őrtornyok és áramütéses drótsövények akkor már épülőben 
voltak. Tudom, hogy távozásom idejét vagy bármilyen más adatomat nem 
nézhetted meg az Irodalmi Lexikonban, mert szerkesztői jóvoltából abban 
én nem létezem. De találkoztunk kétszer személyesen s a posta is rendel-
kezésre állt. 

Azt írod (460. 1.), hogy Keresztes–Fischer belügyminiszter bátorította 
a Magyar Út harmadikutas törekvéseit. Ez önkényes állítás, fogalmam 
sincs, honnan veszed. A Magyar Utat vagy engem, mint felelős szerkesz-
tőjét Keresztes–Fischer semmiben nem bátorított. Nem is tehette volna, 
mert vele én soha nem találkoztam. És senkivel sem, aki környezetéhez 
bármily vonatkozásban is tartozott. 

Ez személyesen közvetlenül nem érint, mégis szóvá kell tennem. Azok 
érdekében, akik az adott körülmények közt az ilyesmit nyilvánosan nem 
tehetik szóvá. Azt mondod ugyanis (226. 1.), hogy Imrédy a Honszeretet 
Egyesületet maga mellé csatlakoztatta. A Honszeretet java vezetőit ismer-
tem, egyik sem volt imrédista. Nem is lehettek, hiszen róluk köztudomású 
volt, hogy német- és náciellenesek. De az én tanúskodásomon kívül van 
ennek történelmi bizonyítéka is. A Honszeretet folyóiratában, a Magyar 
Életben jelent meg 1939 elején Szabó Dezső nyílt levele Imrédy Béla 
miniszterelnökhöz. Ez terjedelmes írás, nyolc nagyformátumú folyóirat-
oldalon, címe: „Querelae Magyarorum”. Ennél alaposabb és szókimon-
dóbb bírálatot sem azelőtt, sem azután nem írtak Imrédy Béláról. S leg-

                                                           
148 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
149 Huszár Tibor: Beszélgetések, Magvető, Budapest 1983 
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jobb emlékezetem szerint a Magyar Életnek ezt a számát, megjelenése 
után, az Imrédy–kormány elkoboztatta. 

Gyakran szólsz elemzés vagy kérdés formájában arról, hogy Szabó 
Dezső milyen nagy hatással volt a harmincas—negyvenes évek magyar 
ifjúságára. Többnyire abból indulsz ki (313—14, 334, 438. 1.), hogy Sza-
bó Dezső romantikusan elrajzolta a magyar falu képét; hogy „Az elsodort 
falu” parasztromantika és parasztmitológia; hogy Szabó Dezső ideológiá-
jának központi eleme a parasztság és a falu mitologizálása. S csodálkozol 
rajta, hogy ez hathatott a harmincas és negyvenes évek ifjúságára, még 
paraszt származású részére is, amikor Erdei Ferenc könyveiben már sok-
kal reálisabb magyar falut mutat be, ami a Szabó Dezső-i romantikus pa-
rasztábrázolás meghaladását jelenti. Nos, engedd meg, hogy történelmi 
tényként állapítsam meg, Erdei Ferencnek nem kellett meghaladnia Szabó 
Dezső parasztábrázolását, mert az már réges–rég meghaladott volt Móricz 
Zsigmond, Kodolányi János, Szabó Pál, Németh László regényeiben. 
Nem is az hatott igazán az ifjúságra, bár legtöbbje még középiskolás ko-
rában olvasta „Az elsodort falu”-t, hanem: átfogó, nagyon is racionális 
politikai programja. E programot Szabó Dezső a húszas évek elejétől ren-
geteg cikkben és tanulmányban fejtette ki. (Zöme a harmincas évek végén 
könyvalakban is megjelent Püski Sándor kiadásában „Az egész látóhatár” 
címmel három kötetben, több mint ezer oldalon.) S Szabó Dezső legfőbb 
követelése mindvégig a radikális földreform volt. Ez hatott elsősorban. 
Ezen felül még az a gyakran ismételt tétele: parasztság = magyarság, az-
tán az ország függetlenségének féltése, német- és náciellenessége, s nem 
utolsósorban erkölcsi bátorsága. Ezt nemcsak azért tanúsíthatom, mert 
magam is része voltam ennek az ifjúságnak, de még inkább azon az ala-
pon, hogy százával ismertem a fiatalokat, részint mint a Magyar Út mun-
katársait, nagyobbrészt, mint olvasóit. Ha volt a Magyar Útnak tábora, 
javát ez az ifjúság képezte. Beszélgetésünk során vettem észre, hogy te 
mily kivételes részletességgel ismered a két háború közti kor politikai 
vonatkozású magyar irodalmát. így őszintén szólva nem értem téves, ne-
kem önkényesnek is tűnő, beállításodat ebben az ügyben. 

Azt mondod (315. 1.), hogy szerintem a baloldalt „áthatotta valamiféle 
zsidó osztályszolidaritás, s bár a zsidó munkások, polgárok, nagypolgárok 
között voltak szociális különbségek, ezt a történelmi képződményt ez az 
osztályszolidaritás kötötte”. Felfogásom gyanánt ez így nem helytálló, 
főként mert fogalomzavar van benne. Veled beszélgetve én ezt mondtam 
(218. 1.): „A masszív nagytőkétől kezdve a liberális vagy polgári demok-
rata csoportosulásokon át a szociáldemokratákig egy sajátságos, külön 
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zsidó szolidaritás működött, ez erősebb volt minden más szolidaritásnál, 
mely kinek–kinek a gazdasági érdekéből, társadalmi helyzetéből vagy 
ideológiájából következett”. Ami engem illet, ez a helytálló. Egy jelensé-
get vázolok itt fel néhány szóban, elnagyoltan, nincsen benne semmi mi-
nősítés. Meggyőződésem, minden ember elemi joga, hogy fajtájával — 
etnikumával — szolidáris legyen. A probléma ott kezdődik, amikor e kü-
lön szolidaritás hordozói ennek meglétét és működését le akarják tagadni. 
Megítélésem szerint ez, ami kifogásolható. 

Azt mondod (414. 1.), hogy a Magyar Út egyik cikkében, a „Miről 
szónokoltak Szárszón?”-ban Veres Pétert, Darvas Józsefet, Nagy Istvánt, 
Erdei Ferencet idegen érdekek tudatos vagy öntudatlan képviselőiként 
tünteti föl. A „Miről szónokoltak Szárszón?” nem a Magyar Útban jelent 
meg, hanem a Nemzeti Újságban (1944. febr. 13.). A Magyar Út a szár-
szói konferenciáról öt cikket közölt. Kettőt név nélkül, hármat névvel. Az 
egyik név nélküli cikk, a „Mit mondott a harmadik oldal Szárszón?” Ko-
dolányi János, Németh László, Féja Géza, Szabédi László és az én felszó-
lalásomat ismerteti, semmi egyébről nincs benne szó. A másik név nélküli 
cikk, az „Amiről csak hatszáz ember tud” kizárólag a Kovács Imre–
incidensről tudósít, mivel az 1943 végén kiadott 216 oldalas jegyzőkönyv 
azt elhallgatta. A névvel megjelent cikkek: „Egyik népi író sem igazság” 
Bognár István, SDG–vezető, a konferencia elnökének tollából — vallásos 
szemléletű, józan, tárgyilagosságra törekvő elemzés, senkit sem bánt; 
„Visszaemlékezés a sokat vitatott szárszói konferenciára”, szerzője Árvái 
József, bőripari munkás — személyes hangú riport, senkit sem gyanúsít; s 
végül az én cikkem, „Félreértés ne essék!” — ez sem gyanúsít senkit. 

Cikkem címében rejlő él a jobboldalnak szólt, mert a jobboldali sajtó, 
élén az Egyedül Vagyunkkal és a Nemzeti Újsággal, akkor már támadta, a 
jegyzőkönyv alapján, a szárszói szocialistákat, s ehhez Kodolányi János, 
Németh László, Féja Géza, Szabédi László és az én megnyilatkozásomat 
igyekezett meglovagolni. Egyik célom a cikkel tehát az volt, hogy további 
meglovagolásunknak elejét vegyem. De ettől függetlenül, mivel én vol-
tam a Magyar Út felelős szerkesztője, e „Félreértés ne essék” tekinthető a 
lap érdemi állásfoglalásának. A cikkből a cenzúra jócskán húzott. De a 
nyomtatásban megjelentnek ezek a főbb passzusai: „A magyar valóság 
megítélésében a konferencia valamennyi résztvevője egyetértett, szinte 
kivétel nélkül, legfeljebb fogalmazásbeli, mondhatnék zsargonbeli eltéré-
sek voltak csupán. Hogy mégis éles vitákra került sor, annak tudható be, a 
zsargonok hadakozásán felül, hogy a konferencia ezerkilencszáz- negy-
venhárom nyarán, a végkifejlés felé haladó háború légköri nyomásában 
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zajlott le. E nyomás alatt két táborra szakadt a konferencia: az egyik tábor 
voltak az úgynevezett szocialisták, vagy pontosabban, akik csak magukat 
tekintették szocialistának; a másik az úgynevezett harmadik oldal volt.” 
— „Az íróknak az a csoportja, amelyik magát szocialistának nevezte, má-
ról–holnapra elérkezettnek látta az időt a „politikai cselekvésre”. Nagy 
részüknél jóhiszeműségükben s emberi becsületükben kételkedni nem 
lehet. Amire készülnek, tévedés, nem gazság. Éppen ezért, akik szembe-
kerültek ott velük, mély aggodalommal s nem haraggal és indulatokkal 
hadakoztak.” — „A politikai porondra (értsd: a hazaira) csak a két nagy 
érdek igazoltatásával lehet lépni. A politikai akció ma azt jelenti: itt vagy 
ott beállni a sorba. A szocialisták egy ilyen baloldali sorbaállást sürgettek. 
Ami végső fokon azt jelenti, hogy azt a szellemi, erkölcsi s nem utolsó-
sorban politikai tőkét, melyet a magyarság az irodalomba felnyomuló 
szellemi mozgalmával teremtett, egy, még jó ha magyarországi, de min-
denképpen idegen érdek fennhatósága alá helyeznék.” — „Ismételjük: a 
szárszói szocialisták jóhiszeműségében, becsületében nem kételkedünk. 
Megtagadni talán sohasem tudnók őket. Közös ügy nevelt és dolgoztatott. 
Emberközelből nézve látszik csak igazán: tévedéseik is mennyire erénye-
ikből fakadnak. De a történelem nem ismeri az ilyen felmentést. Egy halá-
losan elrontott ügyért akkor is felelni kell, ha nem elvetemültség okozta, 
csak tévedés.” 

Remélem, látod — kihallod —, hogy mennyi megértés, s a szellemi 
embernek kijáró megbecsülés és szolidaritás kapott itt hangot, elkevered-
ve sok féltéssel és aggodalommal. Ami pedig a történelmet illeti, az azóta 
lezajlott, az rémületes módon igazolt minden féltést és aggodalmat. De 
hagyjuk a történelmet, maradjunk az akkori jelenidőben. A Magyar Út 
fentebb felsorolt öt cikke egy számban jelent meg (1944. febr. 17.). Ezzel 
utolsónak szólalt meg a már csapkodó sajtóvitában. S tette ezt abból a 
meggondolásból, hogy további hallgatásával magatartása félreértését segí-
tené elő a jobb– és baloldalon egyaránt. A Magyar Út sem ezelőtt, sem 
ezután nem foglalkozott Szárszóval. Tehát nem cikkezett róla 1943 őszén, 
ahogy beszélgetéseid egyik alanya, rosszul emlékezve, mondta. Kovács 
Imre, Nagy István és mások cikkeztek szélsőségesen elfogult, lekicsinylő 
hangon szólva a harmadik oldal Szárszón kifejtett nézeteiről. Mindezt 
ellenőrizheted. A „Szárszó 1943” című könyvben, melyet tavaly ősszel 
adtak ki, csak manipulált töredékét találod meg. De a könyvtárakban ott 
van minden. 
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RIBÁNSZKY LÁSZLÓ 
Imigyen szóla Határ Győző150 

Határ Győző: Szélhárfa 1—II—111. Aurora Ezoteriák, 4—6, London 
1982–3, 279,347, 299 l. 
 
Határ Győző — olvasói és tisztelői régen tudják — öntörvényű természeti 
jelenség, mint egy vulkánkitörés. És miképpen a tektonikus erők mozgá-
sával a jelenséget magyarázni lehet, de valójában befogadni, mint 
önazonos történést; átélni, mint esztétikai élményt, nem; azonképpen a 
Határ–féle permanens lávaömléssel szemben is megilletődött eufóriával 
áll a szemlélő; s ha emberbarát, akkor szánalmas kis fényképezőgéppel 
pillanatfelvételeket készít az ég felé gomolygó füstről, a fel–felcsapó lán-
gokról, a szeszélyesen kanyargó tűzpatakokról, hogy mások is kedvet 
kapjanak a nem veszélytelen, de busás jutalommal kecsegtető expedíció-
hoz, felhágjanak a szédítő kilátópontra s kedvük szerint ámuldozzanak. 

A Panterbesz, az Intra Muros és az Özön Közöny után Határ Győző 
újabb, ezúttal háromkötetes filozófiai munkával jelentkezett, Szélhárfa 
címmel. A célzatosan Antisumma alcímet viselő harmadik kötet mottójá-
val fogalmazza meg a mű útrabocsátásának indítékát: „Rekapitulációk 
egy majdan megírandó, teljességigényű lételmélet proémiuma gyanánt, 
amely intuitív áratagságával, betetőző jellegével, abszolút tudománytalan-
ságában és soha megírásra nem kerülő dölyfös kimeríthetetlenségében — 
valamikor filozófiául szolgálhat.” 

A mostani gondolat-ár is a lét és a mindenség nagy kérdéseivel: az 
Univerzum keletkezésének a problémájával, a tér és az idő fogalmával, az 
érzékelésnek, a gondolat keletkezésének a folyamatával foglalkozik. A 
magát szkarabeusznak érző recenzor, aki Határtól kölcsönvett hasonlattal 
élve, ugyancsak aprócska filozófiai galacsint görget maga előtt, nem vál-
lalkozhat a hivatásos bölcselők feladatának elvégzésére, különben telibe 
találja az a vád, amelyet — a szerzővel ellentétben — ő nem tud elháríta-
ni” nevezetesen, hogy belekontárkodik mások dolgába. A kellőképpen 
alázatos, vagy legalábbis óvatos recenzor tehát igyekszik szilárd talajon 
maradni: ismertet, legföljebb elemez, de semmiképpen sem bírál. Dolgát 
így sem könnyíti meg a szerző, aki kétségtelen angolszász hatásra így 
jellemzi módszerét: „a rendszertelenséget hívom segítségül... a rendszer-
telenséget, hogy elkerüljem a rendszeralkotás nagyzoló késztetését és 

                                                           
150 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
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„szégyenét” — hiszen az és nem más, mainapság, az értelmező elvek ösz-
szefüggő rendszere, melynek interpretációi alól semmi sem vonhatja ki 
magát. . . ezért választottam az aforisztikus formát; „pikkelyenként” írom 
meg — és sorakoztatom fel, abban a titkos reményben, hogy elegendő-
képp hunyorogva, festő–szemmel amint e pikkelyeket összenézzük — 
egybeáll a hal: körvonala–teste”. 

Nos, valóban egybeáll, ám akinek nem fegyelmezett a tekintete, annak 
el–elidőzik a szeme egy érdekes formájú uszonyon, vagy furcsa színkom-
bináción. Amiatt sem kell szégyenkeznie, ha részrehajló módon enged a 
kísértésnek és a saját ízlését előnyben részesíti másokéval szemben — 
hiszen ekkor is a szerző szellemében jár el. 

Meggyőzőnek érzi az idő ilyetén való kísérleti meghatározását: 
„az idő: szervült tapasztalatunk arról, hogy — idegrendszerünk műkö-

déstanánál és felépítettségénél — neurobiológiai adottságainknál fogva, 
bennünk „egyszerre csak egy ingerjáték lehetséges”; ám lenyűgözőnek a 
belőle kibontott elméletet tartja a „történelemből való kibutulásról”, arról, 
hogy az egymást követő nemzedékek tudatából hogyan „öblítődik ki” a 
történelem minden színével együtt anyaga is. Nyugtalanító a határi felis-
merés, miszerint „örökké a global village” jelenségén örvendezünk, a 
Föld összezsugorodásán s azon, hogy már „távolságok nincsenek” . . . 
gyanútlanul aziránt, hogy míg a (földrajzi) térben távolságaink zsugorod-
nak, a (történelmi) időben messzeségeink egyre nőnek; ma, a komputer–
okádó, megbolydult jövő küszöbén messzebb vagyunk a múltaktól, mint 
valaha voltunk s a korok mindeneket–tartalmazó idő–receptákulumában a 
kultúrkörök közötti tátongás ugyanúgy tágul, mint a maga tér–
receptákulumában a világegyetem”. 

Az Özön Közönyben kifejtett gondolatmenetet folytatva Határ hűvösen 
konstatálja a világmindenség megismerésének, sőt a megismerés paramé-
tereinek a korlátait, meglepődés nélkül veszi tudomásul, hogy az ember, 
az egyén riadtan didereg a kifürkészhetetlennek és részvétlennek érzett 
Univerzumban. Mint nyugati racionalista — de nem materialista — s 
mint szkeptikus — de nem nihilista, keresi a magyarázatot az élet értel-
mére és eközben kikerülhetetlenül beleütközik a vallás, a vallások prob-
lémakörébe. Ostora most is kedvelt „běte noire”-ján, a közel–keleti val-
lástriászon csattan: a judaizmuson, az iszlámon és a kereszténységen. 
Mindhármat a gnoszticizmussal azonosítja, mert mint írja, közös ismér-
vük „a vélelmezett 'végső' tudástól való elüthetetlenség érzése és egyfajta 
'tudás', amelynek hitelét kivételes aranyalapja adja: az isteni felhatalma-
zás a tudásra”, öngúnyra képes teológusok számára a „Félreugrók, meg-
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tántorodók” alcímű második kötet a legélvezetesebb olvasmány. Határ 
egyívásúként mozog a korai egyházatyák és a kései vallásfilozófusok kö-
zött, társasjátékot űz velük: emennek amaz érvelését olvassa a fejére. 
Máskor mint káprázatosán vívó spanyol grand, akin Toledo egy szűk si-
kátorában felbérelt brávók ütöttek rajta, úgy forgatja kardját, paríroz, döf, 
hárít, közbeszúr. De ezt a hajlékony toledói pengét a felvilágosodás fran-
cia évszázada előtt már a buddhista Indiában is megedzették. Ha a vívót 
pillanatnyilag sarokba szorítják, bal kezével tőrt ránt: ez keresztény–
európai kedvenceinek: Giordano Brúnónak, Occamnak, Weigel-nek a 
kovácsműhelyében készült. 

A kinyilatkoztatott vallásokban Határt sok minden nyugtalanítja: a te-
remtés elve, az az előfeltevés, hogy az élet „jó” volta vitán felül áll, a 
mindenáron való téríteni akarás, hogy csak néhányat említsünk. 

A Védák Könyvének, az Upanishádoknak, a nagy indiai eposzoknak, a 
buddhista „Három Kosár” tartalmának ismeretében rendkívül elszomorít-
ja a kereszténység „egykönyvessége”. Itt már az esztéta beszél belőle, aki 
csekélyeik az egy könyv egyetlen sovány történetét, önellentmondásait, 
mint írja: „bölcseleti véznaságát”. De éppen az esztéta Határ az, aki a fi-
lozófus Határt méltányosságra szorítja a kereszténységgel szemben és ezt 
mondatja vele: „nem ítélhetjük el sommásan a kereszténységet — Gib-
bonnal — a mesterségek, a latin anyanyelv, az írástudás elvesztéséért; 
nem vonhatjuk felelősségre — Burckharttal —, merthogy a 42 méter át-
mérőjű Pantheon kupolája árnyékában hét sötét évszázadon át 4–5 méter-
nél nagyobb fesztávot átfedni nem tudtak s azt is csak otromba farönkök-
kel vagy nagy ritkán monolitos kővel – mint a 6. századi, ariánus hitű, 
osztrogót fejedelem, Theodorik koldushoz illő mauzóleumán; sem ezért, 
sem azért — Coultonnal —, hogy a kora középkor szerzetesei, papjai 92–
96 százalékban írástudatlanok voltak s a scriptoriumokba zárt betű–
rajzoló fráterek közül sok inaskodó úgy másolta a betűt, mint az ákom–
bákomot . . . Akárminek indult, azzá lett, virágkorában mind tudatosabban 
tette a dolgát és a skolasztika jó ideig egyéb sem volt, mint roppant ará-
nyú . . . kétségbeesett mentőakció a klasszikus kultúra átmentésére — 
mondhatni úgy is: annak átmentésére, ami jó ideig a pogányság, az ana-
téma szíveközepe volt ... az a gibboni, voltaire-i, türelmetlen racionalista 
vesse rájuk az első követ, aki helyükben tehetett volna egyebet”. 

Az ily módon megenyhült Határ azután a skolasztika javára írja az 
ókori mestergondolatok megőrzését és átörökítését is. Az idevágó fejezet 
végén eddigi hűvös, helyenként gúnyolódó hangvétele szenvedélyessé 
válik: „ . . . nem a kultúrsznobok hideg érdeklődésével, hanem egész szí-
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vünk szenvedelmes szeretetével kell csüggnünk mind a görög–római, 
mind az iszlám–judeokeresztény örökségen . . . Mert patrimóniumunk 
számára létfontos; ez a kultúra–örökség: gondolkodásunk alapszövete. 
Nyelvünk, idiómáink tetemes részének eredete, értelmező előtörténete ...” 

A hívő teológusokat aligha nyeri meg az érvelésnek ez a kanyarvétele, 
márcsak azért sem, mert a szerző egyebekben hajthatatlan, de nem lehet 
nem megmosolyogni, amikor a huszadik századvégi racionalista imigyen 
tör ki belőle: „ . . . szentember tán lehet olyan rettenthetetlen balga, hogy 
oda–odatámasztja a transzcendentáliák fellegvárának falához az imádság 
ostromlétráját és meg–megújuló rohamra indul, hogy kiharcolja a feltola-
kodás jogát; de gondolkozó nem lehet olyan vak, hogy ne vegye észre a 
léptékváltás lehetetlenségét, a dimenzióváltás abszurditását. . .” 

Ám elhamarkodott és a potenciális olvasót félrevezető állítás lenne, ha 
azt mondanók, hogy Határ esküdt ellensége a kereszténységnek és köny-
veiből tömjénfüsttel, szenteltvízzel kellene kiűzni az ördögöt. A keresz-
tény vallás egyszerre vonzza és taszítja, igazi „love–hate” viszony ez, 
amely egész — nemcsak filozófiai — munkásságán végighúzódik. Való-
jában bámulja azt a szellemi teljesítményt, amelyre a kereszténység a 
dogmák kényszerzubbonyában képes volt s elismeréssel adózik az egyház 
evilági életképességének is. Fürkésző–firtató, kétkedő európai raciona-
lizmusa és a kozmikus magányt is vállalni tudó szellemi bátorsága tartja 
vissza attól, hogy a vallás — bármelyik vallás — hívéül szegődjék. 

Mint homo politicus az iszlámtól viszolyog leginkább. Stílusosan Al-
lah-nak hálálkodik, hogy nem mohamedánnak született. Egyik visszatérő 
politikai rémálma az, hogy korunkban — amelyet ő már kereszténység 
utáni kornak tekint — az iszlám, olajvagyonára és a közel–keleti, vala-
mint afrikai néptömegekre támaszkodva, uralkodó történelmi tényezővé 
válik. 

Két olyan, titokban talán a szimpatikus mágia hátsó gondolatával meg-
fogalmazott, prognózisa is van, amely alkalmas az olvasó hátszőrének a 
felborzolására: „ . . . az egyik lehető legrosszabb, amire számíthatunk, a 
szibarita Nyugat félanarchiáinak félösszeomlása: sivalkodó félelme attól, 
hogy megvédjék és teljes képtelensége arra, hogy védje magát a másik 
legrosszabb lehetőség, hogy a hódítva térítő iszlám (mint domináns elem) 
összeolvad a keleti pszeudo–szocialista diktatúrák szervező elvével (mint 
recesszív elemmel), ha ez a két eshetőség találkozik, robbanékony amal-
gámjából Grönlandtól Dél–Afrikáig, de kivált a mediterrán térségben oly 
erjedés–forrongás kerekedik, amelynek katlanjából egy travesztált Európa 
merül elő: olyan Európa, amely mohamedán, pszeudo–szocialista; rend-
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szerében parancsuralmi, szellemében barbár és politikai jelentőségét 
vesztve oly kimerült, hogy önmagán meglepődni, hüledezni már ereje 
sincs újabb ezer esztendő is beletelhet, amíg a legostobább monoteizmus 
e pszeudo–szocialista, fasisztoid teokráciáját felőrli az értelem és meg-
emészti a racionalizmus alámerülő tömegeit kényelmesen nyeli magába a 
japán–kínai entelechia . . . onnantova az iszlám és amit még magába ol-
vasztott: a vallás lesüllyed az élet dekorációinak szintjére; a dolga a szép-
ség, a kellem, az ünnepi zsibongás és a látványok biztosítása, továbbá 
időről időre a magunkbaszálláshoz szükséges csendé”. 

Határ nem kárörömmel, inkább szorongással vetette papírra ezeket a 
sorokat, hiszen bármennyire lenyűgözi is őt az Indiából elinduló és kínai 
közvetítéssel Japánban kiteljesedő buddhizmus — ami inkább eszmerend-
szer, mint filozófia s inkább „létezés–technika”, mint vallás —, nem tud 
azonosulni vele, mert úgy látja: ahelyett, hogy kielégítő választ adna az 
élet értelmét feszegető kérdésekre, megoldásnak az életből való kiiratko-
zást ajánlja. A velejéig racionalista és égetnivalóan individualista Határt 
nem tudja meggyőzni a karma–elmélet s ha fölszólítanák az „énillúzió” 
feladására, felháborodottan méltatlankodnék. Lelki alkatával és intellek-
tusával összeegyeztethetetlen annak az előjel nélküli, de minőségi válto-
zást jelentő lépésnek a megtétele, amely az értelmet a hittől, bármilyen 
hittől elválasztja. S ha valaki önmagához olyan szigorú, mint ő, joggal 
minősítheti felületességnek, struccpolitikának a buddhistáknak azt a haj-
lamát, hogy az európai embert évezredek óta foglalkoztató, úgynevezett 
„nagy kérdések” megválaszolása elől elzárkózzanak s a figyelmet követ-
kezetesen az önmegváltásra, az önfelszabadításra irányítsák. Határ „léte-
zés–technikájának” hármas jelszava így hangzik: „agnosztikus elfogadása 
a létnek; derűs, szerény és méltóságos átvonulás rajta; megtartóztató, epi-
kuroszi szemlélődés”. 

Nemesen csengő jelszavak ezek, csakhogy nem számolnak azokkal az 
indulatokkal, amelyek az itt és most élni kényszerülő szemlélődőt majd 
szétfeszítik. Mert mit lát: „ha körülnézünk az agórán és körülöttünk az 
egylabdahívő emberiség hónalj vakaró csordái rohangálnak–viháncolnak; 
rágyújtják az autókból rakott máglyát; szétverik a lelátókat a megítélt 
avagy a meg–nem–ítélt gólért; repülőeltérítő rémfilm hatása alatt repülő-
gépet rabolnak; kiskurvát játszó filmszínésznő szép szeméért merénylő-
nek csapnak fel”. 

Ezek és a szerző által felsorolt, de itt nem idézett egyéb tünetek mind–
mind részei annak a szindrómának, amelyről Határ „Intra muros” című 
könyvében írt részletesen: a mai nyugati társadalmakból (szerinte) hiány-
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zik az állammegtartó eszme és képesség. Mert: „Az Antoninuszok alatt a 
rómaiban élt a hatalom tiszta látomása. Ápolta a hatalom szenvedélyét, 
ismerte e szenvedély célirányosságát; és csak a magas fejlettségű eszköz-
hálózat hiányzott ahhoz, hogy a bolygót — az emberi életérdeknek alá-
rendelve — megszállja és megszervezze ... A mi újkori fehér civilizáci-
ónkkal s annak élreugrásával félő, hogy fordítva áll a dolog. ... a modern 
eszközhálózatot a világ megszállásához–megszervezéséhez, az általános 
és minden fajra kiterjedő emberi életérdeknek való alárendeléséhez meg-
teremtettük ugyan; de elmulasztottuk ápolni a hatalom szenvedélyét; el-
vesztettük a hatalom célirányosságának ismeretét; döntő – létfontos szük-
ségének érzetét; elménkből mindenestül kihullajtottuk a hatalom józan 
látomását; épp ezért s majd már hamarosan, miközben kicsúszik kezünk-
ből minden–de–minden: újszibarita hervatagságunkban, kókadozásunk-
kal, elernyedésünkkel még instrumentálisak is leszünk az 
elbarbárosodásban — a Baudelaire beígérte általános elbaromiasodásban; 
az utánunk következők harca, helyesen ama nélkülünk való harcok már 
ismét a primitívek ókorias élet–halál tülekedése lesz — azoké, akiket az 
általános emberi életérdek eszméje nemigen háborgatja álmán”. 

Határ munkásságában egymást érik az emberiség jövőjével, vagy in-
kább jövőtlenségével kapcsolatos borús látomások, és aki ebben a szá-
zadban született, az nem hibáztathatja. Ám a szerző — akarva–akaratlanul 
— éppen ezzel a munkássággal hord hasábfát a remény kandallótüzére : 
kinek–minek beszélne, ha nem hinne abban, hogy a legrosszabbat el lehet 
hárítani, hogy az emberi értelem, a ráció, amellyel ő egy életre eljegyezte 
magát, végül is felülkerekedik? 

Az ismertetés elején pillanatfelvételeket ígértem az olvasónak s most, a 
kattintgatás befejeztével szomorúan kell megállapítanom, hogy még ezt 
az ígéretet sem sikerült teljesen beváltanom. Három kötet, több mint 900 
oldal tömény Határ, Aphram Abulafiától Zenonig terjedő hivatkozás-
anyag — hónapokra szóló, alkalmakként más és másfajta élvezetet nyújtó 
olvasmány. Még valami. Remélhetőleg az idézetek is kellőképpen pél-
dázzák, hogy bármennyire elvont kérdésekkel foglalkozzék is a szerző, 
filozofálása — irodalom, prózája — költészet. Határ Győző nem szereti, 
ha méltatói külön kitérnek nyelvének utat törő leleményességére, frisses-
ségére. Azt, hogy több mint negyedszázados külföldi tartózkodás után az 
egész magyarság nyelvi tanítómestere is, nem tartja külön érdemnek. 
Mégis jó lenne, ha mostani teljesítményét a magyar filozófiai nyelv terén 
nem az utókornak kellene Nietzsche Zarathustrája mellé helyeznie. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Mannheim Károly lappangó zsengéje a misztikusokról151 

— Adalékok egy lábjegyzethez — 
 
A Magyarországról 1919 őszén elszármazott, nemzetközi hírű szocioló-
gusnak, a Londonban 1947-ben elhunyt Mannheim Károlynak mindössze 
néhány levele szerepel a budapesti Magvető által 1981-ben közre bocsá-
tott Lukács György–levelezésgyűjteményben, pedig a Vasárnapi Kör 
egyik legígéretesebb fiatal tagja volt, tehát Lukácshoz igen közel állt és őt 
intellektuális fejlődése legkorábbi szakaszában irányadó mesterének te-
kintette. 1910 nyarán Mannheim így írt az egyik barátjához: „Most hatnak 
ránk Goethe, Keller, George, Lukács és az igazi nevelőszerepet viszik ...” 

A gimnazista Mannheim elolvasta Lukács minden tanulmányát és 
1911 tavaszán — miként a budapesti Lukács–archívumban őrzött levél 
tanúsítja — nekibátorodott, hogy kifejezze közeledési szándékát. Felaján-
lotta a misztikusokról írott értekezése megküldését véleményezés végett. 
S e pontnál jegyzi meg az 1902 és 1917 közötti Lukács–levelezés szer-
kesztője lábjegyzetben, hogy Mannheim misztikusokról írott értekezése 
nem maradt fenn. 

Mannheim, akit a Tanácsköztársaság idején egyetemi tanárrá neveztek 
ki, 1919 után Bécsbe, majd Németországba emigrált. Heidelbergben ma-
gántanár, Frankfurtban rendes tanár volt. 1933-ban költözött Angliába. Az 
emigrációban házasodott össze Láng Júlia pszichológussal, Angliába kö-
vette őket az anyósa és együttesen kertes házat vettek a jómódú polgárok 
által lakott londoni Golders Green negyedben. Mannheim a londoni egye-
tem tanára lett, elismert tudományos személyiség, aki főként mint a tu-
dásszociológia egyik megteremtője keltett nemzetközi érdeklődést. De a 
gyakorta betegeskedő tudóst ötvennégy éves korában elragadta egy szív-
roham. Később Lángné is meghalt, majd 1955-ben a Freud leánya, Anna 
Freud londoni klinikáján dolgozó pszichoanalista Láng Júlia. A nagy vil-
lában egyedül maradt a Lángékkal kivándorolt házvezetőnő, Molnár Júlia. 
Mannheim több ezres idegen nyelvű szakkönyvtára Izraelbe került, bizo-
nyos kéziratokat és dokumentumokat Mannheim sógora, Kecskeméti Pál 
egyetemi tanár vitt az Egyesült Államokba, ahol az ő halála után egy 
egyetem megőrzésébe került ez az anyag. 

                                                           
151 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
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Mivel a Vasárnapi Kör Angliába szakadt tagjainak, Mannheimen kívül 
Hauser Arnoldnak, Antal Frigyesnek, Hajós Editnek és Wilde Jánosnak a 
munkásságát, életpályáját kutatom, elhatároztam, hogy felkeresem Mann-
heimék éppen eladásra került londoni villáját. Szerettem volna utoljára 
úgy látni a házat, ahogy az ő idejében volt, ahogyan Molnár Júlia meg-
őrizte, falain Lesznai Anna szlovák falut ábrázoló akvarelljével, a polco-
kon a könyvtár maradványaival, az asztalon erdélyi bokállyal. A költözés 
előtti rendezgetés során valahonnét két gonddal beköttetett kötet került 
elő. Mint kiderült, Mannheim Károly diákköri dolgozatait, verseit, önkép-
zőköri díjnyertes értekezéseit, műfordításait, levélpiszkozatait és napló-
szerű feljegyzéseit tartalmazzák a kötetek, melyeket a tudós bizonyára 
később köttetett be, megbecsülve kétségtelenül érdekes és eredeti gondo-
latokat tartalmazó zsengéit. A témák igen változatosak: írt Pázmány ha-
sonlatairól, Maeterlinck szimbolizmusáról (írását Ady-idézettel kezdve), 
az egység filozófiájáról és a régi magyar irodalomról. Fennmaradt Lukács 
Györgyhöz küldött levelének a vázlata, az egyik eddig ismeretlen volt, 
most szövege a Lukács–archívumba került. Legérdekesebb egy hosszú 
naplójegyzet, amely részletesen írja le a frissen érettségizett Mannheim 
találkozását Lukáccsal, akitől tanácsokat kért a jövőjére nézve. És ott van 
ebben a füzetben Mannheim egyetlen, néha nehezen olvasható írásával az 
eltűntnek vélt tanulmány is a misztikusokról, 1910 augusztusi keltezéssel. 

A csatolódó naplórészlet a megírás körülményeit tárja fel. A tizenhét 
éves fiatalembernek kúrát írtak elő az orvosok, tehát 1910 nyarán az 
egész család leutazott Balatonfüredre. A napot az ifjú Mannheim egy po-
hár savóval kezdte, majd szüleivel és öccsével kávéházban reggelizett. 
Délelőtt szénsavas fürdőt vett, majd egy óra pihenés volt számára előírva. 
Ebéd után apja, külföldi textilvállalatok budapesti képviselője, két órán át 
az üzleti levelezését végeztette el vele. Csak este hat után maradt egy kis 
szabadideje. Schopenhauert olvasott. A jegyzet így végződik: „Egyedüli 
ambícióm volna — ha elintézhetném — a jövő hónapban, midőn szüleim 
már Pestre mennek, hogy én magamban szomszédos hegy tetején fekvő 
Tihany nevű faluban egyedül laknék. Fürdővendég ott még hála isten 
nincs, de igen szép naplementék, forró délutánok.” 

Tartózkodását az idilli Tihanyban, amelyet egy kirándulás során sze-
melt ki, sikerült elintéznie. Végre egyedül volt olvasmányaival és gondo-
lataival. Dosztojevszkij regényeit falta, majd nekiült és megírta tanulmá-
nyát Jegyzetek a mysticusokról címmel. A téma nem volt légbőlkapott. A 
századelő magyar intellektuális köreiben élénk érdeklődés volt a misztika 
iránt. Lukács a Nyugat hasábjain már 1908-ban, a lap alapítási évében 
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nagy érdeklődéssel fogadott esszét tett közzé a német filozófusköltő No-
valis munkásságáról, aki romantikus-misztikus módon, holt szerelmével 
kívánt egyesülni költői extázisbán. De ennél is fontosabb lehetett a francia 
Bergson hatása, akinek a tanai éppen 1910 körül váltak ismertté Magyar-
országon. Babits foglalkozott velük behatóan. Alexander Bernát, aki se 
Bergsont, se Babitsot nem szenvedhette, azt írta egy levelében Lukács-
nak: „Örülök, hogy nem esett bele az általános Bergson–lázba, amely 
egészen komikus módon nyilvánul.” 

A misztika mellett a szimbolizmus volt még e kor divatja, utal is rá 
Mannheim. (Részletesen foglalkozik e témával Karátson Endre lillei 
egyetemi tanár Le symbolisme en Hongrie című könyve.) Általában 
mondhatjuk, hogy a tizenhét éves Mannheim Károly tájékozottsága és 
műveltsége imponáló, jóllehet stilisztikai buktatókkal küzdő, tanulmá-
nyok fogalmazásában gyakorlatlan gimnazista írása van a kezünkben, 
annak is csak az első vázlata. Mielőtt megküldte Lukács Györgynek, bi-
zonyára csiszolt még rajta. De az ifjú Mannheim mintha ráérezne a neo–
kantizmus akkoriban aktuális problematikájára: „Akaratunk kialakulása, 
énünk lényege, egyénné való létünk és közösséghez való hozzátartozá-
sunk (magunknak elhatároltsága is a közössel való találkozás), a dolgok 
eleje nem kimondott szavaknál, nem a kifejezett akarás kész formájánál, 
hanem még sokkal előbb, az öntudatlanság homályában kezdődik, hol az 
egyén egysége elrejtve, tudatlanul rejtőzik. Mindennapi küzdéseink, az 
egyes percek céltalannak látszó törekvései egységet már az öntudatlan-
ságban nyertek. Ez az egység, amely arra késztet, hogy szóljunk, hogy 
éljünk és örüljünk . . 

A misztika kapcsán felszínre kerülnek Mannheim korosztályának tipi-
kus problémái, mint például a századeleji értelmiségi radikális csoportok-
hoz való viszonyulás kérdése: „Mysterium és örök mysterium, hogy mi és 
hogyan keletkezik az, ami hajt az új csodák megalkotására, az új formák 
keresésére . . . Ami írásra késztet és . . . hajt, hogy írjunk róla, hogy örül-
jünk neki, először azért, hogy magunk előtt is tudatosabbá tegyük, hogy 
formát keressünk a magunk számára, s ezután hajt, hogy formát keres-
sünk mások számára, kikkel közösséget érzünk az egységben, s kiket 
ezért predesztináltnak vélünk arra, hogy saját létünket, mélyünkön lévő 
sejtéseinket a formák révén (melyek csak szimbólumok) velük megsejtes-
sük s így beléjük átplántáljuk.” 

A stílus egyenetlen, a gondolatok gyakorta értetlenek. Egy tizenhét 
éves gimnazista írásáról ugyanakkor viszont egy érett korában rendkívül 
eredeti gondolkodó zsengéjéről van szó: „Az ezredéves harc, melyet az 
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emberiség önmagával vívott a kifejezni akarás körül, nem más, mint a 
forma megtalálása körüli harc. Voltak idők és vannak emberek, kik a 
formát és a közvetítés módját a sejthető alapérzések kifejezésével a logi-
kában látták, s úgy vélték, hogy ha az öntudatlan tudatossá válik, akkor 
átplántálható. Tudatossá válásnak nevezték azt, ha az alapegységet az 
emberi agy sajátos gondolkodási sémái közé besorolhatták. Elhihetőnek, 
érthetőnek akkor véltek egy formát, ha a logika útján szűrődött beléjük . . 
. Végeredményben ez a törekvés szintén csak szimbolikus, mert miután a 
kifejezésre törő alap ezen a sémán keresztül megtette az utat, a másik által 
hihetővé vált, s benne is mysticus sejtésként élt tovább . . . Szuverén hata-
lomra jutott a logika, olyannyira, hogy most már úgy vagyunk: kifejezni 
akarásunkkor ha feltétlenül ható formát akarunk találni, akkor a logikához 
fordulunk. De mondanivalónk leglényegtelenebb része ez, amely a logika 
fogalmi formáiba bekebelezhető, ezért az az ezredéves küzdelem más 
formák találására utal. 

Mindig vannak emberek, akiket belső szükség hajt az egység keresésé-
re magunkban. Ezek veszik először észre a logikának, mint forrásnak a 
tökéletlenségét, ezek látják meg, hogy mondanivalóik lényege csak más 
formában találhat szimbólumokat. A bennünk élő mysticus sejtés, a meg-
talált egységben való hit ellen a legnagyobb vétek, ha tudatossá tesszük, 
ha fogalmivá tesszük. A mással való sejtetés egyedüli formája és igaz 
formája, mely nem ellenkezik a kifejeznivaló lényegével, a mysticum. . . . 
Sokan érezték már meg a formák szimbolikus voltát, s míg szimbolikus 
művészetet akartak teremteni, mindig allegorikus képeket szültek. Ben-
nük még túl erősen élt a fogalmi forma, az ő érzéseiket még elnyomta a 
fogalomé. A forma, mely tulajdonképpen az érzéseink közvetítésének az 
eszköze volna, idővel egészen elnyomja a primér érzést, olyannyira, hogy 
érzéseink primér világa elmúlik és rögtön fogalmi formákba alakul. Pedig 
az élet gyönyöre éppen ott lakozik, hol még formákba zárva nem létezik 
... A primér érzések összessége adja az egyéni élet lényegét és mindaz, 
amit ezenkívül teszünk nem más, mint keresés egy forma után, amely ezt 
más számára szimbolizálná . . 

1911. március 13-án kelt levelében Mannheim Károly ezt írta Lukács 
Györgynek: „Várnom kellene még és nem szabadna már életem első és 
még aktuális dokumentumával, a misztikusokról írott értekezésemmel Ön 
elé lépnem. De hajt a türelmetlenség, hogy megkérdezzem véleményét és 
szavát, s hogy látja-e az utat, melyet járok.” 
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Hosszú időn át Lukács volt Mannheim számára a guru, az egyedül üd-
vözítő, marxizmus világába azonban már nem követte, mert Marx nem 
adott számára kielégítő választ az egyén belső világának titkairól. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
A népi mozgalom feltérképezése152 

Borbándi Gyula: A magyar népi mozgalom; a harmadik reformnemzedék. 
Püski, New York 1983, 538 l. 
 
E hézagpótló munka Előszavában Borbándi Gyula a nyugati kutató előtt 
tornyosuló ama hátrányra hivatkozik, hogy idekintről nem volt módja 
otthoni levéltári adatok megvizsgálására. Szerény megítélésem szerint a 
jelen mű megírásához, melyet szerzője, helyesen, eseménytörténetnek és 
eszmetörténetnek nevez, nem is lett volna égető szüksége iktatott kézirat-
okra. Századunknak ez a mozgalma, mely magyar viszonylatban bizonyá-
ra egyike a legjelentősebbeknek, magán viseli ugyanis a kommunikáció 
fejlődésének, a sajtó– és rádióadta lehetőségeknek jegyeit. A mozgalom 
élharcosai a politikusok, a politikával összefonódó írók, a falukutató ér-
telmiségiek valamennyien a nyilvánosság előtt hallatták hangjukat. Ma-
gyarországon, természetesen, minden periódusban volt cenzúra, hol erő-
sebb, hol gyengébb formában gyakorolva hatalmát, de a mozgalom kere-
tein belül el lehetett mondani — néha talán tompítottabban — a lényeget. 
Mindezért elsőrendű fontosságú volt a nyomtatott dokumentumoknak és a 
dokumentumértékű visszaemlékezéseknek, interjúknak összegyűjtése, 
feldolgozása, melyet Borbándi Gyula példás módon meg is tett. Ha iroda-
lomtörténetet ír, akkor, talán, a népi írók regényeit és novelláit is végig 
kellett volna elemeznie. Ez művét, öt és félszáz oldalról a duplájára duz-
zaszthatta volna. 

A tizenöt fejezetre osztott könyv a századelő kor– és társadalomijával 
kezdődik. Akinek birtokában van Borbándi: Der ungarische Populismus 
című, azonos tárgyú, de rövidebb német nyelvű könyve, az összevetheti a 
két indítást. Tanulságos ez abból a módszertani szempontból, hogy mit, 
mennyire kell, idegen ajkú közönségnek megmagyarázni, illetve, mennyi 
az a részlet, ami felületesebben ismert eseménysort hazai olvasónak az 
értelem fókuszába von. Egyrészről el lehet mondani, hogy a szerző nem a 
kinti vagy a benti, hanem az összmagyarság olvasótáborának szánja mű-
vét. És, ez oldalról, csak csodálkozni lehet azon, hogy otthon még csak 
meg sem kísérelte senki, hogy a mozgalomról átfogó művet írjon. Más-
részről viszont, a kinti szerzőség és a benti némaság teljesen érthető. 
Borbándi, például, az 1918—1919-es helyzetről ezt írja: „A kommunisták 
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nem akartak földreformról tudni és a szegény parasztnak földet adni.” Ez 
való igaz, de otthon ezt így, ma sem láthatjuk nyomtatásban. 

Bár Borbándi Gyula nem hivatásos történész, politikai–eszmetörténeti– 
társadalomkutató írónak nevezném, történetszemlélete korrekt, megítélé-
seit az aprólékosabb elemzésekbe sokszor belebonyolódó hivatásosok 
megirigyelhetnék. Példa legyen erre a könyv Horthy–portréja, a két hábo-
rú közti Magyarország összefüggésében. De hiteles a szorosabban a 
tárgyhoz tartozó agrárhelyzet, a szegényparasztok nyomorának, illetve 
földnélküliségének, az „egyke” elterjedésének, a vallási szektázás hátte-
rének leírása, tehát annak a bevetetlen talajnak a fölmérése, amelyet a 
népi mozgalom majd megmunkálandónak tekint. 

Borbándi a szociográfia jelenségét a kezdő fejezetek anyagaként tár-
gyalja. Logisztikailag ez érthető, hisz például, a Galilei Kör kezdeménye-
zése összeforr a magyar tudományos szociográfia születésével. Történeti-
leg viszont indokoltabb lett volna egy organikus tárgyalás: a 30-as évek 
szociográfiai irodalma éppenséggel a népi mozgalom akkori megerősödé-
sének eredménye. Ez a kettősség szükségképpen végigvonul a mű további 
fejezetein is. Az ifjúsági köröket, genetikusán kategorizálva együtt látjuk, 
mint pl. az Erdélyi Fiatalokat vagy a Bartha Miklós Társaságot. Korai 
rögzítésük pozitívan hozzájárul ahhoz, hogy későbbi utalások során a 
helyükre tegyük őket, mindezt persze annak árán, hogy időérzékünk el-
lanyhul, ha harmincéves távokat araszolunk pár lapon belül. 

Számomra a könyv fénypontja az ötödik fejezet, a népi írók mozgal-
mának kibontakozása. Erdélyi, Sinka, Kodolányi, Németh László, Illyés, 
Féja, Tamási fellépése, bemutatása, elhelyezése, a népi és népies jelzők 
viszonyítása, Szabó Dezső hatásának tárgyilagos bemutatása. Mindez 
tömören, mesteri módon sikeresen. Negyedszáz oldalon remek, persze 
szükségképpen nem kimerítő summáját kapjuk a kovásznak, mely a ke-
nyértésztából lett és azt éleszti. Ugyancsak telitalálat a kapcsolódó, s im-
máron félszáz oldalra rúgó fejezet, mely a Népi eszme térhódítása címet 
viseli, de tulajdonképpen főrészt irodalom, hiszen a folyóiratok hatását 
méri föl, a Tanú–tól a Debreceni Káté-n keresztül az urbánus– népi ellen-
tétekig. Ne gondoljunk száraz adathalmozásra. Gömbös vendégeként 
megidéztetik Móricz Zsigmond, amint fölolvassa az alföldi paraszt só-
ban–vízben heti étrendjét s a fiatal Illyés, amint a miniszterelnök kérdésé-
re, mit tenne, ha kormányzó lenne, azt feleli: fölakasztatnám az összes 
grófokat, főpapokat. Kapitális tréfa. 

Az irodalmi szociográfia, helyesen, mint a falukutató tevékenység ki-
egészítője, puskapora jelentkezik szerzőnk bemutatásában. (A tudomá-



 

692 

nyos párhuzam a field–work és a riport kettőse lehetne.) Hazánkban a 
lírai szociográfia — ezt esetleg Borbándi jobban kihangsúlyozhatná — 
sokkal hatásosabb volt, különösen a Magyarország felfedezése sorozat 
megindítása után, mint tudományos rokona, a folklorisztika, földrajz és 
szociológia hasonszakmája, a szociográfia. És lám, az irodalmi szociográ-
fiának, e hazai terméknek vélt kezdeményezésnek is volt, szerzőnk bizo-
nyítja, külföldi megfelelője, és volt, ez még kevésbé ismert tény, aktivizá-
ló hatása magára a kormányra is. 1938-ban létrehozták a főispánok mel-
lett működő megyei szociális tanácsadók intézményét. 

Az én generációm tagjai kisgyerekek voltak akkor, amikor a Márciusi 
Front, a népi mozgalom politikai kicsúcsosodása létrejött. Tizenkétpontos 
programját nézve megértem, miért hívja, joggal, a népi mozgalom kulcs-
tagjait a szerző „harmadik reformnemzedéknek” és hogyan kapcsolódik 
az ő programjuk 1848 márciusának szociális és 1956 októberének forra-
dalmi radikalizmusához. Ha más szavakkal és követelésekkel is, mindhá-
rom program vezérelve ez: elérni az ország demokratikus átalakítását. 
Mivel 56 elvetélt, még mindig csak a beközelítésnél tartunk. Borbándi 
talán kiemelhette volna, hogy a harmadik nemzedék programja megvaló-
sulásának útjában végső soron az állt, ami az előző kettő végkifejletét 
megakadályozta: hazánk kedvezőtlen geopolitikai helyzeténél fogva a 
gyámként jelentkező idegen hatalomnak nem volt érdekében a valóságos 
demokratikus átalakulás. 

Borbándi osztályozásában a lapok és kiadók együtt, az ellenük indított 
perek ugyancsak egy csoportban jelentkeznek. Kétségtelenül, a hatalmas 
összanyag így áttekinthetőbb, az elegáns, világos stílus pedig szinte köny-
nyen kezelhetővé, kézikönyvszerűvé teszi a könyvet. A háborús évek álta-
lános és politikai hatásának tárgyalása során a szerző számot vet az akkor 
keletkezett ifjúsági szövetségekkel és beszámol a Parasztpárt megalakulá-
sáról. A pontos, érdekes leírás számunkra több szempontból tanulságos: 
az egyik, hogy milyen kulcsszerepet játszott a később emigrációba szorult 
Szabó Zoltán és Kovács Imre, a másik, hogy a hatalom, a maga módján, 
megpróbált nem elzárkózni az együttműködéstől. 

Szembeötlő az az egységesítő–harmonizáló tendencia, mellyel a véle-
ménykülönbségeiket harcosan védő népi írók és politikusok erősebb 
jobb– és baloldalisága beleolvad egyetlen ötvözetbe. Ez a kilengéseken, 
sőt azoknak regisztrálásán felülemelkedő tárgyilagosság majdhogynem 
angol esszéírói sajátság, mely a vitákat is jobbára közvetve viszi a po-
rondra. Gondolok itt arra, ahogyan Veres Péter és Révai József korai el-
lentétét tárgyalja az író. És, számomra meglepő módon, Borbándi egysze-
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rűen, címkék nélkül sorolja fel a Parasztpárt vezetőségét. A párt egyelőre 
a hatalmon belül találja magát, s vele együtt a mozgalom legjobbjai is. 
Ugyanakkor, számos népi író és politikus a kisgazdákhoz csatlakozott. 
Nem érdemeltek volna meg ők is egy alfejezetet? 

A Parasztpárt aktív éveire való összpontosítás lehetővé tette 
Borbándinak azt, hogy a nagy munka szerves részeként megírja a párt 
nagy léptékű, rokonszenvező, de lényegileg pártatlan történetét. Az ellen-
tétek immáron sorskérdésekre vonatkoznak és a könyvben jól fellelhetők: 
a Parasztpárt, persze, nem véleménykülönbségeibe bukott bele, hanem 
törvényszerűen elnyelte a Kommunista Párt. 

A könyv utolsó előtti fejezete a népiek külső és belső emigrációját írja 
le a Rákosi–rendszer alatt, az utolsó pedig az 56-os forradalomban betöl-
tött szerepüket. A népiek a forradalom napjaiban elsősorban nem aktív 
politikai tevékenységükkel, hanem írásaikkal tűntek fel. A példák jól is-
mertek, a szereplők is: Illyés, Bibó, Sinka, Németh László, Tamási, Veres 
Péter és mások. A forradalmat követő megtorlás a népieknek sem ke-
gyelmez, a hatvanas évek kiegyezésre törekvő kormánystílusa viszont 
lehetővé teszi az óvatos újjáéledést. A könyv a legújabb hajtásokat nem 
viszi számba. A mozgalom és a feldolgozott anyag mérlegében Borbándi 
Gyula kizárja a „befejezettség” igényét. Helyesen állapítja meg, hogy 
eszmei síkon a népieknek sikerült — idézek — „a költői szépség és a tár-
sadalmi igazság összehangolása”. Fenntartással fogadjuk viszont azt a 
gombosgyulai idézetet, mely szerint a népi irodalom a magyarság egye-
temes igényű szellemi megnyilatkozása lenne. Mert hiszen, mi légyen 
azokkal, akik a mozgalmon kívül maradtak vagy más mozgalomhoz csat-
lakoztak? A sommás kijelentés szerintünk így módosítható: a népi iroda-
lom a magyarság legfontosabb szellemi megnyilatkozása volt a huszadik 
században. Elvégre Babits Mihály nem tekintette magát népi írónak. És 
ahogyan a népi Illyés Gyula adoptálta és alakította Babits eszméit, 
ugyanúgy az egész mozgalom, rugalmasan, több történelmi eszmét magá-
évá tett, mint például Kossuth, illetve Jászi Oszkár federációs terveit. 

Garasoskodásunk, a mű egészét tekintve, eltörpül elismerésünk ko-
moly adója mellett. Borbándi könyve alapvető munka, melyre szép ma-
gyarsága, átfogó tekintete, jó anyagkezelése és legelsősorban az igazságra 
való törekvése miatt mint klasszikusra utalnak majd elkövetkező évtize-
dek olvasói. 

Végezetül annak a reményünknek szeretnénk kifejezést adni, hogy ha a 
legeslegújabb népi generációnak egykor alkalma nyílna hangját szabadon 
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hallatni, a zászlójára tűzné a nem népi, de velük szövetséges költő egy 
sorát: „Dunának Oltnak egy a hangja”. 
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BOKODI MAGDA 
Végállomás Trianon153 

Ormos Mária: Padovától Trianonig (1918—1920), Kossuth Kiadó, Buda-
pest 1983, 452 l. 
 
Kevés olyan kínzó eseménye van a huszadik századi magyar történelem-
nek, mint a trianoni béke. Mohács óta nem érte ilyen súlyos csapás az 
országot, mint 1920-ban, amikor területének háromnegyed részét, lakos-
ságának egyharmadát elveszítette. A következmények jól ismertek. A 
Horthy–rezsim minden társadalmi probléma orvosságát a területi revízió-
ban látta. Ez a politika sodorta Hitler oldalára és a katasztrófába hazánkat. 
A második világháború utáni kommunista hatalomátvétel után Trianonról 
sokáig hallgattak. Éppúgy a tabuk közé tartozott, mint a 2. magyar hadse-
reg doni tragédiája vagy az 1956-os forradalom. 

Napjainkra a századelő eseményeinek már megfelelő történelmi távla-
tuk van. Ez, valamint az újabb források napvilágra kerülése lehetőséget 
biztosít a történészeknek a közelmúlt árnyaltabb ábrázolására és a törté-
nelmi tabuk — legalább egy részének — ledöntésére. Ormos Mária, tör-
ténész, pécsi egyetemi tanár új könyvében a legújabbkori magyar történet 
egy sorsdöntő időszakát elemzi. Bemutatja, hogyan alakultak ki Magyar-
ország ma is érvényes határai az 1918 novemberi páduai fegyverszünet és 
a másfél évvel későbbi trianoni béke között, különös tekintettel a francia 
kormány szerepére ebben a folyamatban. Könyvének forrásai közt köz-
ponti helyen szerepelnek a néhány évvel ezelőtt elérhetővé tett korabeli 
francia külpolitikai, diplomáciai iratok, dokumentumok. A rendkívül rész-
letes munka szerzője úgy véli, hogy a történelmi Magyarországot szétda-
raboló 1920-as trianoni béke létrehozásában a franciáknak nem volt olyan 
döntő szerepük, ahogyan ez a magyar közvéleményben még mindig él. A 
szerző szerint a békeszerződésben és az általa rögzített európai rendezés-
ben az amerikaiaknak és az angoloknak nagyobb szerepük volt, mint a 
franciáknak. 

E megállapítás főként a versailles-i és washingtoni szerződésre vonat-
kozhat. A győztes antanthatalmak — Franciaország mellett Nagy–
Britannia és az Egyesült Államok — számára Közép–Európa fontosság-
ban csak a német, az orosz és a gyarmati kérdés után következett. Párizs-
nak nem sikerült ugyan a francia—német határt kiterjesztenie a Rajnáig, 
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de Közép–Európában a „Monarchia sírbafektetése” után ő volt az első 
számú érdekelt nagyhatalom. Amolyan primus inter pares, első az egyen-
lők között szerepet játszott a térségben. Ezt annál is inkább megtehette, 
mert a francia befolyást megalapozta a katonai erő is. A jövőt meghatáro-
zó, sorsdöntő időszakban, 1918 végén és 1919 elején, az angolok és ame-
rikaiak elismerték itt a franciák elsőrendű érdekeltségét, így — állapítja 
meg a szerző — a francia álláspont szinte automatikusan érvényesülhe-
tett; néha kisebb–nagyobb vita árán, többnyire azonban anélkül. 

Ormos Mária időrendben vizsgálja az eseményeket. Emlékeztet, hogy 
az antant–hatalmak különböző titkos szerződésekben már jó előre szét-
osztogatták az Osztrák—Magyar Monarchia nagyobbik részét a románok, 
szerbek, olaszok közt, hogy megszerezzék támogatásukat a központi ha-
talmak elleni háborúban. így az 1915. április 6-i londoni szerződésben az 
olaszoknak, az 1916. augusztus 17-i bukaresti szerződésben a románok-
nak adtak jelentős osztrák, illetve magyar területeket.154 A románok köte-
lezték magukat a háborúba lépésre a Monarchia ellen. Cserébe a szerző-
dést aláíró antant–kormányok odaígérték a románoknak egész Erdélyt, az 
Partiumot, az Alföld keleti részét és a Bánát ugyancsak keleti felét. A 
román határ eszerint nagyjából a Tisza vonalát követte volna. Szerbiának 
és a cseh emigráns politikusoknak ugyancsak jelentős magyar területeket 
ígértek a háborús években. 

A különböző mohó és túlzott igények gyakran ütköztek, így például az 
olasz és szerb területi követelések. Az eltérő érdekek egyeztetése volt a 
háború megnyerése után a párizsi békeértekezlet egyik fő problémája. A 
románok 1918 tavaszán különbékét kötöttek a központi hatalmakkal és 
ezzel — az 1916-os szerződés értelmében — területi igényeiket eljátszot-
ták. Ennek ellenére — elsősorban francia támogatással — mégiscsak tel-
jes jogú területi igénylőként léphettek fel Párizsban. A háborúvesztés te-
rületi következményeit — a németeken kívül — teljes egészében az oszt-
rákoknak és a magyaroknak kellett vállalniok. A helyzet alakulását, a te-
rületi rendezési terveket bonyolította a cári Oroszország 1917-es februári 
összeomlása és az amerikaiak belépése a háborúba 1917 áprilisában. Wil-
son elnök híres 14 pontos rendezési terve — amit utóbb végül is félretet-
tek — a népek önrendelkezési elvét hirdette meg. Ez az elv, ha átültetik a 
gyakorlatba, megakadályozhatta volna a Párizsban elkövetett igazságta-
lanságok egy részét. Kiderült azonban, hogy az önrendelkezési elvet min-
dig a vesztesek, legelsősorban a magyarok hátrányára alkalmazták. 
                                                           
154 L. Sztáray Zoltán: Románia szerződése az antanthatalmakkal, Új Látóhatár 1980/1. 

sz. 
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Az 1918 október végén hatalomra jutó Károlyi Mihály abban remény-
kedett, hogy a győztesek komolyan veszik a wilsoni elveket. Ugyanakkor 
– a magyar közhangulatra való tekintettel — nyilvánosság előtt ragaszko-
dott a történelmi Magyarország területi integritásához. Ormos szerint Ká-
rolyi a valóságban erről igenis lemondott és a helyzetet reálisan felismer-
ve etnikai alapú határmegvonást igyekezett elérni, azaz a magyarlakta 
területek megtartását. De mint ismeretes, ez nem sikerült, elsősorban a 
győztes oldalon lévő szerbek, főként pedig a románok és csehek példátlan 
területi mohósága miatt. Ezek a törekvések a béketárgyalások huzavonái 
során leplezetlenül jelentkeztek. A szerző elmondja, hogy: „Benes kül-
ügyminiszter, aki a csehszlovák delegációt vezette a párizsi konferencián, 
a Tizek Tanácsa előtt 1919 február 5-én tartott előadásában, állama igé-
nyeinek alátámasztása érdekében, emlékeztetett a csehszlovák nép harcára 
a „teuton áradat” feltartóztatásáért és „a demokrácia érdekeiért”. Kiemelte 
a csehszlovák nép történeti eredményeit, nevezetesen azt, hogy a fehérhe-
gyi csatavesztés (1620) okozta kábulatból, a francia forradalom hatására, 
a nép magához tért, s iparilag, intellektuálisan és politikailag Közép–
Európa első nemzetévé lett. A követeléseket a külügyminiszter minden 
olyan esetben, amikor az etnikai elv nem volt használható, kizárólag gaz-
dasági indokkal támasztotta alá. Mellesleg a csehszlovák igényekkel 
szemben támasztható etnikai aggályokat Benes azzal igyekezett mérsé-
kelni, hogy minden esetben hamisítással vádolta a Monarchiában készített 
népesedési statisztikát — helyenként a német, másutt a lengyel, megint 
más helyen a magyar lakosok javára. így járt el ama követelések esetében, 
amelyek a Szudéta vidékre, az osztrák Szilézia egészére, Kárpát–
Ukrajnára, Szlovákiára, valamint Burgenland északi részére irányultak. 
Az utóbbival kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a déli részt Jugoszláviának 
kellene megkapnia, így megoldható lenne Csehszlovákia kijutása egy 
folyosón keresztül a tengerre. Szlovákia déli határa — Benes csehszlovák 
külügyminiszter tervei szerint — Várig követte volna a Dunát, majd 
Csehszlovákia számára biztosította volna Sátoraljaújhelyt, a salgótarjáni 
szénmedencét, Miskolcot és a tokaji borvidék egy részét.” 

Ami a keleti szomszédokat illeti, Ormos Mária leírja, hogy: „Bratianu 
miniszterelnök február 1-én adta elő Románia igényeit. Tekintettel a kon-
ferencián meghirdetett etnikai elvre, a miniszterelnök is kénytelen volt 
foglalkozni e kérdéssel s hajmeresztő adatokat idézve, mindenütt kimutat-
ta az abszolút román többséget (Erdélyben például 72 százalékot). „Mér-
sékletességének” bizonyságául kijelentette, hogy a környéken élő számot-
tevő román lakosság ellenére lemond Debrecen városáról. Az önrendelke-
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zési elv tiszteletét szintén kifejezésre juttatta, midőn hangsúlyozta, hogy a 
szóban forgó tartományok alkotmányosan megszavazták a csatlakozást 
Romániához, bár említette — Erdélyben a magyarok, Bukovinában az 
ukránok nem vettek részt a szavazásban. Mikor Lloyd George kifogásolta 
az erdélyi magyarok megkérdezésének elmaradását, Bratianu kijelentette, 
hogy a brit miniszterelnök megjegyzését „nem tudja követni”. „Románia 
azért harcolt, hogy akaratát rákényszerítse Erdélyben a magyar kisebbség-
re.” 

A franciák a jóhiszemű és kezdetben népszerű Károlyit valójában arra 
akarták felhasználni, hogy személyén keresztül elfogadtassák a magyar 
néppel az ország megcsonkítását. Károlyi viszont demokratikus múltját, 
politikai súlyát arra szerette volna használni, hogy minél többet megment-
sen a történelmi Magyarország területéből. Masaryk, Benes, a szerb 
Pasics, a román Bratianu azonban birtokon belül volt. Bukarest nagyon 
kedvező francia kapcsolatait és a térségben állomásozó francia katonai 
parancsnokok támogatását egyaránt kihasználva, Erdélyben területileg 
befejezett tényeket teremtett már jóval a békeszerződés előtt. 

Ormos Mária részletesen ismerteti az erdélyi demarkációs vonal nyu-
gat felé való eltolódásának taktikáját. A román igények kielégítése mögött 
az volt a fő meggondolás, hogy Romániának központi szerep jut majd a 
szovjet bolsevizmus európai behatolásának feltartóztatásában. Erre — 
mint tudjuk — nem volt végül szükség. Nem voltak pontosan rögzítve 
1919 elején Magyarország új északi határai sem. A Felvidéken a csehek 
próbáltak katonailag befejezett tényeket teremteni, ugyancsak jóval a bé-
keszerződés előtt. A kivérzett, legyengült Magyarország teljesen ki volt 
szolgáltatva a szomszédállamoknak. Ormos könyvének nagy érdeme, 
hogy ezt az egyébként közismert, de sokáig elhallgatott tényt világosan 
leszögezi, bizonyítékokkal támasztja alá. A későbbi utódállamok mohó-
ságát a franciák nem nagyon korlátozták, nehogy kockáztassák jövő poli-
tikai, gazdasági befolyásukat Közép–Európában, ahol a Monarchia fel-
bomlásával, a cári Oroszország összeomlásával, a német vereséggel poli-
tikai vákuum keletkezett. Ezt a nagyhatalmi légüres teret Franciaország 
akarta betölteni. 

A szerző miközben leírja a párizsi békeszerződés létrejöttének részlete-
it, a kicsinyes területi civakodásokat a győztesek közt — szóvá teszi, 
hogy egyedül az amerikaiak próbáltak enyhíteni Magyarország megcson-
kításán és gazdasági tönkretételén. Az Egyesült Államok eredeti tervezete 
1919 tavaszán úgy próbálta kialakítani a magyar—román határt, hogy a 
román etnikum végső határait vette alapul. Az amerikai elképzelés, amely 
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a wilsoni békeideológiát komolyan vette, szembekerült az európaival. 
Hosszabb vita után az amerikaiak meghajoltak az angol és francia állás-
pont előtt, amely az etnikai szempont elé helyezte a gazdasági és bizton-
sági megfontolásokat, az utóbbit a bolsevizmus terjedésének veszélyével 
indokolta. Ormos szerint a magyar Tanácsköztársaság létrejötte a háborús 
győztesek körében nagy riadalmat váltott ki, mert gyakorlati lehetőségnek 
mutatkozott a kommunista eszmék nyugatra való átterjedése. A Tanács-
köztársaság elleni cseh és román katonai fellépés révén Prága és Bukarest 
újabb politikai jópontokat szerzett. Magyarország területének megcsonkí-
tását azonban már a magyar proletárdiktatúra előtt elhatározták a győzte-
sek — emlékeztet a szerző, és hozzáfűzi: a Tanácsköztársaság „csak né-
mileg színezte az eseményeket, a feketébe nem fehéret kevert, hanem 
újabb feketét”. 

Ez egészében véve igaz is. És az is, hogy a területi rendezés vonatko-
zásában a győztes kisállamok szemében teljesen mellékes volt, hogy Ma-
gyarországnak milyen a társadalmi berendezkedése. A magyar proletár-
diktatúrát, előtte a demokratikus Károlyi–rezsimet, utána pedig Horthy 
tekintélyuralmi rendszerét egyaránt ellenségnek tekintették. A békeszer-
ződésben döntő amerikaiakat, angolokat, franciákat ők befolyásolták. A 
magyarok ki voltak zárva az érdemi tárgyalásokból. Meg sem hallgatták 
őket. A nyugatiak — elsősorban a franciák — tudomásul vették a védte-
len és kiszolgáltatott Magyarország jelentős részének román katonai meg-
szállását és teljes kifosztását a proletárdiktatúra összeomlása után. 

Az utódállamok túlzó határigényeit azonban végül mégsem elégítették 
ki teljesen Párizsban. Burgenland Ausztriához került — így a Benes–féle 
elképzelés Csehszlovákia kijutásáról a tengerre, meghiúsult. Hasonlókép-
pen nem kapta meg Szlovákia Miskolcot, Salgótarjánt, ahogyan a romá-
nok sem szerezték meg nyugati határként a Tisza–vonalat, és a szerbek-
nek — igaz, hogy csak 1921 őszén — ki kellett üríteniük a Pécs— Baja 
vonaltól délre eső területeket. Az első világháború legnagyobb vesztese 
azonban mégiscsak Magyarország volt. Ormos is megállapítja, hogy Ma-
gyarország „egyetlen nagyhatalom számára sem volt igazán fontos”. Any-
nyira legalábbis nem, hogy miatta a szövetségesek az érdekellentéteiket 
tovább fokozzák. A Magyarországgal sok szempontból hasonló Ausztria 
helyzete kedvezőbb volt. Ormos Mária két jelentős különbségre figyel-
meztet. Az első: a magyar nemzeti és az osztrák birodalmi tudat közötti 
eltérés. A második az osztrák kérdés megítélésében a konferencia idején 
bekövetkezett módosulás, az úgynevezett Anschluss-probléma felmerülé-
se révén. Miután a szövetségesek úgy döntöttek, hogy Ausztria nem csat-
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lakozhat Németországhoz, keresni kezdték az osztrák önállóság feltételeit, 
és azon voltak, hogy „kedvet is csináljanak hozzá”, így az osztrák politi-
kusok számára — a magyaroktól eltérően — nyílt némi manőverezési 
lehetőség. 

A trianoni tárgyalások végső szakaszában az Egyesült Államok már 
nem vett részt, az angol és olasz politikusok hajlottak a magyar határok 
felülvizsgálatára, a francia álláspont azonban megingathatatlan maradt, 
így a hazai közvéleményben máig élő vélekedés a magyarellenes francia 
magatartásról a legújabb források tükrében sem látszik megalapozatlan-
nak. Ormos Mária elmondja, hogy a „konferencia március 3-i ülését 
Lloyd George brit miniszterelnök a magyar küldöttség által átnyújtott 
iratok és térképek fő etnikai adatainak ismertetésével vezette be. Felsorol-
ta az egyes országokhoz csatolandó magyar csoportokat, közölte, hogy ez 
összességében 2 750 000 lelket tesz ki, vagyis a teljes magyar lakosság 
egyharmadát”, kijelentette, hogy nem könnyű védeni a javaslatot, sőt a 
francia nyelvű forrás szerint erősebb kifejezést használt — és azt mondta 
„ez nyilvánvaló igazságtalanság, amit helyre kell hoznunk”. Berthelot — 
francia külügyminisztériumi vezértitkár — válasza: „A magyarok perfid, 
acsarkodó és csökönyös ellenség voltak a háború előtt, alatt és után.” 
Berthelot megpróbálta kimutatni, hogy magyar nemzet egyáltalán nem 
létezik. Nincs magyar nemzet, nincs magyar dinasztia, mindössze egy 
korona van, valamint 15 000 osztrákból lett nemes. Ha ezek birtokait fel-
osztanák — érvelt a francia diplomata — a magyarság, mint olyan, meg-
szűnnék. Lloyd George terjedelmes replikájában a francia feljegyzése 
szerint többek között a következőket mondta: „A magyarokat szemláto-
mást igazságtalanul kezelték; sohasem hallgatták meg, a szövetségesek 
munkája egyoldalú volt. Megtehetjük, hogy visszatérünk a magyar hatá-
rokra. Nem rendelkezhetünk emberekkel barmokként, és nagyon rossz 
szolgálatot tennénk a szlovákoknak, románoknak, szerbeknek, ha nagyon 
is hazafias magyar lakosságot csatolnánk hozzájuk. Valóban azt gondolja 
Berthelot úr, hogy békéhez vezetne Közép–Európában, ha a háború után 
felfedeznék, hogy a magyarok panaszai megalapozottak voltak, és hogy 
barmokhoz hasonlóan egész magyar közösségeket adtak át Csehszlováki-
ának és Erdélynek (sic), egyszerűen azért, mert a konferencia elutasította 
a magyar eset megvizsgálását? Azt gondolja — mármint ő, Lloyd George 
—, hogy egészen biztosan megindul majd egy ilyen akció, és pusztán a 
csoportosulás mikéntje lesz kérdéses, az, hogy a magyarok vajon a néme-
tekhez vagy az oroszokhoz csatlakoznak-e.” 



 

701 

Végső elemzésben nem is igazán fontos, hogy a franciák milyen szere-
pet játszottak a Magyarországra mért súlyos csapásban. Ráadásul az 
1920-as trianoni békét 1947-ben Párizsban megismételték. Ebben jelentős 
szerepet játszott az 1920-as békét végig elítélő, azt „imperialista rablóbé-
kének” nevező Szovjetunió. Magyarország 1947-es határainak megvoná-
sánál az etnikai szempontok ugyanúgy nem érvényesültek, mint negyed-
századdal korábban. Magyarország ismét a vádlott volt. A bírák között 
azonban ezúttal már Moszkva is ott ült. Ezt Ormos Mária természetesen 
nem írhatta meg, de nem árt emlékeztetni rá. A jeles történész elmélyült, 
alapos munkája helyenként talán vitatható, de okvetlenül értékes hozzájá-
rulás a trianoni béke kiterjedt irodalmához. Ideje, hogy végre Magyaror-
szágon is bátrabban lehessen foglalkozni ezzel a témával és kimondani 
némely sokáig elhallgatott tényt. 
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DÉCSY GYULA 
Szlovákiai magyar irodalom155 

Tóth László: Vita és vallomás, Madách, Pozsony 1981, 337 l. 
 
Tizenkét szlovákiai „magyar író alkotóműhelyéről ad közelképet ez a 
hiányt pótló gyűjtemény” (így a reklámszöveg). A tizenkét író: Cselényi 
László (szül. 1938), Csontos Vilmos (1908), Dénes György (1923), Do-
bos László (1930), Duba Gyula (1930), Gál Sándor (1949), Rácz Olivér 
(1918), Veres János (1930) és Zalabai Zsigmond (1948). Az interjúvoló 
Tóth László (1949) stilisztikailag igen magas színvonalú, helyenként erő-
sen ezotérikus beszélgetéseket folytatott a tizenkét íróval; a magnószalag-
ra vett felvételeket a hetvenes évek második felében átdolgozta, s közülük 
néhányat a pozsonyi Irodalmi Szemlében és a miskolci Napjainkban 1976 
és 1979 közt közzétett. Mivel a szlovákiai magyarságnak külön politikai 
szervei nincsenek, a tizenkét író nyilatkozatai a kifejezetten irodalmi kér-
dések tárgyalásán kívül nyíltan vagy virágnyelven igen sok történelmi, 
szociológiai, neveléstudományi jellegű közlést tartalmaznak az általuk 
képviselt kisebbség/nemzetiség helyzetével kapcsolatban. A külföldi ol-
vasónak (ez esetben Magyarország is külföld) gyakran az az érzése tá-
mad, hogy az irodalom, a líra, a kis- és nagyepika, az esszéírás, az anya-
nyelvi kultúra ápolása, az elemi és középfokú oktatás egyfajta menedék a 
szlovákiai magyar írók, költők, nevelők számára, mely a hiányzó szabad 
szellemű politikai működési lehetőségeket valamennyire pótolja. E jelen-
ség általában is jellemzi Kelet–Európa népeinek mai szellemvilágát. 
Szlovákia magyarsága azonban nemcsak az egyetemes totalitáriánus poli-
tikai rendszer, hanem a nyilvánvaló nemzetiségi elnyomás következtében 
is (tehát kétszeres okból) értelmiségében hordozója e sorsnak. 

A könyv szakmailag európai színvonalú. A nyugati (és nyilván a kele-
ti) technikai kultúra nem sokra becsüli az irodalmat. A mai kommuniká-
ciós rendszerben az irodalomnak alig van funkciója. Nyugaton (e szélső-
séges nézet szerint) az irodalomból nem lehet megélni, s Keleten is csak 
akkor, ha az állam intézményesített irodalmi pozíciókba emeli és így 
mintegy alimentálja íróit. Hogy e viszony szellemi függőséget is jelent, 
szükségtelen bizonyítani; a különbség a közép–kelet–európai államok 
közt e tekintetben legfeljebb fokozati, de nem lényegbeli. A teljes lojalitás 
az eltartó államrend ideológiája vagy apró fóbiái iránt conditio sine qua 
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non-ja az írói létnek. Senkitől sem várható el, hogy saját egzisztenciája 
ellen foglaljon állást: ez az elv ma Washingtontól Nyugat–Berlinig min-
denütt alapelve a kelet–európai helyzet megítélésének. Természetesen, a 
lojalitás tekintetében is vannak fokozati különbségek. Amennyiben Rácz 
Olivér (1969 és 1978 között Pozsonyban magyarként miniszterhelyettes) 
az emigráns Peéry Rezsőt árulónak és az 1956-os magyarországi esemé-
nyeket ellenforradalomnak bélyegzi (177. L), akkor ez egy magas rangú 
hivatalnok lélektani túlkompenzáció szükségletének túltengésével ment-
hető csak (különösen mint az egyetlen ilyen jellegű megnyilatkozás a kö-
tetben). 

A legtöbb író (talán az egy Rácz Olivér kivételével) paraszt- vagy 
munkásszármazású. Irodalmi alkotásuk számára a gyerekkor, a falu adja 
az élményanyagot, benne nemegyszer az 1945 és 1948 közti jogfosztás 
korszaka, melyet majdnem minden interjúvolt legalább egy mellékmon-
datban elítélőleg említ. Részletekben beszélni nem lehet a témáról, amely 
pedig valószínűleg még sokáig központi ügye lesz a magyar—szlovák 
viszony alakulásának. Valamennyi interjúvolt egyetért abban, hogy a régi 
falu és annak világa, melyhez a legtöbbjüket oly elszakíthatatlannak tűnő 
érzelmi szálak fűztek, elhalóban van. Ami a helyébe jön (kolhoz, népkép-
viselet, traktor, modern iskola), az szlovák. Aki az új rendet képviseli, az 
is szlovák, vagy olyan magyar, aki hajlandó szlovák lenni. Többen hang-
súlyozzák az interjúvoltak közül, hogy a magyaroknak ugyanolyan jogaik 
vannak 1948 óta Szlovákiában, mint az államalkotó szlovákoknak. Igen, 
ha beszélik a szlovák nyelvet. Ezt az állami funkcionárius Rácz Olivér 
nyíltan meg is mondta: „Abban, azt hiszem, mindnyáján egyetértünk, 
hogy a szlovák nyelvet — a saját érdekében — minden magyar nemzeti-
ségű csehszlovák állampolgárnak el kell sajátítania” (195, 1.). Magában 
ez még természetesen nem elnemzetietlenítés. Akkor lesz azzá, ha a szlo-
vák statisztika az ilyen szlovákul is beszélő (nyilván még kétnyelvű) ma-
gyarokat megkérdezésük nélkül egyszerűen szlovák anyanyelvűnek mi-
nősíti. 

Attól nem kell tartani, hogy a szlovákiai magyarság teljesen elszlová-
kosodik. Az utóbbi pár száz év folyamán nem ismerünk olyan esetet, egy 
ötszázezer főt számláló öntudatos kisebbség elnemzetietlenítő politika 
következtében elvesztette volna anyanyelvét. Emellett az is valószínű, 
hogy a szlovák nacionalizmus az elkövetkezendő évtizedekben veszít 
agresszivitásából. A kommunista nemzeti ideológia az iskolai oktatásban 
is erősen magyarellenes ugyan, sok jel mutat azonban arra, hogy némely 
fiatal szlovák értelmiségiek kritikailag revideálni akarják ezt az idejétmúlt 
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magatartást. Hogy egy nép három- vagy négymillió lelket számlál, nem 
nagy különbség. Többre nem vitte a szlovák nacionalizmus a legbrutáli-
sabb módszerekkel sem az utolsó fél évszázad folyamán, mikor is az ál-
lamhatalom minden elnyomó eszköze rendelkezésére állt. Talán ez az, 
ami a helyi magyar értelmiség számára a lojalitást az államhatalom iránt 
megkönnyíti. Az úgynevezett humanista, tehát nem műszaki magyar ér-
telmiség igen öntudatos Szlovákiában; a tizenkét író közül több hangsú-
lyozza, hogy a műszaki értelmiség tagjai (mérnökök, közgazdászok, orvo-
sok) úsznak a szlovák árral (vö. Turczel Lajos találó fogalmazása a 246. 
lapon). Ennek oka az, hogy nincs magyar műszaki és orvosi egyetem 
Szlovákiában, mérnöknek vagy orvosnak csak csehül vagy szlovákul le-
het tanulni; cseh és szlovák a vizsgák nyelve is. Ehhez járul a műszakiak 
nagymértékű kozmopolitizmusa s ellenérzésük minden ellen (így a ma-
gyar anyanyelvűek ellen is), ami a technológiai haladást „gátolja”. Ez az a 
réteg, mely gyerekeit szlovák iskolába küldi s ellentmondás nélkül aláveti 
magát az állam nyelvi imperializmusának. Természetesen itt is vannak 
lényegbeli vagy fokozati különbségek: az orvos beszél magyarul (ha szlo-
vák is), mert a páciens magyar, aki viszi neki a magánhozzájárulást pénz-
ben (csúsztatás) vagy hízott kacsában. A magatartásnak megvan a maga 
szociológiája és lélektana, ami kitűnő regény téma lehetne. 

A szlovákiai magyar irodalomnak Fábry Zoltán a „szent öregje”. A ti-
zenkét interjú bizonyítja, hogy valóságos Fábry–kultusz alakul ki. Ezt 
Fábry tüzes magyarsága és következetes baloldalisága idézte elő; egyik 
sem változott a vészterhes 1938 és 1948 közt, mikor stószi magányában 
írta szenvedélyes cikkeit a náci s aztán a cseh meg szlovák kommunista 
elnyomás ellen (már amennyiben az a magyar népiség ellen irányult). 
Széles Vilmos (ki Viliam Siroky néven lett Prágában miniszterelnök) és 
Major István kommunista néptanító (az ötvenes években, mint Stefán 
Major csehszlovák nagykövet Budapesten) megtagadta 1945 után magyar 
nemzetiségét. Fábry hű maradt hozzá, ugyanúgy, mint Rácz Olivér, kitől 
1945-ben, mikor be akart lépni a kommunista pártba, követelték, „változ-
tassa meg nemzetiségét” (180. 1.). Fábry dolgozta ki a „Hídelméletet” a 
magyarság csehszlovákiai funkcióját illetően. Eszerint a magyar kisebb-
ségnek a csehek és szlovákok országában „hídnak” kell lennie az államal-
kotó népek és a (magyarországi) magyarság közt. E tézis visszatérő eleme 
az interjúknak (115, 183, 213. 1.). Kritikailag megjegyzendő, hogy ahol 
hídra van szükség, ott nincs igaz, bensőséges érintkezés. S ez igen keserű 
igazság. Tudjuk, hogy a magyar—szlovák etnikai határ betüremléseivel 
majd 1000 kilométer hosszú, s a két nép, mint két idegen él egymás mel-
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lett. Érintkezését szellemiekben tehát intézményesen kellene megszervez-
ni („hídépítés”.) Ez rendben is volna, a hídon azonban nem járnak. Az 
írók ismételten panaszolják, hogy irodalmi alkotásaikat nemigen fordítják 
csehre vagy szlovákra, s ha igen, azok iránt minimális az érdeklődés. 
Amit a szlovák hivatalos művelődési bürokrácia megint szlovákról ma-
gyarra fordíttat, azt a magyarok nyílván nem nagyon vásárolják. Nincs 
tehát igazi érdeklődés kölcsönösségi alapon s a két nép nemzeti művelő-
dése iránt. író—olvasó találkozók csak ritkán jönnek létre (a CSEMA-
DOK szervezési akciói ellenére is), s ha igen, kevés olvasó vesz részt raj-
tuk. Hogy mi az oka ennek, arról nem lehet beszélni. Alkalmasint, izgató 
és érdekes problémák nem vitathatók sem a könyvekben, sem a találko-
zókon. Az írott szóban sok minden nem meggyőző, jobb egy jó meccset 
megnézni a pesti TV-n (mely mindenhol jól látható), mint pártgyűlésszerű 
összejövetelen egy csomó blablát hallgatni. Ez nem speciális csehszlová-
kiai magyar jelenség, ez mindenütt így van. 

Érezhető az interjúkon, hogy az írók a csehszlovákiai magyar irodal-
mat (legalábbis 1918 óta) önálló entitásnak tartják, mely egyrészt része a 
csehszlovák, másrészt az egyetemes magyar (szocialista) irodalomnak. A 
hangsúly itt azonban mégis az önállóságon van, ami implikálja, hogy ez 
az irodalom nem úgy magyar, ahogyan a magyarországi az. Itt könnyű 
tájisággal vagy államhatárbeli elzárkózásokkal operálni, a puszta tény 
azonban marad: leszakadni az (egyetemes) magyarság testéről (ami nyil-
ván a hivatalos szlovák kultúrpolitika elve). Kérdés azonban, mi a (vagy 
mi lesz a) nemzetközi rangsorolása egy ilyen önálló szlovákiai magyar 
irodalomnak, mely végeredményben nélkülözi mind a magyarországi ma-
gyar, mind a cseh és szlovák állami irodalom támogatását. Ez a probléma, 
amire az írók nem adnak választ, pedig jól látják keletkezéstörténetét. 
Valami nagyot akarnak alkotni, Tolsztoj, Joyce, újdadaizmus, 
neoavantgardizmus, Párizs (inkább elképzelt szerepben, mint hiteles való-
ságban) jelennek meg ismételten összehasonlítási alapként. Van könyvki-
adó, Madách–díj, Nemzetiségi díj, ösztöndíj és egy alkotókész, okos, jó-
indulatú, becsületes, megbízható, az állam iránt lojális íróközösség. Ami 
nincs: olvasóközönség, nemzetközi siker, igazi megbecsülés az állami 
szervek részéről. A csehszlovák művelődési kormányzatnak nyilván csak 
alibi az, amit a magyar nemzetiségi irodalom termel: azt a hitet kelti kül-
földön, mintha a magyar kisebbségnek Pozsony és Kassa közt igen inten-
zív szellemi élete volna, miközben a szlovákosítás az iskolákban és a tel-
jesen állami kezelésben lévő intézményekben (gyárak, igazgatási szervek) 
változatlanul folytatódik, nyolcvan kilométerre Budapesttől. Ha egy ma-
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gyarországi magyar Érsekújváron, Rozsnyón vagy Kassán bemegy egy 
vendéglőbe vagy talponállóba, s magyarul kér egy szimplát vagy egy kis-
fröccsöt, az ott kiszolgáló magyar pincér kötelességszerűen szlovákul 
válaszol mert arra nevelték az állami vendéglátóipari szakközépiskolában, 
s mert így rendelte el az állam, amely tulajdonosa a vendéglőnek (meg 
mindennek). Amikor az első világháború előtt a Magyar Államvasutak, 
mint magyar intézmény elrendelte, hogy horvátországi állomásain magyar 
nyelv használandó, Zágrábban majdnem forradalom tört ki. 

Ma a magyar nyelv mindennapi diszkriminálása miatt senki nem tilta-
kozik a pozsonyi kormánynál. Amíg ez és az ezer hátrányos megkülön-
böztetés, aminek a magyar nyelv ki van téve Csehszlovákiában, nem szű-
nik meg, nem lesz olvasóközönsége s ezzel társadalmi háttere a kisebbsé-
gi magyar irodalomnak. S az irodalomnak több mint harminc éve ez a fő 
problémája. 
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HARMAT PÁL 
A magyar elmegyógyászat nyomora156 

Bakonyi Péter: Téboly — Terápia — Stigma, Magyarország felfedezése, 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1983,512 l. 
 
Különös hullámzásnak lehetünk tanúi a hivatalos magyar sajtó és könyv-
kiadás bírálati szabadságának gyakorlatában. A zöld réten mit sem sejtve 
legelésznek a szent tehenek, többé–kevésbé biztosak lévén abban, hogy 
senki sem bánthatja őket. Aztán hirtelen kurjongatás veri fel az idilli tájat. 
Egyik–másik állatot — a többiek és saját maga nagy megrökönyödésére 
— pásztorok cibálják ki a csordából, s abban sem lehet biztos, hogy nem 
pörköltként végzi majd. „Hát már ez is lehetséges?” — háborog a gulya. 
Saját kilátásaikat latolgatják az állatok és irigykedve méregetik azokat a 
társaikat (Szovjet—Magyar Barátság, Párt Vezető Szerepe, Néphadsereg 
stb.), akik előreláthatóan soha nem kerülnek a kritikai vágóhídnak még a 
közelébe sem. 

Nem egészen világos, miféle elv szerint szabadítják időnként a szocio-
gráfusokat, újságírókat, írókat a közélet egyik–másik területére, de hogy 
létezik efféle központilag engedélyezett kritikai gyakorlat, nem kétséges. 
Végh Antal labdarúgás–könyvét, Moldova egyik–másik szociográfiáját a 
hírek szerint maga az Igazságos Király olvasta el és hagyta jóvá; a Való-
ság olvasói időnként álmélkodva tanulmányozhatják át a vasút vagy az 
orvosi műhibák elleni fulmináns és demokratikus társadalmakhoz méltó 
szókimondással megírt támadásokat; a műkincs–krimi egyik–másik sza-
kaszában még a rendőrségnek is állnia kellett az ütéseket, úgy, ahogy az-
előtt sohasem. Nem akarunk, persze, Fekete Sándor-i optimizmusú képet 
festeni: akad még elég szent tehén, védett terület, vadászati tilalom. De 
azért azok az idők is a múlt homályába látszanak veszni, amikor odahaza 
— az imperialistákon és bérenceiken kívül — minden villám a Patyolatra 
sújtott le. 

Magyar pszichiáter nem örvendezhet eléggé, hogy a jelek szerint végre 
a magyar elmegyógyászat is kritikai össztűz alá került. Egy nagy kultúrá-
jú földrészt sértenénk meg, ha a magyar pszichiátriában uralkodó tűrhetet-
len viszonyokat ázsiaiaknak neveznénk. Bakonyi Péternek a Magyaror-
szág felfedezése sorozatban megjelent szociográfiája és Szebeni András 
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sokat mondó, illusztráló szociofotói ezeket az állapotokat veszik most 
górcső alá. 

A könyv hűséges képet fest arról, mi mindent kell a pszichiátriai inté-
zetek lakóinak kiállniuk. Szóba kerül a mindenekelőtt férfi ápolószemély-
zet szadizmusa, erőszakossága és agresszivitása. A betegek kénytelenek 
elszenvedni az ápolók egy részének homoszexualitását — máskor viszont 
a nőbetegek szexuális kihasználását —, a bordatörésekig és a kék foltokig 
fajuló fizikai bántalmazást, a személyzet alkoholizmusát. Máskor éppen 
az ápolók látják el jó pénzért alkohollal vagy kábítószerrel a betegeket. 
Az elmebetegek felszerelésének ellopása a vattától az ágyneműig min-
dennapos — a szerencsétlen betegek aztán a saját mocskukban kénytele-
nek feküdni. Az olyan apróságokat, mint a kiabálást a betegekkel, letege-
zésüket szinte szégyelljük megemlíteni. Joggal merül fel a kérdés, hogy 
miért hagyják, miért tűrnek meg ilyesmit a vezetők, akik tehetnének arról, 
hogy mindez másként legyen. Muszáj megvárni, hogy az történjék, ami 
néhány évvel ezelőtt az Országos Ideg– és Elmegyógyászati Intézetben, 
amikor egy brutális, alkoholista ápolót leszúrt az ágyából kilökött epilep-
sziás beteg? 

Nem egészen világos, hogy a börtönökből elbocsátott, gyakran erősza-
kos cselekmények miatt elítélt bűnözők rehabilitálását miért éppen az 
elmeegészségügynek kell elvégeznie — elmeápolói munkábaállítás for-
májában. 

Az állapotok leírása láttán érthetővé válnak a meghökkentő asszociáci-
ók, amelyek az elmegyógyintézetekben a betegeknek, a látogatóknak 
vagy éppen a szociográfusnak az eszébe jutnak. Az elmegyógyintézetek 
nagy része jobban hasonlít börtönre és kaszárnyára, mint kórházra, szana-
tóriumra, írja a szerző (14. 1.). Bakonyi tudja, hogy miről beszél, mert 
Magyarországon példátlan bravúrral, az amerikai „muck–racking” újság-
íráshoz méltónak bizonyulva, saját magát alkoholistának kiadva lakóként 
is bekerült egy vidéki elmekórházba, s belülről láthatta mindazt, ami ott 
zajlik. Egy másik vidéki intézményben, a balassagyarmati elmeosztályon 
egy beteg azt mondta — mellesleg alig néhány lépésre a csillogó–villogó 
nőgyógyászattól: „A németek kulturáltabb körülmények között engedték 
a gázt a zsidókra, mint ez” (474. 1.). Ha az embereknek az elmegyógyin-
tézetekről szólva olyan fogalmak jutnak az eszükbe, mint koncentrációs 
tábor, gázkamra, Tajgetosz és keretlegények, az elkeseredés okozta túlzá-
sokat leszámítva is jogos a kérdés: ki a felelős ezért? 

Magyarországon a kórházakban fekvő elmebetegek száma aránylag 
nem nagy, mindenképpen a lakosság töredékét teszik csak ki. Csakhogy 
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elmebetegség ellen nincs biztosítás: bárki megbetegedhet, bárki bekerül-
het elmeosztályra, bárkinek beszállíthatják apját, anyját, fiát, lányát, test-
vérét, feleségét vagy férjét pszichiátriai intézetbe. Mindegy lehet-e mind-
azoknak, akik évekig fizették az egészségügyi adót, hogy milyen körül-
mények között kell nekik vagy hozzátartozóiknak eltölteniük rövidebb 
vagy hosszabb időt? A betegség már önmagában is tragédia. A magyar 
pszichiátria tovább súlyosbítja, amikor a betegeket a kinti átlagos életkö-
rülményekhez mindenképpen méltatlan színvonalú intézményekben külö-
níti el a társadalomtól. Mert erről van szó: a magyar elmegyógyászat in-
kább izolál, mint integrál, inkább karanténba helyez, mint gyógyít. 

A társadalom agresszivitása a betegekkel szemben belopózik a 
gyógymódokba is. Bánki Csaba Nagykállón mindenkinél gerincvelő-
csapolásos vizsgálatot végez, mert ez a tudományos hobbyja. De ez még 
hagyján: sokkal súlyosabban esnek a latba az olyan szadista és elavult 
kezelési módszerek, mint az alkoholisták hánytatása vagy az érzéstelení-
tés nélküli elektrosokk, amelyet finomkodóan — az orwelli új nyelv szel-
lemében elektromos altatásnak neveznek (Kún Miklós professzor interjúja 
a Nők Lapja 1977/26. számban). Az elektrosokkal kapcsolatos visszaélé-
seket már huszonöt évvel ezelőtt megbélyegezte Benedek István az 
Aranyketrecben, de a szava — egy másik benedeki könyv címével szólva 
valóban pusztába kiáltott szó maradt. Az erőszakos leszíjjazás, a hálós 
ágy is létezik még. És olyasmi is megesik, hogy egy cukorbajos elmebe-
teget hagynak elpusztulni, mert tüneteire azt mondja az orvos: „Ha hülye, 
menjen a Lipótra!” (423.1.) 

De nem kevésbé szókimondó Bakonyi ott, ahol a bajok gyökerét kere-
si. Az ideg- és az elmegyógyászat torz házasságán belül a szervi idegbe-
tegségekkel (bénulások, daganatok, elfajulásos kórképek stb.) foglalkozó 
ideggyógyászat vagy neurológia túlsúlyával éppen úgy jelentőségének 
megfelelő terjedelemben foglalkozik a szerző, mint a skolasztikus, merev 
német pszichiátria még mindig szűnni nem akaró egyeduralmával. Gya-
kori hibája kritikus magyar újságcikkeknek, tanulmányoknak és köny-
veknek, hogy név nélkül bírálnak — és ezt a gyávaságot azzal 
ideológizálják meg, hogy „nem személyeket, hanem a jelenséget akarjuk 
bemutatni”. Bakonyi szemmel láthatóan tudja, hogy a jelenségek elvá-
laszthatatlanok az őket képviselő, s a hatalmi pozíciókat birtokló szemé-
lyektől. A konzervatív irányok képviselői a budapesti Böszörményi Zol-
tántól a debreceni Molnár Lászlóig, a kórszövettani metszeteivel bíbelődő 
Tariska Istvántól a Pszichoterápiás Hétvégeket fölöslegesnek tartó Nagy 
Tibor főorvosig hús–vér emberekként és névvel jelennek meg nála. 
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Ehhez pedig nem kevés civilkurázsi szükségeltetik. Hiszen a szerző at-
tól sem riad vissza, hogy személyében bíráljon két egészségügyi minisz-
tert: a magyart és az egykori szovjetet. Amikor Magyarországon a nemze-
ti jövedelem forintjait elosztják, írja Bakonyi, az egészségügy kapja a 
legkisebb csomagot immár harmincegynéhány éve. És itt idéz a szerző 
kommentár nélkül egy jellegzetes Schultheisz-i arroganciát: „Jellemző, 
hogy nemrég egy interjúban a miniszter, amikor arról kérdezték, hogy 
mennyi az egészségügy részesedése a nemzeti jövedelemből, azt válaszol-
ta, hogy nem tudja, mivelhogy ő nem matematikus” (15. 1.). Hasonló 
kijelentésért talán még a bársonyszéket is elvesztené egy demokratikus 
társadalomban a miniszter —, de hogy az ellenzék és az újságok rázúdul-
nának, egészen bizonyos. Magyarországon átsiklottak fölötte. 

Máshol Petrovszkij volt szovjet egészségügyi miniszter magyarországi 
működéséről számol be (447. L). Igaz, nem szól arról, hogy 
Petrovszkijból később miniszter lett, de ezt aligha vehetjük rossz néven. 
Petrovszkij az ötvenes években vendégprofesszor volt Budapesten. Az 
európai színvonalon működő magyar sebészeket olyan „felismerésekkel” 
lepte meg, minthogy a műtéti területet benzinnel fertőtleníteni kell, „meg-
tanította” őket a tetanusszal szembeni védekezésre és így tovább. 

A pszichiátria egyik kulcskérdése, hogy mi a fontosabb: a közvéle-
mény felvilágosítása vagy a vezetés megváltoztatása? Aligha kétséges, 
hogy az elmebetegekkel szemben számos negatív előítélet létezik, ame-
lyek hátráltatják gyógyulásukat és társadalmi beilleszkedésüket. Sokkal 
lényegesebb azonban, hogy a pszichiátria és ezentúl részben az egész 
egészségügy irányítása nem tud megfelelni azoknak a követelményeknek, 
amelyeket a társadalom joggal állíthat fel. Tömören szólva: ebben az 
esetben valóban a fejétől bűzlik a hal. A negatív előítéletekre történő hi-
vatkozást afféle figyelemelterelő lepelnek szánják az illetékesek. 

Az elmeügy irányításában a második világháború óta figyelemre méltó 
dilettantizmusról tesznek tanúságot az egészségügy vezetői. Tariska Ist-
ván 1951-ben kinyilatkoztatta a Társadalomegészségügyben, hogy a szo-
cializmusban az elmebetegek száma szüntelenül csökken. Az elmélet je-
gyében hozzáláttak az elmeágyak megszüntetéséhez. A máig ható követ-
kezmény: embertelen zsúfoltság annak minden velejárójával, a számos 
elmeosztályon uralkodó piszoktól kezdve az ágykereskedelem korrupció-
jáig. De nem fejlesztették a járóbeteg–ellátást sem. Az elmeszociális ott-
honokat a fővárosból a nyugati határszélre száműzték — ott vannak máig 
is —, lehetetlenné téve az idült betegek és a hozzátartozóik közötti rend-
szeres érintkezést. Az elmeügyi fejlesztést elhanyagolták, az elmegyógy-
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ászatot fejőstehénnek és gyarmatnak tekintették és tekintik, amelynek 
kizsákmányolásából betömhetők a más egészségügyi ágazatokban mutat-
kozó lyukak, fejleszthető a többi szakág. 

A magyar elmegyógyászatban uralkodó állapotokat nemcsak a betegek 
viselik el rosszul — habár kétség nem fér hozzá, hogy ők az első számú 
áldozatok —, hanem a jóérzésű orvosok is. Nem a mundér becsületének a 
védelmezése, hanem személyes tapasztalat, ha azt állítjuk: a magyar pszi-
chiátria helyzetével csak a vezető kisebbség elégedett, a többség rosszul 
érzi magát a bőrében. A vezetés kiválasztása kontraszelekciós mechaniz-
mussal történik: a karrieristák idomulnak, a becsületes orvosok nem jut-
nak előre. A munkahelyi demokráciáról szóló minden frázis ellenére a 
főigazgató és igazgató főorvos teljhatalmú úr a kórházban, az osztályve-
zető főorvos a kórházi osztályon. 

Azokat, akik újat akarnak, mással próbálkoznak, konzervatív kollégáik 
és főleg főnökeik igyekeznek félreállítani, lehetetlenné tenni: jelképes 
veszélyeztetést látnak minden konstruktív változtatásban. Nem véletlen, 
hogy a tíz és félmilliós országban mindössze három pszichoterápiás ren-
delő működik, az ideggyógyászoké és a konzervatív pszichiátereké az 
Ideggyógyászati Szemle, az egyetemi tanszékek és a kórházi osztályok 
túlnyomó többsége. A beosztott orvosok körében igen magas a munkahe-
lyi mobilitás, ami kétségtelenül a rossz közérzet jele. 

Dokumentumértékű, amit a háború utáni fejleményekről ír a szerző. 
Meghökkentő, hogy a Horthy–rendszer fogalmai szerint is konzervatív 
pszichiátriai elit szinte magától értetődő természetességgel tartotta meg a 
vezető pozíciókat a háború után is, és csekély nyelvhasználati módosítás-
sal ott folytatta, ahol ez a nemzedék már a húszas–harmincas években is 
elavult módon elkezdte. Nem gondoltuk volna — Bakonyi könyve ezt is 
dokumentálja —, hogy az antiszemitizmus a modern pszichiátriai irányza-
tok elutasításában még az ötvenes–hatvanas években és talán máig is 
ilyen nagy szerepet játszott. Különösen érdekes az Aranyketrec jelentősé-
gének elemzése, a könyv hatástörténetének alapos körüljárása és szívet 
szorító Sánta Kálmán kálváriájának leírása. 

A könyv erényei mellett eltörpülnek apró hibái. A bevezető részben 
előfordulnak kisebb szakszerűtlenségek; szifilisz például aligha létezett 
Európában Kolumbusz, előtt. A történeti áttekintés különösen a magyar 
részben némileg sematikus és elnagyolt, bár sikerült érzékeltetni: mennyi-
re függött egy kor szellemétől, miképpen bántak az elmebetegekkel és 
általában mennyi bántalmazást és üldözést kellett átélniük ezeknek a sze-
rencsétleneknek. És bizony, botorkál Bakonyi a pszichiátriai statisztikák 
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értelmezésében is. Néha túlságosan nyers az anyag, elő–előfordulnak 
üresjáratok és a szociográfikus leírás helyett magnótekercseket kapunk. 

Mindezt mindenekelőtt azért említem meg, mert attól lehet tartani, 
hogy a konzervatív pszichiáterek fel fogják használni e jelentéktelen 
szakszerűtlenségeket a könyv egészének lejáratására. Annak idején ezt 
kísérelték meg — ahogy Bakonyi művében is szó van róla — Benedek 
István Aranyketrece esetében is, ahol Benedek valóban vitatható szkizof-
rénia–elméletét megpróbálták kijátszani az Aranyketrec egésze ellen. 

Márpedig Bakonyi munkája emberien tiszta és őszintén emberséges 
könyv — éppenúgy, mint példaképe, Hollós István Búcsúm a Sárga Ház-
tól című munkája. A Téboly — Terápia — Stigma dokumentum marad a 
háború utáni magyar elmegyógyászat szomorú útjáról, s talán némileg 
segíteni fog — habár a kilátások ebben a tekintetben aligha rózsásak —, 
hogy ez a bűzlő állóvíz végre felkavarodjék. 
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HANÁK TIBOR 
Erdélyi János és a filozófia157 

Erdélyi János: Filozófiai és esztétikai írások, Sajtó alá rendezte T. Erdélyi 
Ilona. Akadémiai Kiadó, Budapest 1981 (1983). 1115 l. 
 
Erdélyi János múlt századi irodalmár és filozófus azon kevesek közé tar-
tozott, akit nem hanyagolt el a csőlátásra, irányzatosságra annyira hajla-
mos marxista filozófiatörténeti kutatás. Mikor a nagy süllyesztőben eltűn-
tek az ún. polgári filozófia külföldi és hazai, részben még élő, részben 
múltbéli alakjai, egész korszakok és korszakos alkotások, Erdélyi Jánost 
az elsők között emelték a „haladó hagyományok” képviselői közé. A ma-
gyar filozófia történetét egyébként megrögzötten lekezelő Lukács–iskola 
is kegyes kivételt csinált Erdélyivel. Ennek magyarázata lehet az időbeli 
távolságok politikai emóciókat nem keltő biztonsága és a Lukács György 
számára egy időben annyira fontos Marx elé vezető szálak, tehát Hegel és 
a hegeliánusok jelentőségének méltatása a marxizmus előtörténetében, de 
persze szerepet játszott Erdélyi János honi provinciákat túlszárnyaló eu-
rópaisága és az illető kutatók egyéni érdeklődése is. 

A Rákosi–korszakban, 1952-ben megjelent Filozófiai Évkönyvben Hel-
ler Ágnes 74 oldalas tanulmányt írt a magyar filozófusról és olvasásra, 
megismerésre ajánlotta az akkor persze még szinte teljesen hozzáférhetet-
len életművét. Egészét nézve pozitív értékelést adott róla, bár egyes kije-
lentései ezzel ellentétben állnak, mint pl. az a megállapítása, mely szerint 
Erdélyi János 1848 utáni „filozófiáját gyakorlatilag a magyar reakciós 
filozófiai fejlődés egyik kezdeti láncszemévé teszik”. (470.) Ha így lett 
volna, nem lenne érthető Hellernek az a kitétele, mely szerint „a magyar 
reakció számára idegen és ellenséges” volt Erdélyi „néphez való ragasz-
kodása, dialektikus gondolkodása”, ami miatt „több mint nyolcvan éven 
keresztül Erdélyi osztályrésze az elhallgatás”. (475.) 

Ez a nyolcvanéves elhallgatás sem egészen felel meg a valóságnak, hi-
szen azt jelentené, hogy Erdélyiről lényegében halálától, 1868-tól 1950-ig 
nem esett szó. Márpedig A bölcsészet Magyarországon című tanulmányát 
halála után 17 évvel, 1885-ben adták ki a Filozófiai írók Tára 6. kötete-
ként, az Aesthetikai tanulmányokat 1888-ban, azaz halála után 20 évvel; 
Szinnyei József a Magyar írók élete és munkái 2. kötetében foglalkozott 
vele, mely 1893-ban jelent meg; Beöthy Zsolt Erdélyi János műbölcselete 

                                                           
157 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
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címmel méltatta a Kisfaludy Társaság Évlapjain (Új Folyam 31. köt.) 
1897-ben; Minay József 1914-ben írt róla kötetben megjelent tanulmányt, 
Bartók György 1915-ben elemezte bölcseleti gondolkodását, s a most 
megjelent Erdélyi-kötet előszavából megtudjuk, hogy összes műveinek 
kiadását először az első világháború akadályozta meg. Akkoriban írta róla 
Ady Endre: „Erdélyi János európai magyar elme volt, minden nagy embe-
ri eszmeáramlat értője és bajvívója.” Az 1926-ban megjelent Ványi–féle 
Magyar Irodalmi Lexikon sem felejtette el (két hasábot szenteltek neki), 
sem pedig Horváth János és Szerb Antal, aki „irodalmunk legfilozofiku-
sabb szemlélőjének” nevezte irodalomtörténetében. 1927-ben Erdélyi 
népköltészeti gyűjtését méltatja egy könyvalakban megjelent tanulmány, 
és Kecskés Pál 1943-ban kiadott filozófiatörténetében is szerepel, ami azt 
jelenti, hogy nem nyolcvan, hanem legfeljebb csak nyolc év volt a kiesés, 
ti. ennyi idő választotta el az 1945 előtti — tudtommal — utolsó és az 
1945 utáni (feltehetőleg) első publikációt, mely Erdélyi Jánosról szól. 

Azt azonban ennek ellenére elismerhetjük, hogy Erdélyi nem vált tar-
tósan a szélesebb szellemi élet formálójává, és azt is, hogy — mint emlí-
tettem — az ún. kultúrforradalom idején nem került a süllyesztőbe, mint 
annyi más jeles filozófiai elme és mű. Ehhez azonban azt is ajánlatos hoz-
záfűzni, hogy az azóta megjelent tanulmányok és újrakiadott írásai sem 
tudtak előidézni átfogóan eleven hatást. 1952-ben jelent meg az eddig 
még kiadatlan Útinapló, Erdélyi fiatalkori írása, 1953-ban a Válogatott 
esztétikai tanulmányok című kötet, 1960—61-ben levelezése (sajtó alá 
rendezte T. Erdélyi Ilona) és szintén 1961-ben Erdélyi János válogatott 
művei (Lukácsy Sándor válogatásában és Weber Antal előszavával). 

Mindeddig azonban hiányzott a teljességre, a filológiai megbízhatóság-
ra, tudományosságra igényt tartó kiadás. Ezeket a követelményeket telje-
síti A Magyar Irodalomtörténetírás Forrásai című sorozatban 1981-es 
évszámmal ellátott, de csak 1983-ban megjelent több mint 1100 oldalas 
kötet, a Filozófiai és esztétikai írások, melyet majd irodalmi művei és 
kritikái követnek. A szerkesztők nem sajnálták a fáradságot arra, hogy 
minden szempontból jól használható könyvet adjanak ki a kezükből. Az 
egyes írásokhoz csatolták az eredeti jegyzeteket, kiegészítéseket, a nyom-
tatásban megjelentnél néha frappánsabb mondatokat, s gondos magyará-
zatok teszik érthetővé a múltba halványodott összefüggésekkel teli fejeze-
teket, továbbá névmagyarázat, névmutató és szójegyzék segíti elő a könyv 
kezelhetőségét. 

Ez a hatalmas munka magában foglalja a szerző legendás hírű magyar 
bölcselettörténetét, „A hazai bölcsészet jelene” és „A haza: bölcsészet 
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múltja” című dolgozatát, melyek mindmáig nélkülözhetetlen forrásai, első 
ábrázolásai a filozófia magyarországi történetének a kezdetektől egészen 
a múlt század második feléig, csaknem Erdélyi János haláláig. Szinte 
egyedülállóan érdekes, hogy a kiadók eddig ismeretlen írásokat is közzé-
tesznek, most közlik először nyomtatásban Erdélyi filozófiai tanári elő-
adásait és az óráihoz készített jegyzeteket. Ezek a nagy olvasottságról 
tanúskodó kéziratok az 1850-es évek elejéről származnak, amikor Erdélyi 
Sárospatakon megkezdte tanár: működését. A filozófia történetét nem „el 
nem sült kísérletek” egymásutánjának tekinti, hanem — mint írja — „in-
kább mi kényszerű, szükséges mozdulatokként hisszük azokat, s így na-
gyobb szabású, organikus összefüggést látunk a folytonos fejlődésben”. 
(380.) Hogy felkeltette az érdeklődést a filozófia iránt és nagy hatást vál-
tott ki hallgatóiban igényességével, műveltségével, többen is rámutattak. 
Az említett Ványi–féle Magyar Irodalmi Lexikon szerint Erdélyi János 
„munkásságával, előadásainak magas színvonalával a tudományos köz-
szellemet emelte s kitűnő tanártársaival Sárospatakot az elnyomatás ide-
jén a Felvidék szellemi központjává tette”. (Ványi 254.) 

Filozófiai írásain kívül Erdélyi esztétikai munkáit és fordításait tartal-
mazza a kötet. Időrend szerint találjuk meg egyes dolgozatait, melyek 
nagy része a magyar ábrándosság és a dilettantizmus ellen fordul a kora-
beli mérvadó európai irodalomra támaszkodva, kritikai szigorral. Nem 
volt elterjedt és népszerű magatartás ez. Erdélyit több oldalról támadták, 
de ő nem volt hajlandó az irodalmat és művészetet „semmi alárendeltség-
re .. . süllyeszteni bármiféle társadalmi és politikai célok mellett”, mert 
szerinte „a művészet maga magának cél”. (577.) Azt írta a Magyar Szép-
irodalmi Szemlében, hogy nem válhatunk „irodalmi tányérnyalókká”, nem 
adhatjuk fel az „őszinte, emberileg igaz szót”, sem a szigorúságot, mert 
ha a folyóirat „a szigorúság elvét feladja, megszűnt lenni erkölcsileg”. 
(579.) 

Erdélyi János kultúrtörténeti jelentőségét dokumentálja ez a kötet, s ezt 
az is megérzi olvasás közben, aki nem különösebben jártas a múlt századi 
magyar szellemi életben. Az egyik legnagyobb érdeme, hogy rehabilitálta 
Magyarországon (az akkoriban különösképp lejáratott) filozófiát, megta-
lálta az irodalom és filozófia összekötésének sikeres módját, melyre azóta 
is alig akad példa szellemi életünkben. Ez kétféleképp történt nála: egy-
részt a magyar filozófiatörténet ábrázolásával, annak megmutatásával, 
hogy voltak nálunk gondolkodó elmék; számba vette azokat a filozófiai 
írókat, akiknek működése és talán neve is elsikkadt volna Erdélyi János 
feljegyzései nélkül. Ő nem volt finnyás foglalkozni tanáremberek dolgo-
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zataival, latinról magyarra fordításukkal, filozófiai elgondolásaik leírásá-
val akkor sem, ha nem értett velük egyet. Jól tudta, hogy ezek a papírlap-
ok múltunk tartozékai, értékeink: „ . . . szép látni a gondolkozás, az elme, 
a meggyőződések történetét; szép tudni, hogyan és mi úton–módon lett a 
mi nemzetünknek az európai állapotokhoz való édesedése, mi volt ízletes 
neki abból, amit bölcsészetnek nevez a tudós világ; voltak-e, vannak-e 
némely kiváló jelenetei e tudományhoz való hajlandóságnak; s ha igen, 
hol és hogyan juthat ezek ismeretére.” (201.) 

Másrészt azzal járult hozzá a filozófia hitelének helyreállításához, 
hogy nem vidékiesen és magyarkodóan filozofált, mint számos kortársa, 
hanem felzárkózott az európai gondolkodókhoz és munkáik színvonalát 
tartotta mérvadónak. 

Mindehhez még hozzávehetjük nyelvi és gondolati ötletességét, mely a 
maga bájos idejétmúltságával élvezhetőén hat. Hogy saját korában az 
volt-e vagy túl modern, erőltetett vagy szellemes, nehéz megítélni; ma 
azonban nemcsak mulattatnak szóalkotásai, nemcsak szórakoztatóak fo-
galmazásai, hanem meríteni lehet belőlük színességet, főképp pedig ösz-
tönzést a nyelvi bátorságra, a nem nyakatekert, hanem a képekben gazdag 
egyszerű magyar kifejezésmód használatához. Erdélyi azt tartotta, hogy a 
„bölcsészeti műveltség a nyelven fordul meg”, „a nyelvek a bölcsészet 
bölcsői” (199.), sőt hogy „a bölcsészeti kutatás nyelvtudomány nélkül 
lehetetlen” (16.), de egyúttal mesebeszédnek mondta, hogy a magyar 
nyelv nem alkalmas a filozófia művelésére. Szerinte nem a nyelvvel van a 
baj, hanem a tétlenséggel, azzal, hogy ilyen témák „nem vonzották tudási 
viszketegségünket”. (201.) Ezért tanácsolja: „Míveljük csak a bölcsésze-
tet, lesz bölcsészeti nyelv.” (126.) 

Nézeteinek nagy részén természetesen túlhaladt az idő. Nem is arról 
van szó, hogy Erdélyi Jánostól érvényes filozófiát tanuljunk — ezt vajon 
kitől lehetne tanulni? De a múltunk is nagy érték, sok ismeretet, gondola-
tot és poézist tartogat. Főképp Erdélyi Jánosról mondhatjuk el, hogy 
munkásságára épül jelenünk: előkészítője volt a modern magyar filozófiai 
gondolkodásnak és megmentője az előzményeknek. 
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JUHÁSZ LÁSZLÓ 
Kegyetlen emlékek158 

Beke György: A Haynal–ház kapuja, Albatrosz Kiadó, Bukarest 1982. 
 
A könyvismertetések elsődleges célja kedvet csinálni egy–egy új könyv 
elolvasásához. Épp ezért különös feladat olyan művet bemutatni, amely-
ről eleve nyilvánvaló, hogy nem juthat az érdeklődő kezébe. Ez a helyzet 
Beke György legújabb könyvével is, amely megjelent ugyan, de az utó-
cenzúra által megméretve túl súlyosnak találtatott és porrá zúzatott. A 
betiltott és zúzdába küldött könyv a front elvonulását követő hónapok 
Erdélyébe vezet és a Csíkszeredái kollégium végzős diákjának élményei 
alapján eleveníti fel a múltat. A történelmi emlék ébrentartását a szerző 
így indokolja: 

„A történelem bizonytalan, vagy éppen ijesztő messzeségben volt min-
dig e táj fölött, nem felemelte, hanem héjaként csapott le, ahányszor csak 
akart. Levert lázadások, a Székely támad, Székely bánja várak mementója 
a kicsinység, a tehetetlenség, a megadás közönyét sugallta. Agyúk szavá-
ra pincék mélyébe bújtunk, fegyverropogás elől hegyek közé szaladtunk, 
s félelemmel vártuk az ütéseket, mikor karszalagosok vonultak végig fal-
vainkon. így találkoztam én magával a történelemmel. A harc hevét, bó-
dulatát és felelősségét — a Mikó Kollégium diákjaként — 1945 tavaszán 
éreztem át. Mindjárt úgy dobott harcba a történelem, hogy egyszerre kel-
lett kiállni a szabadságért, a demokráciáért és a nemzeti megmaradásért. 
Együtt valamennyiért, hogy ne feledhessem el soha: egymás nélkül ér-
vénytelenek.” 

Talán az utolsó mondatot sokallta a cenzúra, veszélyes gondolatnak 
minősítve a szabadság és a demokrácia összekapcsolását a nemzeti fenn-
maradással, de az is lehet, hogy a nemzetiségek és a kommunisták ellen 
egyidejűleg fellépő Maniu–gárda garázdálkodásainak leleplezésével nem 
értettek egyet a szocialista könyvkiadás éber őrei. A „Haynal–ház kapuja” 
formailag regény, de csak a főhős nevét kellene behelyettesíteni a szerző 
nevével és máris dokumentumértékű emlékirat lenne. Ahhoz ugyanis, 
hogy hiteles élménybeszámolót tartunk a kezünkben, egy pillanatig sem 
férhet kétség. 

Mit jelent a címbeli Haynal–ház kapuja? A kommunista ifjúsági szer-
vezet székházának bejáratát, amelyen a polgári származású diák, egy vi-

                                                           
158 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 2. számában. 
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déki jegyzőnek a fia, csak nehezen, rossz érzéssel és egy szerelem vonzá-
sában lép be, és emiatt társai közül sokan elfordulnak tőle. Az 1944-es 
iskolai újrakezdés élményeit így eleveníti fel a szerző: „December elején 
kezdődött meg a tanév, három hónappal a front tovavonulása után. Előbb 
kórház volt a kollégium épületében, egyik szárnyában pedig a gárda ta-
nyázott. A tanítás első hetét azzal töltöttük, hogy próbáltuk összegyűjteni 
a széthányt könyveket, helyére állítani a fizikai és természetrajzi szertár 
kellékeit, összeszögezni a szétfeszített, félig eltüzelt padokat . . . Bertalan 
osztályfőnök úr a katalógust a tavalyi névsor alapján áhította össze. Kísér-
teties volt, ahogy minden „jelent” egy „hiányzik” követett, mintha élők és 
holtak közös listája lenne. Egyik társunkról szelíd, vézna gyerekről tud-
tuk, hogy halott, hathetes újoncként esett el a határszéli csatározásban, de 
az ő neve is bent maradt a névsorban, még keresztet sem tettek utána a 
tanárok, hanem hiányzónak írták be, igazolt hiányzónak.” 

Bár a könyv főhőse, Gergő, őszintén örült a hazatérő diáktársak meg-
szabadulásának, egyre jobban nyugtalanította egyetlen testvére bizonyta-
lan sorsa. Miklós önként jelentkezett a magyar hadseregbe, harcolt, meg-
sebesült és fogságba került. A német koncentrációs táborból hazatért zsi-
dó származású volt diáktársa, Zerkovics Jóska lett a kommunista ifjúsági 
szervezet titkára, ő hívta Gergőt a Haynal–házba. Tőle tudta meg, hogy 
édesapja, mint jegyző nemcsak a honvédek hozzátartozóinak, de a mun-
kaszolgálatra behívott zsidó férfiak rászoruló családtagjainak is hadise-
gélyt utalt ki, és emiatt az alispán felelősségre vonta. A diák emlékei kö-
zül újra és újra felszínre jönnek a háborús élmények. 

„ . . . A gépfegyverek jégesőként szórták alá a tüzet . . . három paraszt 
maradt a frissen vágott sarjúrendeken . . . német páncélököl a sánc mart-
ján . . . rongyos ruhában németek szaladnak az erdő felé . . . addig nem 
láttam szakadt egyenruhájú német katonát . . . két napig hömpölygött az 
új sereg . . . pufajkában lányok, orosz lányok . . . csend . . . Maniu gárdá-
ja, karszalaggal, katonasapkában, vadászpuskával. . . egy éjszaka a szom-
széd házban aludtak . . . nálunk kértek vacsorát . . . csőre töltött fegyver a 
sarokban, amíg ettek ... ott kellett ülnünk nekünk is az asztalnál, elsőnek 
megkóstolnunk az ételeket. . . közben nem is gondoltam arra, hogy a halál 
jár körül engem is, a szüléimét . . . úgy hittem, a halál csak a lövészárok-
ban, táborokban, fogolymenetekben érhetne utol. . .” 

Gergőt végül is nem annyira Zerkovics Jóska hívó szava, mint inkább 
a szerelem vitte el a Haynal–házba, az ifjú kommunisták közé, miután 
megismerkedett Évával, aki minden szabadidejét ott töltötte. Az épület-
ben, amely dr. Haynal köz– és váltóügyvéd háza volt, nemcsak a szerelem 
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várta a diákot, de a gyűlölet is, elsősorban Éva bátyja, Kálmán és a min-
den polgári származású fiatalban ellenséget látó Borbély István könyvtá-
ros részéről. Az ügyvéd család könyvespolcán Gergő csodálkozva fedezte 
fel a haladó szellemű írók: Veres Péter, Illyés Gyula, Kassák Lajos, Erdei 
Ferenc és mások műveit. Borbély közben — világnézeti szűrés alapján — 
áterendezte a könyvespolcot: Tolsztojt — grófi címe miatt — a második 
sorba száműzte, Rákosi Viktort pedig — a Mátyással feltételezett rokon-
sága alapján — a névsor elejére tette. A könyvtáros büszkén mesélte el, 
hogyan leplezte le és dobta ki a házból Haynalék fogságból hazatért fiát, 
Tivadart, aki nevét letagadva próbált meghúzódni volt otthonában. „Ne-
kem hiába tagadott volna. Majdnem elsírta magát. Ha megszorítják, ezek 
mindig sírni kezdenek. Hogy ez a házuk .. . Hogy egy hónap óta hányó-
dik. Mióta megszökött a fogolytáborból. Vízért küldték négyüket. Szalad-
ni kezdtek. Hármat legéppuskáztak. G megszabadult. Hallod, volt képe 
elmondani nekem, hogy ő megszabadult! Volt mersze idejönni! Mi kö-
zöm nekem ahhoz, hogy mi történt az apjával, hogy nem tud semmit róla, 
hogy az anyját ő vitte be egy kórházba, és mire látogatóba ment hozzá, el 
volt temetve, tömegsírba . . . Hová mehetett volna? Bejött, nyitva volt a 
kapu. Nem törődött vele senki. Mert mi ilyen szájtátiak vagyunk, testvér! 
Az első éjjel itt is aludt!” 

Gergőt megdöbbenti, milyen hideg gyűlölettel beszél Borbély az ügy-
véd fiáról, csak azért, mert be mert menni a saját házába és ott bolyongó 
senkiként, lopva eltöltött egy éjszakát. 

Az iskolában tilos volt tankönyvből tanítani. Ezt maga a főispán, pon-
tosabban a megyefőnök rendelte el. „A megye első embere, a népőr–
marsall kíséretében, eljött az iskolába, bement az egyik osztályba. Kezébe 
vette a latin tankönyvet, majd a számtant. Az arca vörösödni kezdett, 
előbb a fülénél, aztán lobogott a szeme alatt, az orra hegyéig. 

Maguk burzsuj könyvből tanítanak, igazgató testvér?! 
A diri nehezen értette meg, mit kifogásol a főispán. 
De hiszen ... a latin nyelv, meg a számtan, tetszik tudni, főispán úr . . . 
Azt akarta mondani, hogy a latin nyelvtan minden időkben ugyanaz 

volt, az algebra sem változott meg a világgal együtt, de a ráncos arcú, 
mord látogató már ordított: 

— Először is nem vagyok főispán! A főispán meghalt. Értettük? Me-
gyefőnök vagyok. Igen? Megyefőnök testvér. A tankönyveket pedig meg 
ne lássam többet. Betiltom őket!” 

Beke György könyvében szó van a háború utáni erdélyi magyar ifjúság 
és a népdal viszonyáról is. Gergő sokáig abban a meggyőződésben élt, 
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hogy az érzelgős városi nóták végleg kiszorították a faluból a népdalt. 
Egy hazalátogatáskor azonban a párás estében fülébe csendült egy 
messzehangzó paraszti ének: 

Tele van a sötét égbolt ragyogó csillaggal. 
Tele van az én szívem is keserű bánattal. 
Mit ér nekem, mit ér nekem csillag ragyogása, 
Ha az én bús szívemnek nincs vigasztalása. 

Megzavarta ez a váratlan alszegi ének, úgy érezte, becsapta önmagát és 
becsapott másokat, amikor megtagadta a nép kultúráját és könyvekből 
szerzett ismeretek alapján akarta meghatározni a falu jövőjét. A kollégi-
umban nyitott ablaknál tilos volt a magyar népdal éneklése. Egy alka-
lommal ugyanis kihallatszott az ablakon a „Nem arról hajnallik, amerről 
hajnallott” — kezdetű ősrégi erdélyi népdal és annak két sorát lazításnak 
minősítette a rendőrség. Mert hogyan is gondolhatták volna az illetékesek, 
hogy az „Árad napról–napra bánata szívemnek, már végire jártam szabad 
életemnek” szöveg évszázadokkal megelőzte Trianont, tehát nem a román 
elnyomásra utalt. Attól kezdve csak zárt ablakok mellett volt szabad a 
Mikó Kollégiumban magyar népdalokat énekelni. 

Gergőt egy napon meglátogatta édesapja és tanácsot kért tőle: mit te-
gyen, elvállalja-e a felajánlott szolgabírói állást, vagy sem. Ennek ugyanis 
az lenne a következménye, hogy elsőként apai örökségét, saját 15 hold 
földjét kellene felosztania a parasztok között. Miklós, a nagyobbik fiú azt 
üzente a fogságból, hogy lefagyott csonka kezével veri agyon családját, 
ha az behódol a kommunistáknak. 

A könyv korabeli sajtóbeszámolót közöl, a Népi Egység 1945. február 
11-i számából, a hírhedt Brassó megyei, földvári haláltáborról. 
„Körübelül 1500 magyar van itt, azon a címen, hogy hadifoglyok. Való-
jában azonban nagy részben nem hadifoglyok ezek, hanem Észak–
Erdélyből összeszedett békés lakosok. Erdőben bujdosó embereket fog-
dostak össze, akik közül sokan azért bujdostak ott, hogy ne kelljen a fa-
siszta magyar hadseregben a szovjet és a román csapatok ellen 
harcolniok. Nem az a helyzet tehát, hogy szabályszerűen fogságba ejtett 
hadifoglyok vannak csak itt, s még kevésbé van szó olyasmiről, hogy az 
észak–erdélyi magyar fasisztákat szedték volna össze s vitték ide.” 

Vilmosról megtudta Gergő, hogy a román gárdisták 1944 őszén szeme 
láttára gyilkolták le nagynénjét, nagybátyját, barátját és még 10 ártatlan 
embert, őt magát pedig 12 társával a Fellegvárba hurcolták. 

Az egyik napon legjobb barátja, Kelemen, kucsmás, csizmás édesapjá-
val és a meghurcolt Vilmossal elmentek a földvári táborba, hogy onnan, 
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megvesztegetve az őröket, kiszabadítsák Kelemen bátyját, Jánost. Vállal-
kozásuk sikerrel járt, másnap meghozták a csonttá aszott, réveteg tekinte-
tű, szomorú fiatalembert. Vilmos így számolt be a táborlátogatás megrázó 
élményéről: „Ott két világ van, egyik a szögesdróton kívül, a másik belől. 
Csak a halál ösvénye vezet át közöttük. A foglyok számára. Álltunk a drót 
mentén, úgy két méterre tőle, amennyire az őrök közel engedtek. Férfiak 
is álltak, olyanok, akik bent is lehetnének, a drót másik oldalán. És a ben-
tiek is lehetnének kint. Ez a döbbenetes, hogy nem vétség, bűn választja 
el az embereket, hanem a szögesdrót, és az egyik véletlenül került ide, a 
másik oda . . . Éppen temettek. Mindennap temetnek. Három–négy em-
bert tettek egy keskeny sírba. Tíz is elfért volna, olyan soványak. Keresz-
tet sem állítottak fejükhöz. Pap sem volt a sírnál. Egy csíki plébános is 
odakerült valahogy a foglyok közé, éppen olyan ártatlanul, mint az erdei 
bujkálok. Elengedték volna, de ott maradt. Naponta temette a tífuszoso-
kat, míg a járvány el nem vitte őt is. Temetésén úgy mondják, a sír szélére 
egyszer csak odaállt egy öreg erdész, fogoly ő is, jó 60 esztendős ember, 
aki addig a pap mögött kántálgatott. Odaállt, mert úgy találta, hogy egy 
papot nem engedhetnek alá búcsú nélkül. Circum dederunt me . .. mondta 
latinul. Körülvettek engem a halálfélelmei és az ő fájdalmai . . . Mondta 
magyarul, megint latinul, azt sem tudta, hogy mit mond. Reformátusok 
fölött is ezt mondta. Nem akarta, de a halottvivők követelték.” 

Két kisdiák: Gyula és Béni 1945 elején elvágták a frontra vezető tele-
fonvonalat. A rendőrség kiszállt a kollégiumba és elvitte a tetteseket. Az 
osztályban többen Gergőt gyanúsították, hogy ő árulta el őket, hiszen ő 
diák létére eljár a Vasút utcai székházba és a kommunistákkal paktál. 
Hamarosan kiderült azonban, hogy Gyula és Béni önként jelentkeztek, 
miután megtudták, hogy másokat tartóztattak le helyettük. Ekkor történt, 
hogy Kálmán, Éva bátyja, az esti hazakísérés alkalmával megtámadta és 
megverte Gergőt, aki úgy érezte, hogy ezzel elverték a Haynal–ház kapu-
jától. A Vasút utcai látogatásai súlyos teherként nyomták a lelkét. 

Másnap kommunista tüntetés volt a városban, amelyhez a tanárok til-
takozása ellenére a diákság is csatlakozott, nemzeti színű zászló és egy 
Kossuth–kép alatt. A kommunisták a reakció ellen tüntettek, a diákok 
Béni és Gyula kiszabadításáért és a földvári haláltábor felszámolásáért. 

Tüntetés után egyik osztálytársa megtámadta Gergőt. „Tüntetésbe vi-
szed a kollégiumot, te kommunista ügynök? Képes vagy szakadékba haj-
szolni minket? Mit gondolsz, mit várhatunk a te demokráciádtól? Hogy 
megkopasszanak mindentől, ami szent nekünk? A kollégiumtól, a nyel-
vünktől, a vagyonúnktól, a hitünktől, a jövőnktől? Mit hozhat nekünk, 
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magyaroknak itt, Erdélyben a te demokráciád? Es még tapsoljunk neki? 
Kiabálj, lázíts! De ne vigyél magaddal minket is! És tedd le ezt a képet! 
Kossuth nem á te kapcád, nem a kommunisták bábja! Kossuthot hagyd 
meg nekünk, te nyomorult kém! Kommunisták kémje vagy a kollégium-
ban! Kimondom, ha nem mondja ki más!” 

Így maradt egyedül Gergő a kollégium és a Haynal–ház között. Édes-
apja levélben közölte velem, hogy elvállalta a felajánlott állást, a földjü-
ket pedig felosztották. Mélyen lesújtotta az apai értesítés. Végleg a másik 
oldalon érezte magát. „Ha apám elengedi a köteléket, nekem helyette is 
szorítanom kell! Ha ő feladja önmagát, nekem kell megvédenem őt. Ha 
kitépik kezéből a biztonságot, nekem kell visszaszereznem. Akár bosszút 
is állnom érte! Miklós bátyám a fogolytábor szögesdrótja mögött jobban 
érzi a maga kötelességét, mint én itt, a kollégium békéjében, a Vasút utcai 
székházban? ö a frontot várja vissza? És én, vajon én nem ugyanezt kí-
vántam abban a keserves pillanatban?” 

Gergő többé nem akarta átlépni a Haynal–ház küszöbét. Tanára kérésé-
re mégis elment oda, hogy közbenjárjon a két letartóztatott kisdiák szaba-
dulásáért. Későn érkezett. Már kiengedték őket. A kollégiumban — hiába 
tiltakozott a dicséret és a köszönet ellen — mindenki azt hitte, hogy az ő 
érdeme volt Béniék kiszabadítása. 

Beke György könyvének legdrámaibb része a jelenet, amikor Vilmos 
találkozik azzal a román hadnaggyal, akit nagynénje, Eszter néni, sebesül-
ten a házában rejtegetett, és miután a románok végleg elfoglalták faluju-
kat, beszállíttatott a legközelebbi katonakórházba. A hadsereg elvonulása 
után jött a Maniu–gárda és ítélkezett a magyarok felett. Eszter nénit azzal 
vádolták, hogy megölte és titokban elásta a házában menedéket keresett 
sebesült román hadnagyot. „Azon a hajnalon, a gárda fegyverei előtt na-
gyon félt! Letérdelt a kapitány elé, átölelte a lábát, keze csak holtában 
hullt le a sáros csizmáról. A kapitányhoz imádkozott az életéért. A kapi-
tány felülről lőtte agyon, egész tölténytárát kiürítette. Kiabálva hirdette ki 
a halálos ítéleteket. Minden név után megismételte, hogy minden magyar 
gazember, minden magyar ellenség, nincs számukra kegyelem!” 

A kegyetlen emlékek felidézésének az indulási parancs vetett véget. A 
székházból fegyveres különítmény indult a gárdisták ellen és a magyar 
fiatalokhoz a román tiszt is csatlakozott. Gergő egy ideig habozott, majd 
Zerkovics titkár rábeszélésére ő is felkapaszkodott a teherautóra. Ezzel 
végleg megnyílt előtte a Haynal–ház kapuja. Nem megalkuvásból, gyáva-
ságból vagy érvényesülési vágyból lépett be oda, hanem mert érezte, tud-
ta, hogy abban a történelmi korszakban csak az a ház tudja megvédeni 
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népét az üldözéstől. Akkor úgy is volt. Ma már azonban az a ház nem 
védettséget, hanem állandó veszélyeztetettséget jelent Európa legnagyobb 
kisebbsége, az erdélyi magyarság számára. Ez Beke György betiltott, 
zúzdába küldött könyvének fő tanulsága. 

A „Haynal–ház kapuja” a szerzőtől megszokott felkészültséggel, fele-
lősségtudattal és őszinteséggel megírt könyv, amely hű képet nyújt 1944 
utolsó és 1945 első hónapjainak erdélyi drámájáról, az ott élő népek küz-
delméről és szenvedéseiről. A könyv megérdemelne egy valóságos ki-
adást, amely a széles olvasótáborhoz is eljuthatna. 



 

724 

KIBÉDI VARGA ÁRON 
A magyar irodalom angol nyelvű története159 

Lóránt Czigány: The Oxford History of Hungarian Literature — From the 
Earliest Times to the Present, Clarendon Press, Oxford 1984, VIII és 582 
lap 
 
Jelentős eseményt ünnepel a magyar kultúra és a magyar irodalmi élet: a 
nagynevű Clarendon Press patinás sorozatában megjelent The Oxford 
History of Hungarian Literature, egy közel hatszáz oldalas magyar iroda-
lomtörténet Czigány Lóránt tollából. Lenyűgöző teljesítmény ez a könyv, 
több éves munka eredménye, mely ott áll most már a nagy tudományos és 
egyetemi könyvtárak polcain, a többi Oxford History, a spanyol, a német, 
a görög és más irodalomtörténetek mellett. Huszonöt fejezetben tárja a 
szerző irodalmunk életét az angol olvasó elé, és a fejezeteket 45 oldalas 
— nagyrészt egyéni kutatásra támaszkodó és a magyar munkák mellett 
természetszerűleg elsősorban az angol munkákat kiemelő — bibliográfia 
egészít ki. 

Czigány Lóránt londoni irodalomtörténész, kinek nevét és írásait mind 
magyarországi mind nyugati magyar értelmiségi körök jól ismerik, ezzel 
a művével irodalomtörténet–íróvá lépett elő. Bizonyára sok irodalomtör-
ténész ábrándozik arról, hogy a sok részlettanulmány után megírja végre 
saját legjobb belátása szerint az egész irodalom átfogó történetét, de végül 
mégis visszariad a nehéz, gyakran hálátlan és olykor egyenesen lehetet-
lennek tűnő feladattól. Czigány Lóránt a merész irodalomtörténészek faj-
tájából való, akik vállalják a kockázatot és a történészek védettebb íróasz-
tala mögül kilépnek a történetírás porondjára. 

A feladat ma nehezebb, mint valaha, igazi — tehát nem középiskolai 
használatra szánt — irodalomtörténetet ma jóval ritkábban írnak, mint 
ötven vagy száz évvel ezelőtt. A romantikának még késői utódai is hittek 
a nagy betűvel írt történelemben, a történelmi objektivitásban, a mai tör-
ténetfilozófia viszont arra hajlik, hogy a történetírást a múltból önkénye-
sen kiválasztott események egybefűzésének tekintse. Mi a történetírás 
értelme, ha a történelem nem objektív adottság, hanem a történetíró önki-
vetítése, személyes alkotása? Az irodalom fogalma századunk második 
felében nem kevésbé problematikus, mint a történelemé. A váteszek, a 
nagy írók és a nagy, magasztos műfajok ideje lejárt, a szövegirodalom 

                                                           
159 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 3. számában. 



 

725 

felé tartunk, azaz alkalmasint egy olyan kor felé, ahol minden alany maga 
szabja meg, hogy mi a múltja és melyik történelem részesének tekinti 
magát és hogy milyen szövegek, jelentős vagy jelentéktelen írások képe-
zik együtt azt, amit ő irodalmának elfogad. 

Czigány Lóránt tudatában van ezeknek a problémáknak, az előszóban 
például rámutat a periodizáció és az időrendi beosztás nehézségeire, de 
nem foglalkozik velük részletesen. Kimondottan „konvencionális” iroda-
lomtörténetet akar írni, olyant, amilyenre — saját egyetemi oktatási ta-
pasztalatai szerint — a magyar kultúra és irodalom iránt érdeklődő kül-
földieknek, a világ legelterjedtebb nyelvét beszélő vagy legalábbis értő 
külföldinek, szüksége lehet. 

Ez a könyv tehát elsősorban a nem magyar olvasót kívánja informálni 
és kritikai fogadtatását is a nem magyar sajtó fogja meghatározni: izgal-
mas, de egyben felemás dolog magyaroknak és magyarul beszélni és írni 
róla. Nem az elfogultság miatt — mert büszkék vagyunk a honfitárs és 
személyes jóbarát teljesítményére —, hanem azért, mert a helyes kritikai 
ítélet ez esetben többszörös metamorfózist, szerepcserét igényelne: a ma-
gyar ismertetés az angol szempontot kellene, hogy tolmácsolja a magyar 
olvasó felé. A könyv tudományos pontossága, időrendisége és értéke csak 
előfeltétel, de önmagában véve még nem elegendő: a lényeg az, hogy 
miként hat ez a mű a nem magyar olvasóra, mit vesz át belőle, és ennek 
megítélésére magyar recenzens még akkor sem képes, ha történetesen már 
régóta külföldön tartózkodik. 

Az 1956 óta Angliában élő szerző megtanulta a brit mentalitást és a 
brit humort. Józan tárgyilagossággal és az angolok által olyannyira ked-
velt understatementeket használva, beszél „a” magyarokról, magyar szo-
kásokról, a magyar kulturális élet sajátosságairól. Ebből az „angolos” 
magatartásból következik azután, hogy elmondhat a külföldi közönségnek 
olyan, magyaroknak fontos vagy fájó, igazságokat is, melyek magyar 
szerző tollából különben patetikusakként hatnának: főleg történelmi igaz-
ságokra gondolok itt, például a Habsburg–elnyomásra, melyet a szerző 
sok helyen kiemel, vagy Trianon következményeire — olyan igazságokra 
tehát, melyeket egy informatív jellegű, külföldieknek szánt magyar iroda-
lomtörténetnek el kell mondania anélkül, hogy magyar önsajnálat látszatát 
keltené. 

A fent említett szerepcsere egyébként itt válik üdvössé a magyar re-
cenzens és a magyar olvasó számára is: hasznos dolog, ha valaki „ango-
los” távlatból mutatja be nekünk (Vörösmarty kapcsán) a romantikus 
„nemzethalál”, vagy a csak Közép– és Kelet–Európábán elterjedt „nemze-
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ti költő” fogalmát. De nemcsak a kényesebb történelmi–politikai kérdé-
sekre vonatkozik ez. A Magyarországon még az utóbbi években kiadott 
irodalomtörténetek sem teljesen mentesek egyfajta, sokszor a legizgalma-
sabb megfigyeléseket is elszürkítő és nivelláló zsargontól, szóhasználat-
tól; Czigány Lóránt viszont frissen és röviden ismerteti az otthoni kutatás 
legújabb eredményeit, és akinek nincs módja könyvtárakban előkeresni a 
szakirodaimat, az ő könyvéből pontosan értesülhet a „Szigeti Veszede-
lem” verstani és műfajbeli sajátosságairól, vagy pedig arról, hogy Szé-
chenyi István varázsos személyiségének milyen nagy kisugárzása volt a 
reformkor fiatal íróira. 

Az irodalomtörténet–író munkája mindig két részből áll, a begyűjtés és 
az alkotás egymást követő fázisaiból. A begyűjtés aprólékos filológiai 
részletmunka, adatok kikeresése és ellenőrzése, bibliográfia összeállítása; 
az izgalmasabb, az egyéni munka csak ezután következik: a begyűjtött 
anyag elrendezése már alkotás — a rendszerezés, a kiemelések és elha-
gyások már a szerző személyes álláspontját fejezik ki. 

Czigány Lóránt könyvében a személyes állásfoglalást elsősorban az 
anyag tagolása, azaz fejezetekre való felosztása tükrözi. A magyar iroda-
lom történetét huszonöt tíz–húsz oldalas fejezetekben tárgyalja. A régebbi 
irodalom esetében egy–egy fejezet egy korszaknak felel meg, a tizenki-
lencedik századtól kezdve viszont, az anyag gazdagsága és sokrétűsége 
következtében, a fejezetek időrendi egymásutánja már nem lehet tökéle-
tes, sokszor párhuzamosan tárgyalja a szerző a fontosabb irányzatokat, és 
itt domborodik ki személyes állásfoglalása is, ti. abban a kérdésben, hogy 
melyik irányzatokat ítéli elég fontosnak ahhoz, hogy külön fejezetben 
szerepeljenek. 

A tartalomjegyzék a fejezeteket egyenrangúnak tünteti fel, nem kap-
csolja őket nagyobb egységekbe. A magyar irodalom huszonöt részből áll, 
huszonöt korszakból, illetve irányzatból: Czigány Lóránt beosztásával 
bizonyára nem mindenki ért majd egyet, de a konstrukció rendkívül érde-
kes. A sok aránylag rövid fejezetnek megvan az a hátránya, hogy nagyobb 
irodalmi mozgalmakat a szerző kénytelen több fejezeten át tárgyalni. Kü-
lönben feltűnő ez a romantika esetében, ahol Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi 
és Jókai négy különböző helyen szerepelnek. A felosztás nagy előnye 
viszont, hogy Czigány Lóránt új összefüggésekre hívja fel figyelmünket: 
„National Escapism” című tizenharmadik fejezetét elsősorban Jókainak 
szenteli, Jókai után viszont még ugyanabban a fejezetben, tehát ugyanaz 
alatt a cím alatt tárgyalja röviden Vas Gereben, Gárdonyi Géza és Herceg 
Ferenc írásait. Ugyancsak egy fejezet kapcsolja össze — a 48-as forrada-
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lom utáni kiábrándultság címén — Arany Jánost, Kemény Zsigmondot és 
Madách Imrét, és egymás mellé kerülnek („Revolt turned into Style”) 
Ady Endre és Krúdy Gyula. 

Az egyes fejezetek belső felépítése azonos: a szerző először felvázolja 
a történelmi–politikai hátteret, azután fokozatosan áttér az irodalmi életre, 
végül pedig külön alcímmel tünteti fel a jelentősebb írókat, akiknek 
ilymódon alfejezeteket szentel. Ismerteti a híresebb művek tartalmát, az 
„Ördögi Kísértetek”-től a „Látogató”-ig, 1578-tól 1969-ig, és ha van jó 
fordítás, rövid szemelvényeket is közöl. Irodalomtörténetéből kiemelke-
dik a nagy írók galériája, remekbe szabott portrésorozatot kapunk, hadd 
említsem meg külön is — bár ez a kiemelés a többiekkel szemben igaz-
ságtalan — a Mikes Kelemennek, Eötvös Józsefnek és Krúdy Gyulának 
szentelt oldalakat. 

A magyar irodalom Czigány Lóránt–féle felosztásának van azonban 
még egy előnye, melyet éppen ott fedez fel az olvasó, ahol egy–egy feje-
zet kivételesen nem tartalmaz külön alcímmel bevezetett híres írót. A fe-
jezetek sokasága és rövidsége ui. lehetővé teszi azt, hogy a szerző olyan 
jelenségekre hívja fel a figyelmet, melyek fölött az irodalomtörténet álta-
lában elsiklik, melyeket nem szoktunk tudatosan külön egységként, azaz 
értékként számon tartani. így domborodik ki előttünk mint önálló téma a 
tizenkilencedik századi magyar dráma (Obernyik, Czakó, Szigligeti) és a 
magyar viktorianizmus. Külön említést érdemel a tizenhatodik és a hu-
szonegyedik fejezet; az első az 1914 előtti Budapest pezsgő szellemi éle-
tét méltatja, elsősorban a Vasárnapi Kört és a radikális baloldali értelmi-
séget, Ferenczi Sándor, Róheim Géza, Mannheim Károly, Jászi Oszkár, 
Lukács György, Balázs Béla kezdeteit — a második viszont a Horthy–
korszak konzervatív gondolkodóira és íróira irányítja a figyelmet: Szekfű 
Gyulára és Ravasz Lászlóra, Harsányi Zsoltra és Mécs Lászlóra. 

Nagyon jól sikerült fejezetek ezek, melyekben a szerző századunk jel-
lemző, de gyakran elhallgatott mozzanatait rögzíti. 

Czigány Lóránt irodalomtörténetének huszonöt fejezetéből csak öt tár-
gyalja a régebbi magyar irodalmat, a hatodik már a „testőr–írókat”, azaz 
az újabb magyar irodalom születését mutatja be. Nem osztom egészen a 
szerző nézetét, miszerint régebbi irodalmunkból csak Balassi, Zrínyi és 
Mikes érdekelheti a külföldi olvasót. A régebbi korok iránt érdeklődő 
idegen bizonyára olyan írókra és költőkre is felfigyelne, akik kevésbé 
eredetiek, magyar mércével mérve talán kevésbé rokonszenvesek, de 
technikájuk és gondolatviláguk révén a külföldi számára ismerősebbek, 
közelebb állnak az általa ismert irodalmi modellekhez: gondolok itt 
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Gyöngyösi Istvánra és Rimay Jánosra, akivel mostohán bánt, a szélsősé-
ges barokk Nyéki Vörös Mátyásra, akit kihagyott a szerző. A francia vagy 
az angol irodalom nagyságát sem mérjük le kizárólag a Mohereken és a 
Shakespeareken, hanem azon a derékhadon is, amely nem eredetiségre 
törekedett – ez a romantika előtt még ismeretlen fogalom —, hanem arra, 
hogy anyanyelvén elérje azt a művészeti szintet, amit az ókor irodalmai 
képviseltek. 

El kell ismerni azonban, hogy Czigány Lóránt alapelve általánosság-
ban alig vitatható, a legtöbb irodalomtörténet–író egyetért vele. A gyakor-
lat ui. azt mutatja, hogy az irodalomtörténeti kézikönyvek oldalai egyre 
jobban gyarapodnak, mihelyt a szerző a jelen felé közeledik. Egyre több a 
név, egyre áttekinthetetlenebbek az irodalom kusza berkei. Utóbbit Czi-
gány Lórántnak nem lehet felróni, a vonalvezetés mindvégig világos ma-
rad: a Nyugat–folyóirat köré tömörült írókat az avantgarde követi (Kassák 
Lajos és József Attila), majd a már említett konzervatívoknak, a népiek-
nek és az erdélyi irodalomnak szentelt fejezetek következnek. A nevek 
száma természetesen Czigány Lórántnál is nő, és ez érthető: nem azért, 
mert, ahogy a rosszmájú kritikus mondaná, a szerző nem mer dönteni, 
habozik, nem mer kihagyni és ezáltal megsérteni élő nagyságokat – Czi-
gány Lóránt igenis mert kihagyni! —, hanem azért, mert századunk sok-
kal több magyar írót tart számon, mint a tizenhetedik vagy tizennyolca-
dik, és a mennyiség részben minőséget is jelent — és azért, mert a laikus 
olvasó általában több információt keres a modern és a mai irodalomról, 
mint a régiről. 

A történetíró személyes nézeteit, mint már mondottuk, nemcsak az 
anyag tagolása tükrözi, hanem a kiemelések és kihagyások is: kik a ked-
ves írói, kiknek szenteli a legtöbb oldalt és kik azok az írók, akik kima-
radtak a válogatásból, de akiket egy másik irodalomtörténet–író, vagy 
akár éppen a recenzens, felvett volna? A magyar ismertetés és kritika, 
melynek értelmét fentebb megkérdőjeleztük, itt nyer jelentőséget, itt egé-
szítheti ka az angol nyelvű kritikai fogadtatást. Ha összeszámoljuk, hogy 
nagy íróink közül, ki hány oldalas méltatást kapott, a „ranglista” eleje így 
fest: Petőfi 16 oldal, Vörösmarty 15, Jókai 12, Eötvös József 11, József 
Attila 10, Arany János 9, Mikszáth és Ady 7—7 oldal. Ebből az áttekin-
tésből az derül ki, hogy Czigány Lóránt a tizenkilencedik századbeli ma-
gyar klasszikusoknak valamivel több figyelmet szentel, mint az újabbak-
nak, annak ellenére, hogy a huszadik századot együttvéve több oldalon 
tárgyalja, mint a tizenkilencediket. 
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Nagyobb szubjektív dolog arról beszélni, hogy melyik író vagy költő 
művét lehetett vagy kellett volna rövidebben vagy hosszabban bemutatni. 
Szép és magvas oldalakat szentel a szerző Berzsenyinek, de költői világát 
talán lehetett volna részletesebben elemezni, már csak azért is, mert szer-
vesen kapcsolódik az európai kontextushoz, másutt is fellelhető áramla-
tokhoz. Mintha a Mikszáth Kálmánról szóló fejezet is kicsit rövidre sike-
rült volna, hiszen nála a századvégi hangulat nem dekadenciához, hanem 
kemény, de konstruktív kritikához vezet; az adomák persze eltakarják a 
poétikát és a korabeli magyar társadalom rajza elfeledteti a legtöbb olva-
sóval és kritikussal, hogy a magyar szó egyik legnagyobb mesterével ál-
lunk szemben. 

A legnehezebb probléma azt feszegetni, hogy a mai, elő írok közül kit 
kellett volna még az utolsó fejezetből kihagyni, vagy oda éppen felvenni. 
Czigány Lóránt válogatásával, mind negatív mind pozitív értelemben, 
majdnem teljesen egyetértek: örömmel konstatálom például, hogy a népi 
származású vagy ihletésű költők között Juhász Ferenc és Nagy László 
mellett helyet ad Szécsi Margitnak, Takács Imrének, Fodor Andrásnak és 
Csoóri Sándornak is. Az erdélyi magyar irodalomról szóló fejezetből hi-
ányzik viszont Szilágyi István, akinek „Kő hull apadó kútba” című regé-
nyét a hetvenes évek elején az összmagyar kritika ünnepelte, a mai ottho-
ni magyar írók között pedig hiába kerestem Károlyi Amyt, aki igen jelen-
tős költő és Nádas Pétert, akinek szerintem ott lenne a helye, a legújabb, 
kísérletező magyar próza művelői között, a másik két Peter, Esterházy és 
Hajnóczy mellett. 

Jelentős alkotás Czigány Lóránt irodalomtörténete, éppen ezért nem 
szabad elhallgatni kritikai megfigyeléseinket sem. Ezek a megfigyelések 
— ezt azonnal hozzá kell tennünk — részben egy fáziseltolódásból adód-
nak: az előszó tanúsága szerint ui. 1973 és 1978 között született meg ez a 
könyv, ezt az ismertetést tehát 1979-ben kellett volna írni es nem most, 
hiszen világos, hogy Czigány Lóránt nem dolgozhatta már fel az éppen az 
utóbbi években fellendülő magyar irodalomtörténeti kutatások eredmé-
nyeit. Különösen a régebbi korok kutatóira gondolok itt, egy Tarnai An-
dorra, egy Szörényi Lászlóra. — Három megfigyelést szeretnék megkoc-
káztatni : 

Úgy tűnik, szerzőnk jobban kedveli az újabb kori magyar irodalmat, 
mint a régit, a nyelvújításról vagy a Vasárnapi Körről mintha nagyobb 
ihlettel írna, mint a középkori latin nyelvű írásbeliség irodalom– és műve-
lődésszociológiai problémáiról. 
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A dicséretes angol józanság nem védi meg mindig a szerzőt rejtett ér-
tékítéletektől: néha — ritkán! — felülkerekednek a magyar (és jórészt 
romantikus) hagyományok. Csokonairól például megállapítja, hogy mint 
minden igazi művész, lázongó kedélyű volt („Cs., as true artists have 
always been, was a rebellious mind”, 95. o.). A tizenkilencedik század 
első évtizedeiben megjelent regényeket pedig elítéli — Fáy András 
„Bélteky ház”-át állítván velük szemben –, mert nem tükrözik a korabeli 
társadalmi valóságot. (160. o.) 

Ez utóbbi azonban korántsem jellemző Czigány Lórántra. Már az elő-
szóban kifejti, hogy művének egyik legfontosabb célja, bemutatni a ma-
gyar irodalom általános, tehát nem sajátosan magyar vonásait es értékéit. 
Eleve elvetélt kísérlet lenne idegenekkel megismertetni egy olyan kultú-
rát, mely az idegennek nem mond semmit, és amely e kultúra nyelvi hatá-
rain kívül automatikusan értelmetlenné válik. Külföldieknek szánt iroda-
lomtörténetnek az a kötelessége, hogy olyan művekre és jellegzetességek-
re hívják fel a figyelmet, melyek olyan olvasót is megragadnak, aki nem 
képes átérezni a mohácsi vész vagy a világosi fegyverletétel emocionális 
jelentőségét. Az ilyen típusú irodalomtörténetben szerep kell hogy jusson 
a különböző korok „bestseller”-einek is: a nemzetközi összehasonlító iro-
dalomkutatás szempontjából fontos tudni, hogy milyen műfajok és milyen 
témák érték el egy–egy korban a legnagyobb sikert, mert ily módon köny-
nyebb az általános szellemi műveltség fokát lemérni és egy nemzet iro-
dalmát az európai szellemi vérkeringésbe bekapcsolni, mintha csak a 
nagy és eredeti — tehát korukra éppen ezért bizonyos fokig kevésbé jel-
lemző — írók művét vizsgáljuk és ismertetjük. Ilyen összefüggésben vál-
hat érdekessé a külföldi olvasó szemében Haller gróf „Hármas históriá”-
ja, mely a tizenhetedik, vagy Mészáros Ignác „Kartigám”-ja, mely a ti-
zennyolcadik századvég nagy könyvsikere volt. 

Angol és angolul tudó olvasóknak szól Czigány Lóránt irodalomtörté-
nete. De hozzánk is szól, magyarokhoz. Megtanít arra, hogy angolos táv-
latból és józansággal is lehet szenvedélyesen szeretni és megszerettetni 
irodalmunkat. És az olvasó azt is hamar észreveszi, hogy ilyen jó magyar 
irodalomtörténet nemcsak angolul, de más nyelven, azaz magyarul sem 
igen jelent meg. Nagy szükség lenne egy ilyen világosan felépített és mo-
dern szellemű irodalomtörténetre... magyarul is! Nagyon reméljük, hogy 
akad mielőbb kiadó, aki szorgalmazni fogja, hogy ez az igazán jelentős 
mű magyar fordításban is megjelenjék. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Levél a mennyországba160 

Ignácz Rózsa: A születésnap körül. Vázlat egy letűnt korszakról (1950—
1953), Jupiter Press, Lake Bluff, 1983,111 lap 
 
Kedves Ignácz Rózsa! 
Ott fenn a mennyországban Maga bizonyára már mindent tud, mindenre 
jobban emlékszik, mint mi, még mindig a földön erőlködő emberek. Job-
ban kell emlékeznie arra is, hogy vajon Bezdánban vagy pedig Topolyán 
történt az az esemény, ami eszembe jutott, amikor Ádám nemrégiben ná-
lunk járván, meghozta a gazdag anyai örökségből A születésnap körül 
című új kötetét. Hogy 1942 késő tavaszán történt, arra magam is jól em-
lékszem. A szomorú körülmények között visszafoglalt ősi magyar föld 
elmenekült szerb telepesei helyére csángó testvéreink érkeztek. Hogy 
honnan, arra is csak Maga emlékezhetik. Szekerekkel jöttek, ölben tartott 
csecsemőkkel, a kasban gyereksereggel, meg dunyhában fekvő öregekkel. 

A községháza előtt sorakoztak fel, minden szekér előtt egy–egy jól 
megtermett, napbarnított arcú csángó állt vigyázzban, a harisnyája oldalá-
ra szorított kezekkel. Szemben velük, székeken, padokon a fogadóbizott-
ság ült. Ott volt Maga is, a telepítési kormánybiztos jobbján. Soha nem 
felejtem el szép székely arcát, magas homlokát, büszke tartását, ahogy 
szemlélte a hazába visszatérteket, védenceit. 

A rezesbanda a Rákóczi–indulót játszotta. Kipirultak az arcok, Maga a 
lábával verte finoman az ütemet. Azután megkezdődtek az üdvözlő be-
szédek, talán öten is eldurrogtatták pátoszos szólamaikat, amelyekből a 
szemben elhelyezkedett népek — jóllehet, ezeket nekik szánták —, aligha 
értettek valamit is. A férfiak, mintha őrségben álltak volna, mozdulatla-
nok maradtak; ám a szekereken nyüzsgő gyermekek nyugtalankodtak, 
fel–felsírtak anyjuk ölében a csecsemők. Valami feszültség volt a levegő-
ben, éppen a kormánybiztos szónokolt. S ekkor Maga felállt mellőle, 
egyenes, szinte katonás léptekkel a szekerekhez ment, ott összegyűjtötte 
az asszonyokat, a gyermekeket s elvonult velük a községháza melletti 
vendéglőbe. A szónoklatok folytak tovább. Maga megetette a népét, segí-
tett tiszta pelenkába tenni a csecsemőket. Maga akkor is tudta a dolgát, 
ahogy mindig is. Hiszen, fenn az angyalok között is tudja. 

                                                           
160 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 3. számában. 
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Tudja azt is, miért örültem annyira A születésnap körül-nek, s láthatta a 
mennyország felénk néző kicsiny ablakából, Ádám milyen büszkeséggel 
adta át. Tudja azt is, ezeket az esztendőket én nem úgy éltem át, ahogy 
Maga. Nekem sokkal könnyebb volt a dolgom, nekem s annyi sok sorstár-
samnak annyi szabadság sem jutott, mint azoknak, akik kívül rekedtek a 
szögesdrótkerítésen: csak azt cselekedhettem, amit parancsoltak. Ó meny-
nyivel könnyebb volt ez az élet, mint ami Maguknak jutott, mint abban a 
szabadságban élni, amiről így ír a könyvében: 

„Az emberek nyíltan, mintegy közszemlére kitéve éltek, s ezért úgy 
érezték, bár nem tudtak róla, mintha mindig hűvös volna felettük a leve-
gő. Mert a szabadság fennkölt dolog, de hideg. Nyíltan él benne minden 
becsületes ember. Nincsenek saját, sötét hátsó gondolatai. A szabad em-
ber nem gondolkozik a saját fejével, nem termel egyéni bolondgombákat, 
mint a polgári korszakok zavaros fejűi. A szabad embernek szabad meg-
tanulnia azokat a gondolatokat, amelyeket a szabadság vezérei számára 
kitaláltak, s szabad azt megfelelő helyen és időben, meghatározott szö-
veggel, azaz szabatosan, lelkesen és vidáman megvallani. Rendkívül 
könnyű, üdítő állapot ez, a fej szabad lesz az egyéni töprengéstől, s az 
ajak oly vidoran csacsog, mint a világ legbájosabb tollas jószága, a törpe 
papagáj, melyről köztudomású, hogy a kalitkában es a betanított szöveg-
gel teljesen vidámnak és függetlennek érzi magát. így e kor emberei is 
szabadok lettek sok–sok babonától, hiedelemtől, töprengéstől és aggály-
tól. Nem féltek többet a jövőtől, mert tudták, hogy ha a fejük tetejére álla-
nának, sem lesz több a nyugdíjuk, mint pályatársuknak, s érezték, hogy ha 
jók, szorgalmasak, szófogadók, s napról napra teljesítik a szabadság köte-
lességeit, a társadalom nem hagyja őket visszaesni a régi korok bűneibe. 
Boldog kor volt ez. Oly boldog, oly köztudottan vidám, hogy a derűt 
megmutatni, különleges módon nem is kellett. Úgyis mindenki boldog-
ságra volt ítélve, hogy enne tudatában a legtöbb ember öntudatosan össze-
ráncolt homlokkal, összeszorított foggal és a boldogságnak átható érzete 
alatt, sápadtan és agyoncsigázott arccal járt az utcán és a villamoson, ami 
még a régi korszakok szólásmondása szerint sem ellentmondásos, mert 
nem olvasták-e a régiek és azok, akiknek joguk van a régi, züllött korok 
írásait kritikai célzatból olvasni, hogy a boldogság súlya alatt az elmúlt 
korszakok embere hányszor roskadozott? Így roskadozott e korszak em-
bere is, de ő nem egyéni bánatot cipelt, mint a hajdani polgár, hanem 
nagy, a kollektív mámor gyönyörűségének rá eső részét, a munkaórákat, a 
teljesítményt, és más olyasmiket, melyeket nem kell magyaráznunk, mert 
mi festeni szeretnénk egy kor levegőjét, s egyelőre csak annyit mondunk 
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róla, hogy a tartós, meleg őszök ellenére ebben az időben mintha hide-
gebb lett volna az idő, holott a valóságban megsűrűsödött: hagyma, pap-
rika, krumpli, ázott piros krepp-papír, füst, korom, izzadtság, mosatlan 
női haj, mész, cement, kátrány, mosatlan száj, benzin, gáz, kisgyerek–
vizelet és egész éven át nyíló köz–virág vegyes és pezsdítő szaga volt.” 

E korszak embere — írja — „Ahányszor még bízott jogban, jogérzet-
ben, igazságban, mindig csalódott. Ahányszor elöntötte a langyos opti-
mizmus, mindig ráfizetett. Itt csak a legharcosabb pesszimizmussal lehe-
tett élni, hogy az ember, kicsiben és nagyban elképzelje a legborzalma-
sabbat előre, és felkészüljön rá, hogyan fogadja a biztosan bekövetkező 
csapást. És mégis így is mindig hiába készült fel rá, mert a borzalmat ez a 
kor mindig túlteljesítette.” 

A születésnap körül-t olvasva, örültem annak, hogy Maga e könyvében 
is hű maradt önmagához: a régi görög klasszikusok és prédikátor ősei 
tanítása nyomán e letűnt korszakról írva is „az ember a mérték” alapelve 
szerint számol be könyvében. Mindennapi kisemberekről, olyanokról, 
akikből milliók és milliók vonultak a korszakban a piros levet eresztő 
krepp–papír girlandok alatt; jelszavakat kiabálva, avagy káromkodást 
mormolva. Nem diadalmenetre vágytak ők, nem rohammunkára, nem 
békeharcra, hanem a huszadik század derekán már méltán kijáró emberi 
életre. Minden különösebb felmagasztaló jelző nélkül. 

Mit írjak még? Ádám jól van, jól sáfárkodik a ráhagyott anyai örök-
séggel. Mutatta a Maga unokái fényképét is: a kislányok nőnek s olyanok 
szeretnének lenni, mint a nagyanyjuk: vigyázzon rájuk onnan a mennyor-
szágból. Sok–sok szeretettel 
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DÉCSY GYULA 
Regény mint kortörténeti dokumentum161 

Duba Gyula: Ívnak a csukák, Madách, Pozsony 1977, 467 l. 
 
Aki 1945 és 1948 között a szlovákiai magyarság sorsát a helyszínen átél-
te, nem fogja a regényt elolvasása után elgondolkozás nélkül letenni. 
Nemcsak azért, ami benne van (s jól van benne), hanem azért sem, ami 
nincs benne, de amit a kevésbé jelentős egyéni sorsok, futó megjegyzések 
a hétköznapi hősök beszélgetéseiben feltartózhatatlanul emlékezetbe 
idéznek. Az író élményanyaga hiteles. A művészet ott, ahol a könyv meg-
jelent, nem (vagy nem csupán) abból áll, hogy az alkotó az élményt eszté-
tikailag igényes formában feldolgozza, hanem abból is, hogy ezt államha-
talmi ideológia számára elfogadható alakzatban–fogalmazásban tegye 
meg. A szerző mindkét tekintetben a legjobbat nyújtja: az elsőt elbeszélő 
tehetsége, a másikat politikai gyakorlata alapján. Harmincnyolc éves ko-
rában, 1968. szeptember 1-én lett Duba a pozsonyi Irodalmi Szemle fő-
szerkesztője. Ez feltehetően kapcsolatban volt a Dubcsek-éra záródásával. 
Dubcsek nemcsak a polgári szabadságjogok tágítását szorgalmazta, de 
nyilván utat nyitott volna a féktelen cseh és szlovák polgári nacionaliz-
musnak is, mely Szlovákiában egyebek között a magyarság még mérték-
telenebb nyílt diszkriminálásában jelentkezett volna; ugyanakkor azon-
ban, alkalmasint hatékonyabb önvédelmi eszközök alkalmazását is lehe-
tővé tette volna a magyar kisebbség számára talán nemzetközi fórumokon 
is. Mindez természetesen csak feltevés. Egy bizonyos tartózkodás a 
Dubcsek-kor kiélezett nacionalizmusával szemben magyar szempontból 
azonban mindenképpen érthető. 

Pár szóval elmondani, amit az állam hallani szeretne, hogy azért sok 
minden mást is el lehessen mondani: e magatartás 1917 óta alapeleme a 
szovjetvilág irodalmi produkciójának. Duba regénye iskolapéldája ennek. 
A feladatot példásan oldotta meg. Egy helytelen szó, egy nem eléggé 
megrágott kifejezés s a regény kiadását egy mindenütt ellenséget szimato-
ló szocialista cenzor nem engedélyezi. E nyilvánvaló kényszerhelyzet, 
amelyet az író elfogad, arra készteti az olvasót, hogy a leírt mögött min-
dig azt keresse, amit az írónak nem volt szabad leírnia. A meseszövés 
1945 áprilisával kezdődik, amikor egy tizennégy éves kamasz (Péter, a 
főhős, nyilván az író maga) a „frontátvonulás” után visszatér szüleivel 

                                                           
161 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 3. számában. 
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Ipoly-menti falujába. (Duba Hontfüzesgyarmaton született.) Ennek lakos-
ságát a németek vagy az oroszok kilakoltatták. Egyetlen rossz szó nem 
esik az oroszokról (igaz, a németekről se). Pedig, hogy a valóságban mi 
történt, mindenki tudja, aki a „frontátvonulást” megérte. 

Olyan író műveiben, akiről tudja az olvasó, hogy hangfogóval ír, szim-
bólumot meg allegóriát keresünk, akarva nem akarva. Az olvasó önké-
nyes értelmezéséért az író természetesen nem felelős. Az ívnak a csukák a 
regény egyik központi élményének megcímesítése: a falu kamaszai a fo-
lyó (Ipoly?) egyik holtágában, mely nyáron kiszárad, nagy számban talál-
nak csukákat, melyek oda azzal az ösztönösen–sejtelmes szándékkal 
mennek, hogy ragadozó földi létüket befejezzék: a kiszáradó tóban víz 
nélkül megfulladnak; csak csontvázuk marad meg a nyár végére. Ilyen 
tömeges hal–öngyilkosságokat ismerünk a delfinek világában. Ezek 
(egyébként igen ritkán), állítólag a vezérdelfin megbódulása és téves in-
formációja alapján „iskolástól mennek a szárazra az Atlanti vagy a Csen-
des óceán partján, s ott pár nap alatt elpusztulnak. A természettudomány, 
ismereteink szerint, nem tart számon a csukák világában ilyenfajta töme-
ges öngyilkosságokat. Füzesnyéken (ahogy Duba faluját a regényben ne-
vezi), csak egyszer történt ilyen „csuka ívás”, 1946-ban; ezt a kamaszok 
felfedezték, s szigonnyal fogdosták a csekély vizű holtágban a csukákat. 
A mese- és szimbólumfonás itt egy kicsit az öregedő Hemingway halá-
szára és nagy halára, no meg a hozzátársuló fiatal fiúra emlékeztet. Vajon 
nem a gazdag magyar uralkodó osztály adta oda magát Dubánál elpusztí-
tásra egy gondtalan, virgonc történelmi erőnek, a szovjet kommunizmus-
nak, tudva, hogy attól nem kap kegyelmet? A csuka–fejezet, mely minden 
várakozás ellenére lesz központi (és címadó) fejezete a mesének, kitűnően 
vonja el az érdeklődést, legalábbis a cenzorét a falu igazi sorsáról: a sze-
gény, gyámoltalan, kiszolgáltatott magyar parasztokról, jobbágyutódok-
ról, kiket döngölt földes szobácskáikban az okos emberek (a vezető osz-
tály) mind magukra hagytak. se pap, se tanító, se jegyző, se földesúr nem 
jut szerephez a regényben. Ezek 1945 májusában feltehetően hegyen–
völgyön túl voltak. A szomorú és hiteles valóság, hogy a faluban a kocs-
ma a közösségi élet egyedüli központja, hol az egyszerű ember egyszerű 
módon, de végeredményben mégiscsak mélyrehatóan közösségi igényeit 
elégíti ki. A rossz minőségű alkohol, az ócska bor (hol terem az Ipoly 
mentén jó bor?), présházi élmények, cincogó cigánymuzsika, végtelen 
mennyiségű magyar műdal (mit a frissen beköltözött tót komisszárius, 
meg a tót csendőr is csak énekel), ez az a környezet, amelyben a magyar 
falu a Felvidéken 1945 májusa és 1947 közt élt. Újság nem volt, iskola 
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nem volt. A Ratio Educationis óta eltelt kétszáz év alatt ez volt az első 
eset Közép–Európában, hogy gyerekek két éven át nem jártak iskolába. 
Az államhatalmat egy komiszár (rokonszenves mozgalmi embernek van 
ábrázolva) és egy szadista csendőr képviseli, kiről később kiderül, hogy 
náci volt és északra való elhelyezése után elnyeri büntetését. (A náci múlt 
tipikus ismérve a magyar vidékre küldött tót csendőrségi személyállo-
mánynak.) Ez az államhatalom 1947-ig nem sok vizet zavar a faluban. 
Két ember nem tud mit kezdeni pár ezer magyarral. A kamaszok a kazal-
ba rejtve őrzik a háború utolsó hónapjaiban „szajrézott” német meg orosz 
puskáikat, s sokszor nyugodtan vadásznak velük nyúlra, fácánra. A „ku-
korica-kézigránatokat” meg a „Vecsey”-ket (a magyar gyalogság haté-
kony kézigránátját, mikből nyilván sok van elrejtve) rablóhalászatra hasz-
nálják: bevágják a folyóba, s a halak százával jönnek kimúlva a felszínre. 
Ott vannak a puskák, de az államhatalom ellen senki nem fogja csőre töl-
teni őket. A komiszár meg a szadista tót csendőr néha együtt iszik a mula-
tó és kártyázó legényekkel vagy gazdákkal. Igazi barátok azért mégsem 
lesznek. Az alkoholgőz elfeledtet gyűlöletet, előítéleteket. Bizonyos 
azonban, hogy a szeszelés csak animál vagy elleplez, s azt is csak rövid 
időre. Alkoholista szereplő nincs a regényben; csínyek, tréfák, ártatlan 
kakasviadalok, mik csak szelíd-jótékony alkoholgőzben születnek, sokfe-
lé igen hitelesen fűszerezik a meseszövést. Ha ez az alkoholópium nem 
lett volna 1945 és 1947 közt az Ipoly, a Vág és a Hernád vidékén, az em-
berek tízezrei kaptak volna idegbajt. Mert baj főleg ott volt, ahol a min-
dennap munkája vagy jókedve nem foglalta el az embereket. Duba regé-
nyében az ágyban fekvő beteg nagyapa hallgatta a pesti rádió híreit az 
otthon barkácsolt detektoros rádión. A nagypolitika hírei így csak őt érték 
el, s nyilván sietették halálát, minek megint szimbolikus jelentősége lehet. 
A természetes, mindennapi élet a hazai keretben megtart, a globális intel-
lektualizmus öl. 

A történelmileg hiteles nagy események, melyek a magyar falu sorsát a 
szlovák uralom alatt meghatározták, mind benne vannak a regényben. 
1945 végén összefogdosta egy cseh bizottság a munkaképes magyar fia-
talembereket, főleg szegényeket; elvitték őket Csehországba, hol a 
Szudétavidék cseh nagyparasztjai úgy válogattak köztük, mint holmi rab-
szolgák között. Szolgaként meg béresként dolgoztak. Nem volt rossz dol-
guk, látták a világot. Mégis, 1946 tavaszára valamennyi hazaszökött. Az 
államhatalom nem tudott semmit tenni ellene. 1946 végén megint csalá-
dokat deportáltak egy tót bizottság javaslata alapján Csehországba, úgy, 
hogy körülfogta a katonaság a falut, s a kijelölteknek pár órán belül ké-
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szen kellett lenniök néhány kis csomaggal bevagonírozásra. Szegény csa-
ládok voltak ezek is, köztük volt a főhős, Péter szüleivel együtt. De el 
lehetett rejtőzni, s akit a cseh katonák nem találtak otthon a megjelölt idő-
pontban, az nem került deportálásra. Kevesen tudtak e lehetőségről, de 
Péterék a jól informálták köze tartoztak, s otthon maradtak. Aztán már 
csak a legszomorúbb fejezet volt hátra: a fehérlaposok áttelepítése Ma-
gyarországra. Fehérlapos volt az, akit a hatóságok a maguk részéről kite-
lepítésre javasoltak, s akik aztán a pozsonyi meghatalmazotti hivataltól (a 
magyar állam konzuli hivatala volt ez) 1946 tavaszán fehér lapot kaptak s 
ezzel nemzetközi védelmet élveztek a hatósági túlkapásokkal szemben. 

A családi kitelepítések Csehországban és Magyarországon megtizedel-
ték a falut. A régi struktúra 1947 őszén nem létezett többé. Az üresen ma-
radt házakba magyarországi népi tótok költöztek. Egy csalódott szegény 
helyi magyar kommunistát a cseh állam (nyilván vigaszdíjként) traktoros-
sá képzett ki. Lelkesedve visszajött a püfögővel a falujába és elkezdett 
rajta szántani. Péter lassan–szomorúan, szinte lopva, hozzátársult és a 
pöfögésben bágyadtan, de egyre határozottabban kezdte megérezni az új 
szocialista Csehszlovákia technikai és politikai lehetőségeit. Pozitív él-
mény egy akkor tizenhat éves, annyi rosszat megért magyar életútjának 
kezdetén. 

Szerkezetileg a regény jól sikerült novellák gyűjteményének is felfog-
ható. A csukahalászat, az orvvadászok akciói, négy kamasz meg egy falu-
beli idült szépség kocsiútja egy északabbra fekvő városba (Zólyom vagy 
Besztercebánya lehet), pompás élménybeszámoló a Richter Ulrike nevű 
művelt német leánnyal való viszonyáról (mely apasággal végződött), 
Ulrike levele a hazalógott mit sem sejtő magyar kamaszhoz önmagukban 
zárt fejezetek s stílusbelileg a regény fénypontjai. Van a meseszövésnek 
egy további igen fontos összetartó tényezője: a magyar legények rettene-
tes, szívdöglesztő maszkulinitása, mitől az első percben elolvad minden 
lány. Nehéz eldönteni, mi az igaz, mi a fantázia a történetekben, s minde-
nekelőtt, mi a freudi túlkompenzáció bennük. Úgy látszik a férfiasság 
diadala afféle elégtétel a kisebbségi viszonylatban is. 

A könyv címe, mint hangsor is érdekes, mindjárt magára vonja a fi-
gyelmet. Egy pesti szóviccgyártó azonnal Csuknak az Ivá(no)k-ra ferdí-
tette, ami politikai szempontból találóbb (Iván az orosz katona gúnyneve 
a németben és a II. világháború alatti magyarban). Maradjon a szerző tit-
ka, hogy effajta értelmezések megengedhetők-e vagy sem. A könyv igen 
gondosan van szedve és nyomtatva, egyetlen egy sajtóhiba tűnt fel benne. 
Hősei helyi népnyelv helyett néha irodalmi stílusban beszélnek, ami oly-
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kor zavaróan hat, legalábbis a dél-szlovákiai nyelvjárások ismerőire. Tót 
jövevényszavak mérsékelten szerepelnek a könyvben (komiszár, 
szprávca), néhány közkeletű mondat vagy dalszöveg (a ja t'a nechcem, 
'Nekem te nem kellesz') a szlovákiai magyar olvasónak semmi a magyar-
országinak azonban valamelyes nehézséget okoz. Tájszók (puruttya 297, 
pipamatyi 54, gamó 117, hankalodik 103, csikasz 249, dikó 264, battyog 
uo. prüccs ki 269) színezik a stílust. A 268. oldal harmadik bekezdésében 
(első sor) parasztember helyett parasztfiú kellene hogy álljon. Jóllehet 
1945 körül a beszélt nyelvben tót volt a „szlovákok” leggyakoribb neve, a 
szerző gondosan szlovákot ír mindenütt (helyenként „hegyi ember” vagy 
„északi” a szinonimája). A szlovák szónak nézetem szerint az a baja, 
hogy kikényszerített — erőltetett respektust fejez ki, s ezért a beszélt 
nyelvben nem tud gyökeret verni. A tótnak viszont megvan az az érzelmi 
telítettsége, amely a magyar—szlovák viszony jellemzésére 1945 és 1948 
között elengedhetetlen. 
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HARMAT PÁL 
Quo vadis, medicina?162 

Magyar Imre: A kérdés, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984. 488 l. 
 
A közelmúltban elhunyt Magyar Imre ismert, sőt legendás alak volt Ma-
gyarországon, leginkább persze értelmiségi körökben. Hosszú évekig a 
budapesti Orvosegyetem I. belgyógyászati klinikájának, az egykori Korá-
nyi-intézetnek a tanára volt. Tankönyvein orvosnemzedékek nőttek fel: az 
orvosprofesszor nemcsak az ország vezető belgyógyászának számított, 
hanem szenvedélyes pedagógusnak is, aki a tanítást a gyógyítással és a 
kutatással egyenlő fontosságú feladatnak tekintette. Ez még az egyetemi 
orvosprofesszorok között sem számított magától értetődő ténynek. 

Magyar Imre azonban nem csupán gyógyító művészetének, pedagógiai 
elkötelezettségének, kutatói buzgalmának vagy akár írói működésének 
köszönhette népszerűségét, hanem annak is, hogy karizmatikus egyéniség 
volt. Mindazok, akik hallgathatták egyetemi előadásait vagy más fórumo-
kon elhangzott fejtegetéseit, ugyanúgy meg fogják őrizni ezek emlékét, 
ahogy Magyar is felidézte tanítómestere, Korányi Sándor példáját. 

De Magyar színes egyénisége nemcsak előadásaiban, tudományos fej-
tegetéseiben nyilvánult meg: átüt írásain, tanulmányain is. Az olvasó fel-
csigázott érdeklődéssel veszi hát kezébe A kérdés című, nem sokkal halála 
előtt megjelent, kötetét, és várakozásaiban ezúttal sem csalódik. 

Az író nem titkolta, hogy 1980-ban, hetvenéves korában történt nyug-
díjazását sorscsapásnak tekintette, amely fölött soha nem tudott napirend-
re térni. A nyugdíjba küldés persze nem magyar specialitás, angolszász 
nyelvterületen még a Nobel-díjasokat sem kímélik hatvanötödik életévük 
után, s több–kevesebb rezignációval Magyar Imre is tudomásul vette a 
tényt. Legfeljebb az fájt neki, hogy nem részesítették a szokásos jutalom-
évben. „Az akkori kormányzat a szokásos jutalomévben nem részesítette” 
— írja (89. 1.) Korányi Sándor 1936-os nyugdíjba küldéséről s hogy ő 
maga is hasonló elbírálásban részesült, arról az Élet és Irodalom 1980. 
május 3-i számából értesülhettünk, imigyen: „Láttam fényképét egyik 
képeslapunkban, unokái társaságában mosolyog. A vele készített interjút 
olvasva pedig rájöttem, hogy mosolya joggal ironikus, hiszen közelgő 
nyugdíjazása előtt még egy jutalomévet remélt azon a poszton, melyen 
Korányi professzor állott valaha. Nem mondta el, de bizonyára pontosan 

                                                           
162 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 3. számában. 
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tudja, hogy sokan megkapták ezt a bizonyos ráadásévet, olyanok, akik 
nála talán érdemtelenebbek voltak rá. Szomorú, ha az ilyen szellemű or-
vosokra kattan a nyugdíj kapuja.” 

Ez a kérdés átvezet Magyar Imre és a hatalom viszonyának problémá-
jához. Valakiről, aki budapesti orvosprofesszorként működött, könyveket 
jelentetett meg, kongresszusokon tartott előadásokat Helsinkitől Indiáig, 
balgaság lenne azt állítani, hogy a hatalom üldözte. Nem üldözte, de nem 
is szerette, inkább eltűrte, mint támogatta. Ennek sokféle oka volt. E so-
rok írója még emlékszik, amikor a hatvanas és a hetvenes évek fordulóján 
néhány orvostanhallgató–társával együtt behívatták a budapesti Orvos-
egyetem pártbizottságára és megkérdezték: miért két olyan jobboldali 
oktatóval akarnak az egyetemi újságba interjút készíteni, mint Magyar 
Imre és az akkori ideggyógyász professzor? Elvégre Magyar sorozatban 
dobta ki a klinikájáról a párttagokat! Ebből persze nem sok volt igaz; 
tény, hogy a belgyógyász professzor, amíg engedték, az intézetéből távo-
zásra ösztökélt néhány gyengébb orvost, akik történetesen párttagok vol-
tak. Nos, Magyar Imre nyugdíjazásakor végre törleszthetett az egyetemi 
pártbizottság. 

Magyar nem tett lakatot a szájára, sem írásban, sem élőszóban. Túlsá-
gosan önálló gondolkodású és vitatkozó hajlamú volt, túlságosan megve-
tette a talpnyalást ahhoz, hogy hivatalosan dédelgessék. Az engedménye-
ket persze ő sem úszhatta meg mindig, A kérdés című kötetben is olvasha-
tunk itt–ott rosszul megemésztett marxista stílusban íródott fejtegetéseket 
(122—123. 1.). Magyar azonban kritikus mindenfajta elnyomással, értel-
metlen korlátozással szemben. Fiatal korában apolitikus polgár volt, vallja 
be, akinek a zsidóüldözések nyitották fel a szemét. A két világháború kö-
zötti időszak leírásában nemcsak a hangulatos visszaemlékezés, a régi 
orvoskar levegőjének felidézése ragadja meg az olvasót, hanem az anti-
szemitizmus szorításának és a professzori önkénynek az ecsetelése is. 

A gazdag tartalmú kötetből két problémakört szeretnék még kiragadni. 
Az első az értelmiség helyzete. A mai Magyarországon az értelmiségi és 
ezen belül az orvosi identitás mély válságban van — ez a hovatartozási 
krízis persze csupán a jéghegy kiálló csúcsa, más, nem kevésbé fontos 
társadalmi válságjelenségek következménye. Magyart szenvedélyesen 
érdekelte az értelmiség helye, útkeresése. Hangja inkább keserű és pesz-
szimista, mint bizakodó. Különösen kifejezett ez a hangulat a Munkátlan 
szürkeállomány című írásban, amelyben haragosan fejtegeti: Magyaror-
szágon azért bánnak pazarlóan a szellemi erőforrásokkal, a magasan kép-
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zett értelmiséggel, mert a fő cél a konformizmus, nem pedig a teljesít-
mény megkövetelése az emberektől. 

Ez a tény persze szoros összefüggésben áll azzal, hogy — ahogyan 
Magyar Imre maga írja (37. 1.) – az általa gyűlölt és megvetett Horthy–
rendszer egyetemi nívójához képest a színvonalcsökkenés folyamatos. 
„Nehéz volna a mai Orvosegyetem tanárai közt igazán nagy embert talál-
ni, olyat, mint Korányi vagy Lenhossék, vagy Verebély, vagy Schaffer, 
vagy Grosz Emil, vagy legalább Farkas Géza” – sóhajt fel a szerző. 

Magyar Imre számára az értelmiségi lét elképzelhetetlen volt széles és 
átfogó általános műveltség nélkül, ö maga kétségtelenül megtestesítette 
ezt a műveltségeszményt, s hallgatóit is igényességre nevelte nemcsak az 
orvoslás szakmai kérdéseiben, hanem kifejezéskészségben és magyar stí-
lusban is. Az a recept azonban, amelyet Magyar Imre a műveltségesz-
mény elérésére kínált, sokak szemében vitatott. Illés Endre mondta egy-
szer, hogy művelt embernek tartja magát, de a Magyar által az orvostan-
hallgatóknak feltett műveltségi kérdések jó néhányánál neki is a lexikon-
hoz kellett nyúlnia. Magyar Imre fő érdeme, hogy műveltségvizsgálatai-
val követ dobott az állóvízbe: a megoldási javaslatai azonban megkérdő-
jelezhetőek. 

A második fontos problémakör, amellyel Magyar Imre ebben a köny-
vében is sokat foglalkozik, a magyar egészségügy helyzete. Ma már szin-
te mindenki látja, hogy a magyar egészségügy a teljes ellehetetlenülés 
állapotéba jutott: ez a tény a halálozási statisztikák ijesztő romlásában is 
kifejezésre jut. A kérdés című kötet részletesen, őszintén és mondanivaló-
jában hátborzongatóan foglalkozik a mai magyar egészségügyi ellátás 
sokféle problémájával. Szinte minden hiányzik: kevés az ápolónő, alapve-
tő gyógyszerfajták nem kaphatók, a túlzsúfolt kórházakban a folyosókon 
fekszenek a betegek, az orvosok hiába könyörögnek fontos műszerekért, 
de időnként hiánycikk a sebészeti szike, a vatta és a röntgenfilm is, mél-
tatlan helyzetben tengődnek a magatehetetlen öregek, akiket, úgy látszik, 
ez a rendszer már teljesen leírt. Az orvosok és a betegek közötti viszonyt 
olyan kérdések terhelik, mint a hálapénz, a betegek pszichológiai ellátá-
sának problémái, a bizalomcsökkenés. 

Nem nélkülöz némi groteszk iróniát — és Magyar Imre nem is mu-
lasztja el, hogy többször rámutasson —, hogy a szabad orvosválasztás 
valamikor, a régi rendszerben a baloldali mozgalmak követelése volt. 
Jelenleg Magyarországon, az állami baloldaliság légkörében azonban az a 
helyzet, hogy amíg mindenki megválaszthatja: hol vesz magának cipőt, 
hova megy üdülni és melyik napilapot vásárolja, abban a mérhetetlenül 
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fontosabb kérdésben, hogy kivel vágatja fel a hasát, bürokratikus rendel-
kezések kötik gúzsba. Hacsak nincs olyan pozíciója vagy annyi pénze, 
hogy megtalálja a megfelelő kiskapukat. 

„Felháborodom, tehát vagyok” — írta a Magyar Imre által is 
nagyrabecsült Balint György. A kérdés című kötet azt bizonyítja, hogy 
Magyar nem tartozott azok közé, akik a felháborodást az elnyomásnak, a 
bürokratikus korlátozásnak, az önkénynek bizonyos fajtáira korlátozták. 
Magyar Imre mindenfajta elnyomás, bürokrácia és önkény ellensége volt. 
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CZIGÁNY MAGDA 
Életvizsga163 

Szépfalusi István: Pótszigorlat, 1955, 1983, Bécs 1984, 400 l. 
 
Szépfalusi István írói pályafutása kissé olyan, mint azé a futballedzőé, aki 
belefáradva abba, hogy a pálya széléről, a kispadról igazgassa csapatát, 
beáll a játékosok közé. Először csak tartalékosként a második félidő vége 
felé, utóbb már góllövő csatárt is játszik. Szépfalusi éveken át az EPMSZ 
kiadványait szerkesztette, szám szerint 32 kötet megjelenése körül szor-
goskodott. Ez volt edzői tevékenysége, nélkülözhetetlen, fáradságos 
munka, kevés köszönettel és elismeréssel. Első önálló írói jelentkezése 
egy szociográfiai felmérés: Lássátok, halljatok egymást! Mai magyarok 
Ausztriában. Alapos, tudományos igényű munka. De ennél több is, áthatja 
a vállalt feladat érzelmi elkötelezettségének hajtóereje: hírt adni a kinti, a 
„hatodik” magyarokról addig, amíg időből és erőből futja. Zárószó helyett 
önéletrajzi emlékezésbe burkolt szemérmes önelemzés áll: honnét ered, 
mi táplálja az író szenvedélyes sorsvallalását. 

Ez a zárószó terebélyesedik ki most egy teljes kötette a szerző legújabb 
munkájában, a Pótszigorlatban. A könyv dokumentált önéletrajz, 1955 
nyarának felelevenítése, amit Szépfalusi egy dunántúli kis faluban, Vér-
teskethelyen töltött el mint kisegítő lelkipásztor, mialatt pótszigorlatra 
készült az újszövetségből, mert a teológiai szigorlaton, májusban, ebből 
az egy tárgyból elbukott. Mint írja, szerencsére csak egyből, s így ősszel 
nem kellett az egész szigorlatot megismételnie pappászentelése előtt. A 
fiatalember tele lelkesedéssel, tervekkel és tettvággyal. Szüksége is van 
rá. Az evangélikus közösség kicsiny, talán 200 hívőt ha össze lehet szám-
lálni, a fizetés csekély, ellátását a falu úgy oldja meg, hogy mindennap 
más–más család ad neki kosztot. Az istentiszteleten alig vesz részt valaki, 
kántor sincs, így Szépfalusi lesz a kántor, de egyben harangozó, igehirde-
tő és liturgikus is. A gyerekek az első bibliaóra végén eltörik a templom-
kulcsot. A sekrestye lomtár, fala düledezik, ajtaja javításra szorul. 
Szépfalusi felméri a tennivalókat: kulcsot reszel be a zárba, kamatoztatja 
asztalosinasként szerzett tapasztalatát és rendbehozza a rozzant ajtót. A 
sorkosztot örömmel fogadja és kiszámítja, hogy így akarva–akaratlan, 
kéthavonta végiglátogathatja gyülekezete javát és ráadásul a legmeghit-
tebb módon, családi körben, terített asztalnál beszélgethet el velük. A 
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gyerekekkel külön foglalkozik, felnőtt módra presbitereket választanak 
maguk közül, titkos szavazással, írásban. A következő istentiszteleten 
külön áldásban részesülnek a kiválasztottak, erre kivonul az egész eklé-
zsia. Idillikus kép, megkapó történet egy buzgó fiatalemberről, egy eldu-
gott kicsi faluról, egy régi nyárról, ami magára ébresztett ismét egy kö-
zösséget és felnőtte érlelt egy kezdő segédlelkészt. Szép lenne elidőzni 
emlékénél. 

A nyár azonban 1955 nyara, a helyszín Magyarország. A faluban indu-
lókat, mozgalmi dalokat bömböl megállás nélkül a hangszóró, belere-
csegnek jelszavak, felszólítások. Népnevelők járják a házakat, agitálnak, 
fenyegetnek. A tanácsházán a becipelt gazdákat gyúrják. Mindenkit haj-
tanak be a termelőszövetkezetbe. Szocialista falut akarnak csinálni Vér-
teskethelyből hat hét leforgása alatt, határidő előtt. Ha nem megy meg-
győzéssel, megy majd megfélemlítéssel. A lelkésszel az államhatalom 
először nem törődik. A vallás most nem téma, hivatalos üldözésére nem 
jut idő a sürgős pártkampány mellett. Csak amikor a fiatal lelkész körül 
kezd a szétzilált falu összeverődni, fordul ellene a karhatalom. Berende-
lik, kihallgatják, megfenyegetik és végül kiutasítják a faluból. A nyár idil-
likus hangulata elkomorul, a történet drámai összeütközéssé élesedik, a 
lelkész harcává az erőszak ellen a kényszerhelyzetbe szorított hívei olda-
lán. Szépfalusi nem keresi az összetűzést, nem szervez politikai ellenál-
lást. Mindössze hivatásának akar élni, nyíltan, becsülettel, legjobb tudása 
szerint. 

Keserű csalódását mégsem az állami egyházügyi hivatal tisztviselőjé-
vel vagy a falu pártvezetőségével való, előre várható összeütközés váltot-
ta ki, hanem az, ahogy az evangélikus egyház vezetői az esetleges meg-
torlásoktól félve, jóváhagyják elmozdítását, behódolnak az államhatalom-
nak. A püspöki hivatal a pótszigorlat sikeres letétele után először kinevezi 
Szépfalusit segédlelkésszé Vérteskethelyre. Amikor azonban megtudják, 
hogy az állami Egyházügyi Hivatal kiutasította a faluból, azonnal meg-
hagyják neki, hogy a sötétség leple alatt menjen át a szomszédos Szákra, 
majd áthelyezik Pápára. De hívők előtt az egyház leplezni szeretné kény-
szerhelyzetét, és azt tanácsolják Szépfalusinak, hogy ne „kiutasítást vagy 
„áthelyezést” említsen a faluban, hanem a jobban hangzó „előléptetést”. 
Hosszas vívódás után Szépfalusi úgy dönt, hogy az igazságot kell monda-
nia, még akkor is, ha felbujtónak fogják tartani, mint ezt a püspöki hiva-
talban mondták, és felelősnek mindazért, amit a Kethelyi hívők esetleg 
elkövetnek. Rejtegetni valója úgyis van bőven: évek óta édesanyja azon 
fáradozik, hogy mint osztrák állampolgárok, elhagyhassák Magyarorszá-
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got. Lelkésszé avatása után három nappal, október 19-én hivatalosan, de a 
legnagyobb titokban átlépik Hegyeshalomnál a határt. 

Szépfalusi ugyanúgy, mint az ötvenes években Magyarországon min-
denki, egyszerre több síkon élte életét és a síkok egymásra csúsztatása 
veszélyes volt; a legkisebb bepillantást sem lehetett engedni a be nem 
avatottaknak a rájuk nem tartozó gondolatokba. Sőt az ésszerű magatartás 
az volt, ha gondolatait az egyén sem rendezte össze magában vélemény-
nyé, hanem szigorúan szétválogatva azokat, mindegyiket a megfelelő re-
keszben tárolta. A Pótszigorlat többszörös dilemmája is egymással alig 
érintkezve szövődik össze a mereven időrendet követő elbeszélésben. A 
skizofrén lelkiállapotot nem az író tépelődéseinek drámai leírása érzékel-
teti, hanem az, ahogy a különböző síkok elemeit minden feloldás, kapcso-
lás nélkül egymás mellé helyezi. A dátumot legtöbbször a naptárban az 
arra a napra megadott évforduló lejegyzése követi: július 21 — 1934: 
Rákosi fogvatartása ellen tiltakozik a nemzetközi proletáriátus. Vagy: 
október 2 — Nemzetközi békenap. Másrészt: felkészülés az igehirdetésre, 
hosszú idézetek a bibliából, prédikációhoz aprólékos jegyzetek, részletes 
tanmenet–vázlatok a gyerekekkel való foglalkozásokhoz. Napi olvasmá-
nyok, teológiai tanulmányok oldalszámra gondosan, szó szerint lejegyez-
ve, de közvetlen mellettük hasábnyi cikkek a Szabad Népből, amire 
Szépfalusi előfizetett, és tájékozódásul rendszeresen olvasott. Nem is 
megdöbbentő, hanem szinte komikus az ellentét a szövegbetétek stílusa és 
tartalma között, mégis hitelesen és természetesen állnak egymás mellett a 
könyvben, mert így keveredtek annak idején is az író fejében. 

A gyorsan pergő eseményeket bőven kiséri egyéb dokumentáció is: hi-
vatalos és baráti levelek, listák iratok, akták tűzdelik tele szó szerint idéz-
ve az első személyben elmondott történetet. Mégsem akasztják meg az 
elbeszélés sodrását, a kötet mindvégig megőrzi szinte izgalmas, helyen-
ként torokszorító jellegét. Sőt minél pedánsabb a leírás, és Szépfalusi en-
nek mestere, annál hátborzongatóbban valós a korrajz. Csupán a magya-
rázkodó kerettörténetben torlódnak egymásra az emlékek, szaggatják szét 
a pesti utazás leírását, az utazás szervezési problémáinak részletes elme-
sélését. A főszöveg nem szorul magyarázatra, összefogja a történet drá-
mai időrendi tagoltsága, hitelesíti gazdag dokumentációs anyaga és főleg 
hangvétele, az az igazmondás, aminek tanúvallomásában kételkedni nem 
lehet. Az utóbbi évek új magyar filmműfajához, a dokumentum–
filmregényhez hasonlítható talán ez az írás, mint például Dárday Három 
nővéréhez, amiben amatőrök mondják el életüket és problémáikat egye-
nesen a kamerának, beállítás nélkül, fekete–fehérben, az igazmondás lebi-
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lincselő erejével. Szépfalusi könyve is hasonló szabálytalan életregény–
részlet, hiteles korrajz. Mint maga jellemzi: „Naplószerű krónika. Valósá-
gos mai történet. És történelem.” 
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HALÁSZ PÉTER 
Mindenkinek mást, mindenkinek valamit164 

Deák István: Kossuth Lajos és a magyarok 1948—49-ben, Gondolat, Bu-
dapest 1984 
 
Deák István 1926-ban született és 1948-ban hagyta el az országot. Törté-
nelmi tanulmányait a Sorbonne-on és a Maryland-i egyetemen végezte, 
majd a New York-i Columbia egyetemen fejezte be. Itt avatták doktorrá 
és itt lett később a közép–kelet–európai történelem professzora, az egye-
tem közép–kelet–európai intézetének igazgatója. Miért volt szükséges 
mindezt előrebocsátani? Azért, mert Deáknak ezek az életrajzi adatai sok 
tekintetben meghatározzák könyvének jelentőségét és értékét. Miért? 
Azért, mert Deák István mindenféle szempontból független könyvet írt 
Kossuthról, olyan könyvet, amely — mint ő maga mondja — „ . . . első-
sorban politikai történelem, amely esetenként átvezet a társadalmi és 
institucionális történelembe.” Megállapítja, hogy a magyar forradalom és 
szabadságharc részletes, tárgyi irodalma igen gazdag, áttekintő irodalma 
azonban meglepően szegény. Az utóbbi 35 évben irt tanulmányok — De-
ák szerint – vagy Kossuth életének egy–egy fejezetére, problémájára kor-
látozódnak, vagy a 19-ik század népszerűsítő stílusában kalaplevéve kö-
zelednek a nép bálványához. A mű angol nyelvű kiadása öt esztendővel 
ezelőtt jelent meg Amerikában. A magyar kiadást természetesen átdolgoz-
ta, de nem olyan értelemben, hogy bárminő politikai engedményt tett vol-
na a hazai megjelenés érdekében. Az átdolgozás azért volt szükséges, 
mert az amerikai kiadásban ... de hadd idézzem itt a szerzőt: 

„ . . . megemlítettem, hogy Kossuth szép körszakált viselt, Petőfi Sán-
dor költő volt és Jelasics nem kedvelte a magyarokat. Kitértem arra, hogy 
Kossuth nem volt köpönyegforgató szlovák, sem Bem a román nemzeti 
felkelés vezére, hogy a román, szerb, szlovák és magyar forradalmárok 
nem vállvetve döngették a nemzetközi reakció kapuját, hanem egymással 
véres ellentétben és hogy Kassa, Arad, Kolozsvár valaha magyar városok 
voltak. Miközben ilyesfajta, odahaza ismert dolgokat és eseményeket ma-
gyaráztam, arra is gondolni kellett, hogy újat és hasznosat nyújtsak a 
szakértő olvasónak. Végül az otthoni világ is az eszemben járt, mert jó-
magam, mint minden emigráns, próféta akartam lenni a saját hazámban 

                                                           
164 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 3. számában. 
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— összekötve a kiolthatatlan hazafiúi lelkesedést a sok keserű tapasztalat 
és a távolság okozta kényszerű tárgyilagossággal.” 

A célt, amit Deák István maga elé tűzött, tökéletesen elérte. Könyve ta-
lán a magyar történelmi irodalom első, minden részletében élethű Kos-
suth–portréját nyújtja, olyan hiteles és meggyőző erejű ábrázolását az 
1948-as szabadságharcot megelőző kornak, magának a forradalomnak, 
következményeinek, elbukása okainak, de e bukása mellett is roppant — 
korszakalkotó — jelentőségének, ami párját ritkítja. A szerző nem elfo-
gult, nem „kalaplevéve” közeledik Kossuthoz, miközben elismeri nagysá-
gát és történelmi elhivatottságát — véleménye szerint más nem is állha-
tott volna a szabadságharc élén, mint Kossuth —, látja a hibáit is, dönté-
seiben az ellentmondásokat, amelyektől nem szabadulhatott, talán lehetet-
len volt szabadulnia. A Habsburg–birodalmat nem valamiféle elnyomó, 
„a neki kiszolgáltatott népeket gyötrő” diktatúraként ábrázolja, mint a 
marxista történetírók közül megannyi, hanem így ír róla: „A monarchia 
tartományai az osztrák uralkodóház feudális tulajdonát képezték, népei a 
császár édes gyermekei voltak. De bármi rosszat írtak és írnak is a törté-
nészek erről a korról, a monarchia mégsem volt „Európa Kínája”, a leg-
elmaradottabb ország. A cári Oroszországtól és az oszmán birodalomtól 
eltérően, a Habsburg–birodalmat a jogrend tisztelete és civilizált magatar-
tás jellemezte.” 

Hogyan kezdődött Magyarországon az 1948-as március? A hagyomá-
nyos néphitben elsősorban, sőt csaknem kizárólag március 15-nek heroi-
kusan romantikus mozzanatai élnek: Petőfi és társainak diadalmenete a 
pesti Pilvax–kávéházból az egyetemre, onnan a Landerer—Heckenast–
féle nyomdába, majd a Nemzeti Múzeum elé, később a pesti városházá-
hoz és végül a hajó–hídon át Budára, a Helytartótanács megfélemlítésére 
.. . Az igazság azonban az, hogy nem ott és nem akkor kezdődött, mint 
ahogyan a váratlanul kirobbant forradalmat sem Pest robbantotta ki, ha-
nem inkább Kossuth március 3-ki beszéde a pozsonyi Diétán, amelyben a 
Monarchia súlyos gazdasági bajaiért a bécsi kormányt tette felelőssé és 
amelyet a néhány esztendővel ezelőtt elhunyt ismert angol történész, 
Macartney „A forradalom megnyitó beszédének” nevezett. Miért? Mert 
ebben a beszédében Kossuth önálló magyar pénzügyi rendszert követelt, a 
nemesség megadóztatását, az úrbéri terhek megszüntetését — a földbirto-
kosok kártalanításával —, egyenlő politika; jogokat a városi középosz-
tálynak és az úrbéres parasztoknak, a császári–királyi hadsereg átszerve-
zését a magyar nemzeti érdekeknek megfelelően, újonnan megválasztott 
országgyűlést és annak felelős magyar minisztériumot és az ország meg a 
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többi Habsburg–tartomány kapcsolatainak revideálását. Persze, hogy ve-
télkedés volt Pozsony és Buda–Pest között, minthogy Pozsony a Diéta, az 
alsó– és felsőtábla székhelye volt, míg Buda–Pest a Helytartótanácsé. A 
két — hangulatában és radikalizmusában — különböző székhely termé-
szetesen kölcsönösen hatott egymásra. Deák így ír róla: „mivel Buda–Pest 
radikálisabb volt, Pozsony, úgy alakult a helyzet, hogy Pest ösztönözte, 
sarkalta Pozsonyt, míg az utóbbi igyekezett korlátozni és visszafogni az 
előbbit. És mivel Kossuth Pozsonyban volt, nem Pesten, ezért a versen-
gésből az előbbi város került ki győztesen.” 

Deák kitűnő könyve arra inspirálja ismertetőjét, hogy minden jelentős 
részletét ismertesse, történelemábrázolási módszerét feltárja és méltassa. 
Sajnos, kevesebbel kell beérnie. Pedig mily megkapón ábrázolja a nagy 
történelmi konfliktus minden fő– és mellékszereplőjét, a Kossuth– és 
Széchenyi közötti elvi és személyi ellentéteket, az akarat– sőt elmegyenge 
császár–király, V. Ferdinánd vergődését a történelem kelepcéjében, Gör-
geyt és Bem „apót”, de a monarchia népeinek életkörülményeit is, egy-
más iránti tragikus utálkozását, amely szerencsétlen indulat végül is sír-
ásója lett a szabadságharcnak. 

Néhány héten belül Dél–Magyarország lángokban állott. Csupa zűrza-
var, egymás iránti ellenségeskedés, tanácstalanság. Egyesüljön-e Erdély 
Magyarországgal és a Vajdaság, amely addig nem is létezett, egyesüljön-e 
Horvátországgal? Hogy Horvátország vagy a Vajdaság tartozzék-e Bécs-
hez? Hogy legyen-e cseh önkormányzat? Hogy mi legyen a szlovákok-
kal? Hogy megpróbálják-e visszaállítani a szabad és független nagy len-
gyel államot, vagy inkább teremtsék meg a galíciai lengyel önkormányza-
tot? Hogy a horvátok az olaszok ellen harcoljanak-e, vagy inkább a ma-
gyarok ellen? Hogy az osztrák csapatok a magyarokat védjék-e a szerbek 
ellen, vagy inkább a szerbeket a magyarok ellen? Hogy legyen-e társa-
dalmi, gazdasági, vallási, közigazgatási, katonai reform és hogy a refor-
mokat ki valósítsa meg, milyen sorrendben és milyen formában? Pedig a 
lehetőségek ez indulatok, a monarchia népközösségének egymással 
szembeni acsarkodása nélkül valóban óriásiak voltak. Nem volt-e a mo-
narchia előfutára az európai egyesülésnek, az európai közösségnek? Nem 
jellemezte-e az a fajta egészséges kozmopolitizmus, amellyel a mai nyu-
gati demokráciák keresik vissza–visszaesésekkel és gyakorta a részletkér-
dések rengetegébe tévedve az együttműködés, az együttélés, az egymás 
érdekeinek tiszteletbentartását és annak módozatait? Deák szerint: „A 48-
as forradalmárok a nemzetek együttműködéséről álmodtak, de a valóság-
ban a nemzetek háborúját idézték elő. Közép–Európa történetében először 
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nem azért pusztították el emberek ezreit, mert urak vagy parasztok voltak, 
vagy mert nem egy hiten voltak, hanem mert magyarul, németül, szerbül 
vagy románul beszéltek. Ezt a tényt nem lehet, nem szabad a „haladó” és 
a „reakciós” népek, a „jó ügyet” és a „rossz ügyet” szolgáló nemzetek 
erőszakolt megkülönböztetésével elhomályosítani. 48-ban minden nép 
áldozat volt és minden népben akadt jó néhány hóhér.” 

Mi volt Kossuth egyik legnagyobb tévedése? Hiszen egész életét arra 
szánta, hogy győzelemre vigye a magyar nemzeti mozgalmat és mindig 
kiállt az európai nemzeti mozgalmak érdekében. Ugyanakkor azonban 
következetesen ellenezte a magyarországi nemzetiségek nemzeti meg-
mozdulásait. Hitte és vallotta, hogy a nemzetiségek kötelessége és első-
rendű érdeke elismerni a magyar nemzet vezető pozícióját. Deák István a 
jellemzést ebben a mondatban összegezi: „Kossuth Lajos korának igazi 
gyermeke volt, azé a koré, amely egyszerre kívánt nemzeti lenni és nem-
zetközi és amely úgy vélte, hogy a liberalizmus és a nacionalizmus jól 
megfér egymással.” 

Ide kívánkozik a kérdés, vajon ez az alapvető tévedés csak azt a kort 
jellemezte? Hogyan alakult volna Európa sorsa, ha ez a tragikus nemzeti-
ségi viszálykodás nem homályosítja el, sőt nem hamvasztja el azokat az 
eszméket és törekvéseket, amelyek jegyében és amelyekért forradalmak 
szántottak végig az európai kontinensen? Talán sohasem robban ki az első 
világháború, amelynek szoros és szerves következménye volt a második? 
Ezen Deák ily módon tűnődik el; „A magyaroknak fel kellett volna 
tenniök a kérdést: mi történik velük, ha hagyják felbomlani a monarchiát? 
A válasz kézenfekvő volt: a kis népek együttműködésére támaszkodó 
Habsburg–monarchia helyét át fogja venni egy igazi nagyhatalom, amely 
erejét önmagából és nem a Duna–völgyi kis népek jóindulatából meríti. 
Ilyen hatalom legfeljebb kettő akadt: a német és az orosz. De Nagy–
Németország, az egységes német birodalom akkor még nem létezett, nem 
utolsósorban azért nem, mert azt a Habsburg–monarchia akadályozta. 
Tehát csak egyetlen hatalom tölthette be a monarchia felbomlása által 
keletkező űrt: az orosz. A monarchia feloszlása óhatatlanul Közép–
Európa szívébe hozta volna a cári birodalom hadseregét, nemcsak rövid 
kirándulásra, mint 1849 nyarán, hanem hosszú, hosszú évtizedekre is.” 

Akkor ez nem következett be. Csak éppen elodázódott. Deák István 
könyvében elkíséri Kossuth Lajost az emigrációba. Ez hosszú volt, élet-
fogytiglani, 45 esztendeig, Kossuth haláláig tartott. Idézi tőle ezt a Tori-
nóban papírra vetett keserű mondatot: „Hogy végképp el ne némuljak, az 
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ugatásban gyakorlom magamat, minthogy csak kutyákkal konzerválok 
hangosan, virágaimmal csak suttogok, mint a szerelmesek szoktak.” 

A szerző végkövetkeztetése: „Ma sem tudjuk pontosan, hogy mi tör-
tént valójában 1948 tavaszán, de abban mindnyájan egyetértünk, hogy 
valami csodálatos dolog történt. Minden magyar, legyen az szélsőségesen 
nacionalista, konzervatív, szabadelvű, demokrata, szocialista vagy kom-
munista, büszkén tekint vissza 1848 március—áprilisára és lelkesedést 
merít belőle. A magyar tavasz mindenkinek mást jelent, de mindenkinek 
jelent valamit.” 

Amihez hozzátehetjük: bár e merőben különböző nézeteket és eszmé-
ket vallók nemcsak lelkesedést merítenének belőle, hanem a kit–kit meg-
illető és felvilágosító tanulságokat is. 
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ZALÁN MAGDA 
A Zagyva mellől az Otonabee partjáig165 

— Varga Gyula kanadai grafikus — 
 
A fehér kartont keleti arabeszkek módjára szinte belepik az apró figurák, 
szövevényes rajzukban elvész az ámuló szem. Egek, mi mindent képes 
leltárba venni Varga Gyula tolla! 

Cölöphöz bogozott török gályára hordót cipel két spahi. Félignyitott aj-
tóban pletykálkodik két fehérnép. A várbástya védelmező árnyékában 
lopva pisil egyet egy harcos. Csökönyös szamarát noszogató kereskedő 
lába előtt a porban öt kiscsibe kaparászik. A falnak támasztott létra szára 
mellett vadvirág nő. Kosarával karján a kastélyból kifelé tart egy asszony-
ság. Ponyvája előtt ágáló vásáros feje fölött madzagon lábbeliket himbál a 
szél. Fekete kiskutya iszkol mordélyt tisztogató katonák mellől. Félholdas 
tornyaikban égnek vetik karjaikat a müezzinek . . . 

Egyik alak sem nagyobb néhány milliméternél. Ez az egész Törökvilág 
Budán elfér egy kétszer egy arasznyi sávban. 

– Gyermekkoromban sosem volt elég papírom. Talán ez szoktatott rá a 
tér kihasználására — mondja szakállába mosolyogva Varga Gyula bará-
tom és könyvem illusztrátora, a Lakefieldi Remete, ahogy a családban 
emlegetjük, és mint annyiszor, most sem tudom, hogy tréfál-e vagy na-
gyon is komoly. 

– Egyébként monumentális grafikával kezdtem. Ötévesen. 
Megint a szakállba bújtatott mosoly. 
Ötévesen nagyapja Jászberény melletti pusztai háztartásában segédke-

zett, ahogy náluk mindenkinek kellett, aki éhes volt és enni kért. Rá a 
tehenek őrzése jutott, kihajtotta őket minden reggel. Ha nagyapja tudta 
volna, hogy a füves rét helyett a homokos Zagyva partra, mégtöbbet szo-
rult tőle, mint amúgyis tette. De a gyerek úgy érezte, megéri a kockázatot, 
hogy a fővénybe egész nap rajzolhat. Teheneket, kutyát–macskát. Szűk 
volt a szemhatár arrafelé. 

Következő alkotói periódusában is nagyméretű figurális kompozíció-
kat készített. Apja nővére mindenes volt a Dessewffy utcai rabbinál, hoz-
zámenesztették a pusztai vadócot, amikor már torkig voltak vele. A zsi-
nagóga világítóudvarra néző falán lehet, hogy még ma is fölfedezhetők 

                                                           
165 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 4. számában. 
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lovas huszárai, amiket 1940-ben rajzolt, tatai brikettel, első olvasmányai 
alapján. 

Igazi papírt egy évvel később kapott csak, amikor a nagynéni is kirakta 
a szűrét és visszakerült elvált apjához, a Podmaniczky utcai kis henteshez. 
Először a számolócédulák hátlapját adták oda neki — így kezdődött a 
miniatúrák máig tartó korszaka. De még apró alakjai ellenére is „az isten 
papírja is kevés” volt neki, ahogy nevelőanyja sopánkodta. Apja végülis 
hazahozott egy egész ív csomagolópapírt, de szigorúan ráparancsolt, hogy 
úgy ossza be, hogy egy hétig tartson. Hiába lógott le asztaláról az ív, to-
vábbra is folytatnia kellett bolhaléptékű stílusát. 

Úgy 1946 táján Betonfejű, a rajztanár végkép levette róla a kezét, mint 
minden művészi hajlamot nélkülöző, igyekezet nélküli kölyökről. A ne-
gyedikes Gyuszi ugyanis sosem adott be egyetlen rajzot sem. Egyrészt 
azért, mert lenézte a képességeihez unalmas másolásokat, másrészt, mert 
mire a saját feladatához jutott volna, még azt is unta volna, ha az isaszegi 
csatát rajzoltatja Betonfejű. Ugyanis ő csinálta, tízóraiért, a fél osztály 
rajzait. Egy nap azonban a tanár véletlenül meglátta, amint bukásra álló 
növendéke egy ködös utca képét festi, és elhűlten ráparancsolt, hogy ve-
gyen részt a következő brüsszeli gyermekrajz kiállításon. Egy 
többszázalakos kompozíciót csinált Budavár bevételéről. A rajz mellett 
legjobban a történelmet szerette. 

– Nyertem valamit — jelenti ki büszkén a Lakefieldi Remete, elma-
radhatatlan cigarettájának szemcsípő füstjét belefújva az Otonabeet meg-
csillantó ablakkeretbe. — Nem ezüstöt, az biztos, mert nem fehér volt a 
postán megküldött érem, hanem sárga. Szóval bronz kellett legyen. 

– Vagy arany. 
– Gondolod? Én csak egyszer láttam, amikor kicsomagolták, aztán Be-

tonfejű rögtön fölrakta a Dob utcai általános iskola falára. Életemben elő-
ször volt, hogy nem szidtak, hanem dicsértek. Akkor döntöttem el, hogy 
ha nagy leszek, festő leszek. 

Hozzásegítette a döntéshez, hogy akkori szomszédságukban, a Vörös-
marty utca 17-ben két igazi festő is lakott: Erdélyi Gaál Ferenc — ma 
Francois Gaal Párizsban — és Sinka Károly, őt elnyelte a hálátlan kor. Ők 
ketten lettek a mesterei. Nem sokra tanították, mégcsak arra sem emlék-
szik, hogy látta volna a munkáikat. A puszta tény serkentette, hogy létezik 
ember, aki nem jár legelőre, mészárszékbe, zsinagógái sekrestyébe, ha-
nem napszámra otthon marad és csinálja, amihez kedve van, sőt még 
pénzt is kap érte. De mást is köszönhetett a két festőszomszédnak. Azt, 
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hogy rábeszélték hentes apját, ne erőltesse fiára a mesterséget, hagyja 
tanulni, hadd legyen belőle „nadrágos ember”. 

Ami, ha nem is volt lenézett dolog a Varga családban, rangot bizony 
nem adott. A kisdiák nem várta meg a kiközösítést, kiközösítette saját 
magát. Ritkán fordult elő, hogy a családban bárkivel hosszabban beszélt 
volna, soha, hogy valamit kérdezzen. Nyolc egyre elszigeteltebb év múl-
tával utolsó általános iskolai bizonyítványával sem az apai házba ment, 
hanem ki a Király utcára, ahol egy rendőrtől megtudakolta, hol tanítanak 
a városban rajzot. A rendőr eligazította az Iparművészeti Főiskolára. Az 
első embernek, akibe belebotlott a méltóságteljesen kongó folyosókon, 
előadta a kérését. Az öregúr végigmérte a rövidnadrágos, szandálos fiút, 
de nem mosolygott, hanem komolyan elmagyarázta neki, hogyan juthat el 
a Képzőművészeti Gimnáziumba, és hozzátette: „Mondd meg, hogy 
Kaesz Gyula bácsi küldött.” Varga Gyula máig mosolyogva találgatja, 
hogy vajon az Iparművészeti Főiskola nagytekintélyű igazgatójának neve 
vagy a saját képességei tették, hogy felfigyeltek rá, egycsapásra a gimná-
zium jelese lett. 

Csak egy szobrászmodell–idomú osztálytársnője, a selyemfekete hajú 
Péter Nóra nézett át rajta, holott ő volt az egyetlen, akinek a figyelmére 
áhított. Lányok abban a korban már kész nők, a tizenöt éves Varga Gyu-
szi meg reménytelenül suta kamasz volt, s maradt még néhány évig, leg-
alábbis külsőre. Belül az esze meghökkentőmód a helyén volt, 
különöskép, ha a pályájáról, hivatásáról került szó. Például, amikor érett-
ségi után felvették a Képzőművészeti Főiskolára, a többség által lenézett 
szocreál Ék Sándor osztályába kérte magát, mert felmérte, hogy a divatos 
Éket annyifelé szólítják különböző megrendelései, hogy szinte sosincs az 
osztályban, ahová hol ezt, hol azt küldi helyettesíteni, akiktől mind mást 
és mást lehet lesz tanulni. 

A Főiskolán miniatűrgrafikától murálisokig mindennel foglalkozott, s 
ha valamiben megakadt, a szerencsésen távollevő Ék Sándor helyett akár 
Szőnyihez, Bernáth Aurélhoz is beállíthatott korrigáltatni. Nem is szólva 
a helyettesítők színes soráról: Hincz Gyuláról, Koffán Károlyról, Raszler 
Károlyról, Barcsay Jenőről. . . 

— Nem egy nagy mester egyénisége nyomta rám a bélyegét, tucatjával 
voltak mestereim, és ezt tartom életem legnagyobb szerencséjének — 
hangzik a lakefieldi cigarettafüstből. — Vagy tán az egyetlen szeren-
csémnek. 

Varga Gyula nem derűs, kiegyensúlyozott, elégedett ember. Borúlátó, 
világgal–magukkal türelmetlen művészek között is a skála végefelé áll. 



 

755 

Meg–meghallgatva élete történetét, még mindig nem tudom, vajon az ő 
túlérzékeny szeme lát-e sötéten, vagy a fényt takarták-e el túl sokszor, 
előle. 

1955-től 1959-ig nagyjából minden rendben ment a pályáján. Ék Sán-
dor tanársegédje volt, nagy rang fiatal fejjel. Alig tette zsebbre a diplo-
mát, máris állami megrendelést kapott pályaindítónak. Bács–Kiskun me-
gye egy hétrészes rézkarcsorozatot rendelt tőle. Két hónap alatt leszállí-
totta, süvegelte megrendelő, kritikus, néző. Csillaga úgy tűnt, száll fölfelé. 
Naív örömében nem vette észre, hogy túl gyors és túl hangos sikere éppen 
azoknak csípte a szemét, akik támogatásának köszönhette ... Az első 
oldalbatámadás olyan váratlanul érte, hogy teljesen megbénította. A fel-
nőtt–élet mindennapi vegzatúrája fiatal művész szemében olyan sosem-
volt drámának tűnt, hogy elhatározta, megöli magában a művészt: csak a 
saját asztalfiókjának rajzol. Nem akart többe kiállítani „azoknak”, öt 
hosszú éven keresztül tartotta kamikadze–fogadalmát, de amikor fia szü-
letett s elfogyott az első sorozatért kapott 50 ezer forint meg anyja türel-
me a kölcsönfolyósításhoz, könyvillusztrálást vállalt. A nemrég 
brilliánsnak mondott technikája valószínűleg nem rozsdásodott be, a lek-
torok mégis oktatgatták. Valószínűleg nem többet, mint bárki mást, de a 
csigaérzékenységű Varga Gyula nem állta. „Dolgozni jöttem” — kapta 
össze egy nap a rajzait a lektor asztaláról. — „Ha korrigáltatni akarok, 
akkor Szőnyihez megyek!” És a mindennapi megélhetésért nekilátott ke-
vésbé kukacos vevőt keresni. Meg is találta a belendülőfélben lévő turis-
taforgalom átutazóiban. Keserű elégtétellel nézte, hogy nem képes annyi 
budapesti látképet karcolni, hogy ne kapkodnák el hetek alatt a 
litomásolatokat. Hogy ne fásuljon bele a pénzért gyártásba, látképek mel-
lett sorozatot kezdett kedves témájából, a hajókból, aztán nyomasztó 
gondjából, a természetféltésből meg egykét hasonló, társadalmi kérdés-
ből. Maga lepődött meg a legjobban, amikor a Képcsarnok átvette a nem–
turista műveket is, és mégjobban, hogy azok sem értek rá megporosodni a 
galériák falán. Kiderült, hogy szűk, de igen lelkes gyűjtőtábora akadt. 
Újonnan szerzett hívei unszolására 1979-ben végre hajlandó volt ismét a 
világ elé lépni, kiállítani. A rangos Váci utcai Csók Galériában a megnyi-
tót és a katalógus előszavát a Magyar Rádió főrendezője vállalta. 

A kiállított negyven képből öt híján valamennyi pár nap alatt elkelt. 
Támadóit mintha itatós szívta volna föl. 

– Csakhogy addigra már késő volt — nyomja el cigarettáját, de csak 
azért, hogy körülményes, rituális mozdulatokkal rágyújthasson a követke-
zőre. — Ezt te már tudod — int felém. 
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Tudom. Olyan történet, amit bár az élet írt, olcsó fordulatokat kedvelő 
magamfajta firkászok imádják. 

Huszonöt éves érettségi találkozóra készült a Képzőművészeti Gimná-
ziumbeli osztálya. Varga Gyula magáravállalta a hajdani osztálytársak 
fölhajtását. Levelet küldött mindenkinek. Jónéhány közülük visszajött: 
címzett ismeretlen. A Péter Nórának küldött levél is vissza kellett volna 
jöjjön, de nem jött: a postás ugyanis régesrégi szolgálója volt a borítékon 
jelzett utcának, ismert benne mindenkit. Péterékről jól tudta, hogy bár 
1956-ban, több mint húsz éve akkor, külföldre keveredtek, az utcában 
maradt egy rokonuk, akivel hébe–hóba leveleztek. Le is szállította hozzá 
az érettségi találkozóra szóló meghívást, a meghívó ki is került Péter Nó-
rához Kanadába, egy kis szigetre, ahol télen kutyaszánon kívül mással 
alig lehet közlekedni, ahonnan Európa s benne Budapest csak álmok és 
mesék messzi birodalmának tűnt. Hogy odautazzék, szóba se jöhetett, 
nem annyira a repülőjegy ára, de az út során elvesztett munkaórák miatt. 
Nóra fülig volt egy nagy munkában. 

Ám egy héttel a budapesti meghívó kézhezvétele után Péter Nóra, aki-
ből az eltelt évtizedek alatt Nori Peter néven eszkimótárgyú képekkel és 
szobrokkal nemzetközi hírű kanadai művész lett, egy másik európai leve-
let kapott. A nagy német porcelángyár, a Kaiser, amely kevéssel előtte 
megvette a Nori Peter egy szoborsorozatát, írta, hogy a gyártás során egy 
kényesebb fázisban megakadtak, szükségük lenne a művész kezére, nem 
sajnálnak semmi költséget, jöjjön sürgősen. Herr Kaiser nem is sejtette, 
minek köszönheti a Nori Peter villámgyors válaszát, és Varga Gyula sem, 
hogy hová is kézbesült az ő meghívója, honnan is érkezett a találkozóra 
hajdani ideálja. 

Amikor a bankettezők között Nóra és Gyuszi végre összekerültek, ki-
derült, hogy egyik sem felejtette el a másikat, de hogy mindkettő egészen 
másként emlékszik a volt osztálytársra. A vacsora végére az is kiderült, 
hogy egymásba szerettek. Bár egyikük sem vallotta be érzését a másik-
nak, minthogy mindkettő látta a másik ujján a karikagyűrűt. Csak az est 
utolsó pillanatában, egy véletlenül elejtett mondat árulta el, hogy mind-
ketten csak voltak házasok, hogy mindketten már elváltak, de mindketten 
olyan szórakozottak, hogy csak ott és akkor vették észre, hogy a gyűrű 
egyáltalán az ujjúkon van! Az, hogy Nóra másnap már repülőre ül, hogy 
hazaszálljon istenhátamögötti szigetére, fahusángnál sem kólinthatta vol-
na jobban főbe Gyuszit. 

Több tízezer dollára rúgott a Nóra telefonszámlája az elkövetkező év-
ben, amíg meg tudták beszélni mindazt, amit buta félszegségükben nem 
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beszéltek meg Pesten. Az év végeztével Varga Gyula férjül jött Nori Pe-
terhez. Az ember– és haversűrűs Dunapartról az Otonabee partján álló 
magányos házba, ahol az öt holdas parkban csak szarvasok és mókusok 
lábnyoma jelzi hétszámra a látogatókat, és ahol a magány csak azért nem 
nyomja Varga Gyulát, mert még azt is jobbnak érzi a számára érthetetlen 
nyelvet beszélő vendégek nyűgénél. 

Nori a földszinten dolgozik, két egymásba nyíló teremnyi, napos szo-
bában. Körülötte kanárik, papagájok, erdőről sérült szárnnyal behozott és 
azóta fejen ülővé szelídült vadmadarak, őket dresszírozott tisztelettel csak 
messziről méregető macskák, egy törpemókus és az ablakon túlról bebá-
mészkodó, modellül használt két husky kutya. Nori munkamódszere, 
hogy csak éjszaka képes a vászon előtt hosszabban megülni. Napközben 
mindegyre fölugrik, megfőz szinte félkézzel valami sajátmaga kitalálta 
étket, vagy mintha csak a szomszéd ajtóig menne, papucsosan, lebegő 
munkaköpenyben elszáguld ötven–hatvan kilométert hol ezért, hol azért, 
néha csak egy baráti traccsra. Ha Gyuszival szeretne napközben beszélni, 
föltelefonál neki a házivonalon az emeletre. 

Ő első csöngésre fölveszi a kagylót, keze alatt van a telefon mindig, 
akár hol is legyen. Akárhol? Majdnem mindig a műterem melletti dolgo-
zószoba sokfiókos íróasztala előtt ül. Körülötte tűhegyesre faragott, kü-
lönleges ceruzák csokra, egy botkezűt is rajzolásra inspiráló, gyönyörű 
kartonlapok és lapocskák, meg tucatnyi furcsa tárgy: Varga gyűjtő–alkat. 
A falakat borító könyvespolcokon értékes kötetek, a fiókban hasasan duz-
zadó bélyegalbumok és minden talpalatnyi helyen valami semmire sem jó 
mütyür: miniatűr szerszámok (a legapróbb egy három milliméteres bics-
ka, amelyet ki lehet pattintani és még vág is), hegyezősereg apró kávéda-
rálónak, írógépnek, mordálynak álcázva; indián tolldísz, perui dísztök 
(amelyre figurális kompozíciót karcolt valami mesztic paraszt, de amelyet 
akár Varga Gyula is rajzolhatott volna); villanyóra, amely félóránként 
bemondja a pontos időt (meg kell tőle bolondulni!); nyomógép, amely 
kerek juliusvargacanadákat mélyít a rajzlapjai sarkába; cowboyok övcsat-
jai; autókról leszerelt fémfelirat („Nézd meg, milyen szépek a betűi!”) . . . 
Gyuszi divatlapba illő eleganciával öltözötten ül tárgyai között, mintha 
vendéget várna. De a vendég, ha nagynéha be is téved, nyomát sem látja, 
mert rögtön föliszkol az emeletre, ha idegen hangokat hall. A ház négy 
fala közül kimozdulni meg még akkor sem hajlandó, ha régi, kedvelt ba-
rátok noszogatják. („Hogyisne, hogy friss levegő menjen a tüdőmbe! Ma-
gamfajta bagósnak életveszélyes!”) 
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Évente egyszer repülőre ül, visszaszáll a Belgrád rakparti bérházba, fi-
ához, ott állítólag megint a régi: eszpresszókat, kiskocsmákat, műtermeket 
látogat, hajnal felé vetődik haza, azokban az órákban, amikor Lakefielden 
felkelni szokott. 

Ez a titka, a pitymallati munka. Míg Nori és a külvilág alszik, ő meg-
dolgozik magának semmittevő napjaiért, azért, hogy néha nyolc–tíz órá-
kat olvashasson. Gyerekkora óta velenőtt a történelem iránti érdeklődése, 
már már szenvedélye. Kanadába településekor az ország nyelvéből egy 
szót sem ismert, de Rielről, Laura Secordról, Champlainről többet tudott, 
mint az átlagkanadai, ma meg egyes dolgokról legalábbis annyit, mint a 
kérdés szakemberei. 

Az idők során kikristályosodott, hogy legjobban az indiánok világa ér-
dekli, az ő összeütközéseik az első fehéremberekkel. Így aztán semmi 
meglepő nincs abban ,ami a tényekben járatlan magyart 
mellbekólinthatná: a Lakefieldtől félórányira található Ojibway indiánok 
rezervátumán, Curve Lake-en a törzsfőnök által alapított és vezetett gyö-
nyörű galériában a rendszeresen kiállító indián művészek neve között ott 
olvasható Julius Vargáé is! 

– Már nem — helyesbít. Meghökkenek. Kapcsolatuk munkában és 
művészetben ideálisnak tűnt. — Mi történt? 

– Semmi — cirógatja–csavargatja mosolyt rejtegető szakállát. — Csak 
nevet változtattam. Már jóideje tudom, hogy él valahol Torontóban egy 
másik Varga Gyula nevű festő, valószínűleg nem örül neki, hogy összeté-
veszthetnék. 

A mondat ilyenféle fogalmazása, ha akarom, szerény, ha akarom, gő-
gös. Az igazság az, hogy a másik Varga Gyula vörös naplementéket fest 
havas hegycsúcsokkal, legelésző őzeket habtarajos vizek partján. Vevői a 
vásárlóközpontok rohanó közönsége, akik nappali szobáik kerevetének 
színéhez keresik a „valódi, kézzel festett” tájképet s akiknek a Lakfieldi 
Remete fehéren–fekete grafikái nem elég „mutatósak”. Azok, akiknek 
otthonában Gyuszi művei találhatók, többnyire gyűjtők, műértők, műba-
rátok. Nyugodtan maradhatott volna a saját nevével, kezevonását soha 
össze nem tévesztették volna a névrokonáéval. 

– És most hogy hívnak? 
– Vary. Julius Vary. A Toronto 150. születésnapjára készülő négylapos 

rézkarc–sorozatomat már így szignálom. 
Négylapos rézkarc sorozata készül?! Igaz, már jóideje láttam, hogy va-

lami foglalkoztathatja, mert íróasztala körül mindegyre bolhaemberkékkel 
telepöttyögtetett kisebb–nagyobb papírlapokat találtam, de hogy egy napi 



 

759 

eseményekhez kötődő munka izgatja, megdöbbentett. Azt hittem volna, 
hogy emeleti szobájában ülve azt sem tudja, hol van Toronto, nemhogy 
számon tartsa születésnapját, viktoriánus házacskái báját, modern felhő-
karcolói impozánsságát. Mondom is neki. 

– Ez a legjobb dolog a remeteségben — mondja a szakállának, szere-
tettel dédelgetve saját kócát, ahogy a ház mellett lustálkodó kutyái bundá-
ját szokta. — Az emberek félreismerhetnek anélkül, hogy ők szégyenkez-
nének tévedésükért vagy én megsértődjem miatta. 

Festőnek jobb vagy, mint lélekbúvárnak, gondolom, amint észreveszek 
egy átsuhanó árnyat arcán, a magamén meg érzem, hogy pirosabbra fest-
hette a röstelkedés. 
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SANDERS IVÁN 
Maszk nélkül166 

Vas István: Ráérünk, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1983, 109 l. 
 
Észrevettem: totyogó öregemberekbe, mamuskákba, de még egyenes tar-
tású, jól öltözött, „gusztusos” öregekbe is gyakrabban, szemtelenebbül 
kötnek bele a pesti utcán, mint — mondjuk — New Yorkban. Viszont, 
amíg Amerikában koszorús költőkre, pátriárkákra is lesújthat a kritikus 
ököl, Magyarországon hajlott korban lévő íróról, költőről úgyszólván 
soha nem ír rosszat az illedelmes magyar kritika. Nem csoda tehát, hogy 
amikor egy nyugati magyar költő pár évvel ezelőtt azt merészelte írni egy 
Amerikában megjelenő magyar nyelvű folyóiratban, hogy a magyar iro-
dalom nagy öregeinek aggkori munkássága fabatkát sem ér, sokan — az 
edzettebb nyugati olvasók is, hát még az érzékeny otthoniak — felhördül-
tek, a sommás ítéletet botrányosnak minősítették. De a botránykeltés vagy 
legalábbis provokáció tán nem is ellenkezett a cikkíró szándékával, hiszen 
Illyés öregkori prózájának „nyakatekerten pózoló üresjáratait”, Weöres 
„visszagyermekült gügyögéseit” említi — és Vas István újabb verseit 
„szenilis makogásnak” nevezi. 

Az ilyen látványos képrombolás, bármennyire megdöbbentő is, véle-
ményem szerint inkább használ, mint árt az irodalomkritikának. Görcsö-
ket old, állóvizeket kavar fel, tetemre hív. A baj ott van, hogy az imént 
idézett kitételek nem egy részletes, elemző tanulmányból valók, hanem 
rövid, személyes hangú recenzióból, tehát pukkaszthatják, sokkolhatják 
az olvasót, de meggyőzni már nem győzik meg. Bár az ingerlőkihívó 
hang, a kiélezett fogalmazás sem akármilyen kritikai fegyver; a gyilkos 
bírálat — jól tudjuk — hosszabb életű, mint a legékesebb szavú dicséret. 
Egy kis szentségtörés azért Budapesten is elkelne, annál is inkább, mert 
egyre több a „védett név”, a szent tehén. (Ilyen szempontból a Kritika c. 
folyóiratban nemrég lezajlott Juhász Ferenc–vita, mindenekelőtt Radnóti 
Sándor a nevezett költészete ellen intézett frontális támadása tulajdon-
képpen egészséges tünet, biztató jel, biztatóbb és hasznosabb minden-
képp, mint például a Kortárs hónapokig tartó „Regény és kritika”–vitája, 
amelyben az egyértelmű értékítéletektől, attól, hogy végre kimondják: 
ezek ma a jó regények, emezek a rosszak, mindvégig óvakodtak a hozzá-
szólók.) 

                                                           
166 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 4. számában. 
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Vas Istvánt illetően sietek leszögezni: én nem tartom öregkori verseit 
szenilis makogásnak. (Pestiesebben: nekem legyen mondva ilyen szenili-
tás hetvenen túl.) De az ominózus jelző tán magát a költőt sem ijeszti meg 
olyan nagyon, hiszen állandó témája, legújabb kötetében, de már azelőtt is 
— az öregedés. Leplezetlenül, kegyetlen öniróniával ír magáról a folya-
matról, a feltartóztathatatlan hanyatlásról, az elmúlás közelségéről, a so-
vány vigaszokról, pillanatnyi, csalóka örömökről, önmagáról ír, mint 
mindig, egy, az öregedés tüneteit saját bőrén érző ember közvetlenségé-
vel, kíméletlenségével. Ez lenne tehát a szenilitás: a szigorú önismeret, a 
póztalan megnyilatkozás. És Vas István nemcsak az öregedés velejáróival 
néz szembe; tisztában van ő az öregkori élmények versbe foglalásának 
nehézségeivel, veszélyeivel is. De vállalja a téma ódiumát. „Nevetségessé 
csak akkor válik a költő — olvassuk az új kötet megjelenése alkalmából 
adott interjúban —, ha minden mértéket elveszítve, elmeszesedetten fe-
cseg.” Fecsegésről itt szó sincs. A kötet legtöbb darabja rövid, visszafo-
gott, lakonikus. „Nagy verset” alig találunk benne, hiszen a lét és nemlét 
örök kérdései a prózai címeket viselő pársoros helyzetjelentésekben épp-
úgy izgatják őt, sőt olykor jobban, mint azokban a hosszabb versekben, 
melyeknek címe („Az Úr”, „Armageddon”, „Dum spiro spero”) nagyobb 
távlatot, súlyosabb mondanivalót sejtet. 

Sokan megírták már, hogy Vas István a mindennapi élet lírikusa, és 
nyelvezete sem különösen „költői”, sőt verseinek hitele és közvetlen hatá-
sa éppen abból fakad, hogy a hétköznapok eseményeiből, megszokott 
jelenségekből, az önvizsgálódás szerény jutalmából formál költészetet, 
mégpedig sokszor úgy, hogy egyszerű szavaknak, a beszélt nyelv hánya-
veti fordulatainak, aszfaltvirágoknak, slágercímeknek stb. is irodalmi ran-
got ad. Vas István földhöztapadt verseiben a már egy kicsit is megemelet 
szónak súlya, sugárzása van. A Ráérünk jó néhány darabjában („Napihír”, 
„Megint egyszer”, „A rakparton”, „Ebadóba”) időszerű társadalmi és po-
litikai problémák, az egész világot fenyegető veszélyek is felvetődnek. De 
itt sem a témaválasztás, vagy akár a versekben megnyilvánuló féltés és 
aggodalom az, ami megkapó és újszerű — elvégre mindnyájan félünk az 
atomháborútól, a túlnépesedéstől, a technológia egyeduralmától, az új 
barbarizmustól. A hangvétel, a szokatlan megközelítés a döntő, pontosab-
ban az, hogy a költőt a baljós előérzetek, a világvége–hangulat, a vizio-
nált apokalipszis sem ijeszti meg annyira, hogy ne legyintsen — flegmán, 
rezignáltan, kárörvendően, egyszóval nagyon is emberien — a sokasodó 
veszedelmekre. A szívszorító vallomás is mindig az ilyen ironikus és fri-
vol gesztusokban rejtőzik: 
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De te csak ne félj, édesem, nekünk  
Már nem kell   megtanulnunk skorpióul: 
Mire a jól kifundált, előre legyártott, 
Gondosan tárolt pompás pusztítás 
 Kiköveteli elrendeltetését, 
Mi már a színtérről bizony leléptünk. 
Bottal üthetik nyomunkat, és akkor, 
Ha a bolondbombától bőszülő, saját  
Hirtelen véget vet egy bumm — na, bumm! 
(„Ebadóba”) 

 
Mint több más versből, ezekből a sorokból is kihajlik a búcsúszó. Sok 

mindenről ír a költő lemondóan, feltételesen, mint aki tudja, hogy egyes 
kezdeteknek tanúja lehet még, de a kibontakozást nem éri meg. Montaig-
ne szavait idézi: „Philosopher c'est apprendre a mourir” — és valóban, 
olykor a távoli, de sűrűsödő „ismeretlen fényjeleket” figyeli, az „őrizetlen 
átkelőhelyet” keresi. A búcsúvétel, az elégikus hangulat, az utólszori kö-
rültekintés természetesen nem új elem Vas István költészetében. Már a 
hatvanas években született híres versében, a „Medárd”-ban is búcsúzik, és 
nosztalgiáit leküzdve mondja: „Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok." 
És a ti? évvel korábbi „ötven felé" is számadás életéről, sőt Szentendrétől 
(több öregkori versének színhelyétől) már a harmincas éveiben levő költő 
is elbúcsúzott egyszer („Szentendrei elégia”). Kissé illetlenül akár azt is 
mondhatnánk: ez az ember már évtizedek óta búcsúzkodik. A fiatalkori 
búcsú lehet érzelmes, tragikus, patetikus, öregkorban az ilyesmi érthe-
tőbb, helyénvalóbb, ha nem is annyira megragadó. De hát miről verseljen 
a költő élete alkonyán? Vas István, új kötetéről szólva ezt a kényes kér-
dést sem kerüli meg: „Furcsa zavaromban, megrökönyödésben írtam e 
könyvet, mert öreg költő lettem, s Magyarországon a költők nem szoktak 
megöregedni.” De ő mégsem az a költő, aki sztoikus fegyelemmel bele-
nyugszik a megváltoztathatatlanba. A Ráérünkben mást is mond, mint 
fájdalmas–ironikus istenhozzádot; nemcsak elsirat: ünnepel is, és berzen-
kedik, lázong, és szerelmet vall. („öregen is lehet szerelmesnek lenni” — 
közli a kételkedőkkel, a fejcsóválókkal.) A köteteim is megtévesztő, hisz 
pont arról van szó, hogy nem érünk rá: 

 
Egy percet sem mulasztani  
Míg a szám szemem kezem közel van  
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Testedhez s érinthető a tested  
Nincs időnk egyébre vesztegetni  
Ráérünk ha majd külön kerültünk 
(„Ráérünk”) 

 
Tehát élni kell, érzékelni és szeretni. A költő nem adja meg magát, fel-

lázad az élet rendje ellen, miközben illúziótlan szemlélője is ennek a 
rendnek. Egy szenvedélyes szerelmes vers („Majd”) után a tétovább 
„Még” következik; a beletörődő „Megyek” címűnek a reménykedőbb 
„Mégsem” az ellenpárja és így tovább. A kötet egyik legszebb versében 
(„Elégia egy latin zongoraművésznőről”) Vas egy kiérdemesült zongoris-
ta hangversenye közben visszaidézi a vendég évtizedekkel ezelőtti elő-
adását. A művésznővel is elbánt az idő, romantikus játékstílusa is elavult 
már, de épp ezért átcsap megkopott művészetén a régi vad lobogás, „A 
korai harmincas évek igazi mítosza: / A teljesült viharzó álomi forrada-
lom.” 

Őszi hangulat lengi át a Ráérünk verseit, a kötet egyik fontos szava a 
köd, mint természeti jelenség és mint hangulati elem jelen van jó néhány 
versben. De a köd nemcsak homályt, derengést jelez, nemcsak a „köny-
nyek ködét”, „öreges ködöt”, hanem valami sejtelmeset is, „puha meleg 
csomót”, „impresszionista szürkeséget”. Már ezért sem nevezném ezeket 
a verseket „őszikéknek”, de még az érzelmes–kedélyesnek tetsző 
„Anakreoni dalok” c. ciklus darabjai sem, kiváltképp, ha őszizékkel kap-
csolatban valamiféle csendes mélabúra, könnyes–mosolygós biedermeier 
életérzésre gondolunk. A könnyed lejtésű Anakreoni dalokban a költő 
csakugyan az élet apró örömeire, napjainak legszűkebb színtereire kon-
centrál, fittyet hányva az ominózus világjelenségekre, de azért ezeken is 
átdereng a mélyebb szorongás és vágy. 

Szólnunk kell még Vas István öregkori lírájának egy másik jellegzetes-
ségéről: a bibliai jelképek és nyelvezet növekvő szerepéről, és ezenfelül a 
vallásos érzület megnyilvánulásairól. A kötetben nemcsak biblikus para-
frázisokat olvashatunk: a hit maga is, úgy tűnik, újabb erőforrás a költő 
számára. Az „Antianyag” c. anakreoni dalban például a modern fizika 
nagy felfedezését, a rejtélyes antirészecskék jellegét, mozgását igyekszik 
laikus ésszel felfogni; és mintegy önmegnyugtatásul (s tán csak félig ko-
molyan) ezt mondja végül: „Isten hányféle trükkje / Derül ki még ki tud-
ja”. De a hitét vesztett emberiség jövőjéről már komorabb képzetei van-
nak. Az „Ebadóba” c. versben megjelenített földöntúli művilág — istente-
len világ, ahol „nem tűnik föl senkinek, / Hogy Istenfia nem követi őket.” 
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Másutt a zsidó vallási tradícióhoz nyúl vissza, mint például a „Dum spiro 
spero” bevezető soraiban: „Hát mégis kisütött a nap. Az őszi. / Engeszte-
lés Napja. Elállt a szél. / Talán még beírnak engem egy évre / Az élet 
könyvébe ...” 

Érdekes megjegyezni, hogy Vas István bibliai példázatai nagyobb fel-
tűnést keltettek, mint bármelyik más újabb verse. Fenyő István az Új Írás-
ban megjelent kritikájából megtudjuk, hogy például az „Armageddon”-t 
sokan „félreértették”, és „valaminő amerikai életforma” dicsőítését látták 
benne. (Feltehetően azért, mert a versben a „vörös fenevadot” foglyul ejtő 
Seregek Ura „nagy cowboy kalapot terít a világra.”) Mint tudjuk, a kelet–
európai olvasó rendkívül érzékenyen reagál politikai allúziókra, felhang-
okra. Nyugaton nem vagyunk ilyen vájt fülűek. Boldog tudatlanságomban 
én az „Armageddon”-t általános érvényű allegóriának néztem Jóról és 
Rosszról, újkori összecsapásukról, és a politikai értelmezést utólag is 
meglehetősen naivnak, leegyszerűsítettnek érzem. Azon viszont már csak 
mulatni lehet, hogy Fenyő István hevesen tiltakozik a gyanús olvasat el-
len, „megvédi” Vas Istvánt, mondván, hogy ő tulajdonképpen a „reagani 
szakadék–politika” ellen emeli fel a szavát. (Az Élet és Irodalom kritikusa 
is szükségesnek tartotta megemlíteni, ha netán valaki elfelejtette volna, 
hogy Vas István végül is „baloldali” szerző.) 

„Új kötetem is olyan, mint a többi — mondta Vas István a már több-
ször idézett interjúban. A magam mindennapi nyelvét használom, nem 
öltök maszkot, nem állok koturnusba.” Ami számomra azt jelenti, hogy 
továbbra is olvasható, élvezhető verseket ír. A Ráérünk — kiemelkedő 
darabjain túl — teljességében is megrendítő emberi és költői dokumen-
tum. 
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HANÁK TIBOR 
Lukács mint Naphta167 

Judith Marcus–Tar: Thomas Mann und Georg Lukács.  Beziehung, 
Einfluß und „reprsentative Gegensätzlichkeit”. Mit einem Vorwort von 
István Hermann. Böhlau Verlag, Köln–Wien 1982. 208 l. 
 
Ha már meg is fakult és történelmivé vált Thomas Mann és Lukács 
György egyébként meglehetősen laza és inkább hűvös, mint baráti kap-
csolatához fűződő kérdések érdekessége, nevezetesen az a sokat nyúzott 
probléma, vajon Lukács volt-e a Varázshegy Naphta–alakjának modellje, 
jó szolgálatot tett Marcus–Tar Judit az irodalomtörténetnek azzal, hogy 
rendszerezte a téma különböző vonatkozásait és összefoglalta a szétszórt 
cikkekben, levelekben, tanulmányokban, interjúkban, elő– és utószavak-
ban fellelhető anyagot. Német nyelvű könyve kettős kiadásban jelent 
meg: az osztrák–német Böhlau–Verlag-nál és a budapesti Corvinánál. 

Feltehetően erre a kettős kiadásra vezethető vissza a monográfia né-
hány sajátsága, furcsasága és megállapításainak egy–két zavaró felhangja. 
Ide tartozik mindenekelőtt a marxista Hermann István előszava, mely a 
maga idézgető, utalgató, mindentudó modorában és — mint a német kri-
tika megjegyezte, kínosan rossz németségével — elárulja a lényegét an-
nak, amit a szerző odaadó filológiai munkával gyűjtött össze. Ez az első 
14–15 oldal iskolapéldája annak, milyen nem lehet egy előszó. Elolvasása 
után az a benyomás támad, hogy fölösleges a könyvet elolvasni, s ha ezt 
mégis megteszi valaki, fölöslegesnek találja az előszót. 

Marcus–Tar Judit első helyen az író és kritikusa, Thomas Mann és 
Lukács György szellemi közelségét, szemléletük, beállítottságuk es témá-
ik hasonlóságát vizsgálja. Hogy jogos-e ezzel kapcsolatban „irodalmi 
kölcsönhatásról”, „kölcsönviszonyról”, sőt „szellemi szimbiózisról” (25, 
27–) beszélni, az előterjesztett néhány adalék alapján meglehetősen prob-
lematikusnak látszik. Azonos kérdéseket, párhuzamos megközelítéseket, 
hasonló következtetéseket és hangulatokat minden kortárs irodalomban 
találunk. Hogy pl. a lélek és a szellem Lukács és Mann gondolkodásában 
egyaránt szerepet játszik, csak annyit jelent, hogy azonos időszakaszban 
éltek, vagyis ezen az alapon Ernst Bloch, Cassirer, Max Weber és egész 
filozófiai irányzatok képviselői írásait is be lehetne vonni ebbe a párhu-
zamba vagy szimbiózisba. Az lett volna érdekes, ami ezen kívül van, a 

                                                           
167 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 4. számában. 
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konkrét eszmecserék, kritikák, viták és ösztönzések nyomai, de ilyenek 
meg hiányoznak. Hogy Lukács regényelmélete hatott a Varázshegyre, 
csupán lehetőségként szerepel a szóban forgó könyvben. (38.) Maga Luk-
ács György is kissé értetlenül állt az előtt a tény előtt, hogy bár Thomas 
Mann ismerte, sőt dicsérte és idézte Lukács egyes fiatalkori tanulmányait, 
és az író mindig felvette a kapcsolatot azokkal, akiket rokonléleknek ér-
zett, vele (Lukáccsal) azonban ezt nem tette meg, pedig abban az időben 
még nem volt kommunista. (Gelebtes Denken, 153.) Lukácsnak ezt a kije-
lentését sajnos nem tárgyalja és nem érinti a szerző. 

A második fejezet a személyes kapcsolatokkal, Lukács és Mann levél-
váltásaival, valamint két találkozásuk lefolyásával foglalkozik. Az idevo-
natkozó anyag is szegényes és hiányos. Egy része elveszett vagy meg-
semmisült. Mikor Magyarországon az illegális kommunista párt egyik 
vezető tagja, Szántó Zoltán ellen folyt a per, Lukács kérte Thomas Mannt, 
tiltakozzék Horthy Miklós kormányzónál. Az író azt válaszolta, hogy tá-
vol kívánja tartani magát a politikától. Lukács ekkor paprikás hangú leve-
let írt Thomas Mann-nak, melyben — állítólag — „előkelő hazugnak” 
nevezte, aki ugyan ellátogat a félfasiszta államokba, de ha emberségesen 
ki kell állni valakiért, akkor egyszerre „rémes dologgá válik a politika”. 
Azért állítólagos ez a kitétel, mert hiszen a levelek nincsenek meg, Luk-
ács mindet megsemmisítette, s csupán szóbeli közlése alapján rekonstru-
álható a levélváltás, de még Lukács közlésének is két változata van, 
melyből Marcus–Tar csak az egyiket ismerteti és ismeri. 

Mindkét személyes találkozásról is többet tudunk, mint a könyv. A 
szerző hasonlatokhoz folyamodik, Heinrich Mann és Baumgarten Ferenc 
példájával igyekszik megvilágítani Lukács és Mann viszonyát, ami erősen 
sántít, és nincs is szükség rá, hiszen Lukács György az utolsó nagy élet-
rajzi beszélgetésben, mely egyelőre csak német nyelven jelent meg 
Gelebtes Denken címmel, kitér mind az 1922-ben Bécsben, mind az 
1955-ben Jénában történt találkozásra. Marcus–Tar ezt az Eörsi István 
által készített interjút láthatólag nem használta fel, mert bizonyára már 
nyomdában volt munkája, mikor e beszélgetés anyaga Frankfurtban meg-
jelent. Kár viszont, hogy a magyar nyelvű változatot (az eredeti szöveget) 
sem ismerte, amely ugyancsak hangszalagon és gépelt formában volt 
meg, de megvolt, akkor már több mint tíz éve, hiszen Lukács György 
1971 júniusában meghalt. Lehet, hogy Budapesten elhallgatták a szerző 
előtt ezt az életrajzi interjút, lehet, hogy nem adták oda neki, az is lehet, 
hogy megelégedett saját hangfelvételével, mindenképp sajnálatos, hogy 
nem dolgozhatta fel könyvében az Eörsi–féle interjú anyagát, amely né-
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mely, nem mindig lényeges ponton ,érdekes adalékokat és fogalmazáso-
kat tartalmaz a felvetett problémákkal kapcsolatban. 

A könyv voltaképpeni főrésze és teljességre igényt tartó fejezete az un. 
Naphta–problémával foglalkozik, azzal a kérdéssel, hogy Lukácsról min-
tázta-e Thomas Mann a Varázshegy jezsuita–kommunista alakját, illetve 
van-e köze egyáltalán Lukácsnak Naphtához. Itt ismét arra kényszerülünk 
gondolni, hogy a budapesti kiadás és kooperáció következtében kapott a 
könyv egy ponton olyan bántó felhangot, melyet elfogulatlan és figyelmes 
lektoroknak mellőzniök kellett volna. Magyar nyelven elsőként Kerényi 
Károly fogalmazta meg a német és francia irodalomkritikában felmerült 
Naphta–kérdést, kihámozta a pletykaszintén folyó vitából a lehetséges és 
valószínű változatot, ketté választotta a valóság és az irodalom dimenzió-
ját, s ezáltal arra a helyre tette a problémát, ahová tartozik, ahol minden 
komoly tanulmány tárgyalni köteles. Kerényi tanulmánya e folyóirat, az 
Új Látóhatár 1962 január—februári számában jelent meg, majd a Neue 
Zürcher Zeitungban, könyvben a német nyelvű cikkgyűjteményben, a 
Tessiner Schreibtisch-ben (1963). Az előszó írója és a könyv szerzője is 
szükségét érezte, hogy Kerényitől nemcsak elvitassa az érdemet, de azt is, 
hogy méltatlan módon bírálja és lekezelje. Az előszó szerint Kerényi a 
„legkisarkítottabb formában” (magyar–németességgel: „in der 
zugespitztesten Form”) fogalmazta meg a Lukács–Naphta azonosságának 
legendáját, (8.) holott Kerényi Károly épp ezt a legendát próbálta elosz-
latni. A Nyugaton élő szerző a budapesti marxistát követve és megtoldva 
szemére veti a magyar hellénistának, hogy írása nem tudományos, amit 
Kerényi soha nem is állított, hiszen a Tessiner Schreibtisch-ben épp ap-
róbb újságcikkeit adta közre. Abban sem vagyok egészen biztos, hogy 
nem a szerző részéről „rosszindulatú megjegyzésbe azt írni, hogy Kerényi 
„argumentációja Lukács ellen irányuló rosszindulatú megjegyzéssé fajul”. 
(64.) Hogy aztán az idevonatkozó (103-as) lábjegyzetben Kerényit már–
már antiszemitának minősíti (168.), ez enyhén szólva nevetséges és ezzel 
a belemagyarázással saját könyvét, érdemekben egyébként nem szűköl-
ködő kutatásainak ábrázolását szállítja le a pamflet színvonalára. Nem 
légbőlkapott a feltételezés, hogy a szerző azért érezte szükségét ennek a 
méltatlan kisiklásnak, mert lényegében nem mond többet, mint Kerényi 
húsz évvel ezelőtt. 

A Varázshegy szellemi hátterének és alakjai tipológiájának összeállítá-
sa után Marcus–Tar Judit megrajzolja Leó Naphta alakjának előtörténetét 
és fokozatos kialakulását Thomas Mann novelláiban és regényeiben, be-
mutatja, miként gazdagodott a regényalak életrajza, maid felsorolja a kül-
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ső tulajdonságokra vonatkozó jegyeket, ezeket egybeveti Lukács sze-
mélyleírásával: valóságos nyomozómunkát végez. Ezután kerül sor 
Naphta személyiségének ábrázolására, melyet odaadó részletességgel és 
utánajárással készített el. A regényalaknak tulajdonított felfogásból ki-
elemzi a Nietzsche–hatást, a szigorú nevelés regulázó szerepét, a zsidó 
hagyomány és a jezsuita befolyás nyomait, a szocialista forradalmiság 
felülkerekedésének folyamatát stb. — s mindezt olyan tágra nyitott iroda-
lomtörténeti és biográfiai ábrázolással, hogy csaknem mindenegyes ellen 
intézett támadásaikat Lukács Györgyre kellene átirányítaniok. Lukács így 
folytatja: 

Ezzel összefüggésben is sajnálattal állapíthatjuk meg az említett Luk-
ács–beszélgetés, a Gelebtes Denken, idevonatkozó részeinek kimaradását, 
mert Lukács nemcsak elég bőségesen, de mulatságosan beszél a Naphta–
problémáról. „Egyáltalán nem kétséges, hogy Naphta figuráját rólam min-
tázta” — mondja keresetlenül Lukács György (153.), ami persze dugába 
dönti a könyv és főképp az előszó tudóskodó fenntartásait, s ha követke-
zetesek akarnának lenni a szerzők, a Kerényi Károly ellen intézett táma-
dásaikat Lukács Györgyre kellene átirányítaniok. Lukács így folytatja: 

„Nézze . . ., ha Thomas Mann megkérdezte volna tőlem Bécsben: sza-
bad-e engem modellnek használnia, akkor én abba éppen úgy belementem 
volna, mintha azt mondta volna, hogy otthon felejtettem a szivartárcámat, 
adjon egy szivart. . . Naphtával minden rendben van.” (154.) 

Hogy más felfogást, szellemet és jellemet tulajdonított neki az író, az 
irodalmi megformálással járó magátólértetődő eljárásnak minősítette, de 
abba nem nyugodott bele — többször is visszatért rá —. Lukács, hogy a 
róla mintázott Naphta külső megjelenését elegánsnak mondja Thomas 
Mann: 

„Azt a ruhát, amiben elutaztam, hordtam 19—20-ban, mint egyetlen 
ruhámat, és ebben látogattam meg Thomas Mannt — azt tehát nem láthat-
ta, hogy elegáns vagyok . . . Hozzáteszem, hogy én sohasem voltam ele-
gáns.” (155. — A kéziratos magyar eredeti alapján idéztem.) 

Marcus–Tar Judit egyik helyen megjegyezi, hogy a témáról még sokat 
lehetne írni, s feltehető, hogy ő maga is tovább kíván foglalkozni Lukács 
György és Thomas Mann kapcsolatával. Bizonyára lesz alkalom az emlí-
tet hiányzó adalékokat feldolgozni és a szükséges javításokat megtenni. 
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ZSIGMOND ENDRE 
A testamentum168 

Luther Márton végrendelete. A reformátor testamentumának tartalmát és 
történetét ismerteti Fabinyi Tibor. Corvina, Budapest 1982, 63 l. 
 
Fabinyi Tibor megismerteti az olvasóközönséget Luther Márton 1542-ben 
kelt — jelenleg a magyarországi evangélikus egyház tulajdonában lévő — 
végrendeletével és annak érdekes sorsával. Forrásmunkája, Győri Vilmos: 
„Luther Márton végrendelete” (Pesti Hírlap, 1849. szép. 28.), valamint 
Sólyom Jenő az „Evangélikus Élet” 1964/12. számában „Luther Márton 
saját kezűleg írt végrendeletéről” közölt írása. Fabinyi kis könyve 1983-
ban németül is megjelent. 

Fabinyi „A wittenbergi nász” című fejezetben Luther egybekelésének 
történetét mondja el Katherina von Beraval, majd hosszabb fejezetet szen-
tel a prédikátor betegségeinek, testi szenvedéseinek, amik őt végrendelet-
ének megírására késztették. Testamentumában minden földi tulajdonát 
feleségére hagyta. 

Ezután másfél évszázadra eltűnik szemünk elől az autográf végrende-
let. Sámuel Benedict Carpzow, a teológia doktora hagyatékában 1804-ben 
árverésre kerül. Itt a katolikus, de minden más vallás magyar kulturális 
emlékei iránt is fogékony Jankovich Miklós vásárolta meg, az 1802-ben 
Széchényi Ferenc által alapított nemzeti könyvtár részére. A végrendeletet 
többen, így Kazinczy Ferenc is, lelkesedéssel üdvözölték. 

Jankovich a végrendeletet a reformáció korából származó több ok-
mánnyal együtt — 1815-ben az „Augustana Confession levő Vallásúak 
Leveles-Tarjának” —, tehát az evangélikus egyháznak ajándékozta. Az 
okmány mégis a Jankovich–házban maradt, majd a Magyar Nemzeti Mú-
zeumba került. Az evangélikus egyetemes egyház harminc éven át több 
alkalommal kérte az értékes okmány visszaadatását, egy alkalommal 
„Kossuth Lajos táblabíró” is részt vett egyházi küldöttként az egyetemes 
gyűlésen. Végül is sok bürokratikus huzavona, jegyzőkönyvezés után 
1845-ben méltó helyére, az evangélikus egyház tulajdonába került vissza. 

A nevezetes kézirat körül 1878-ban újabb vita támadt, az egyház egye-
temes közgyűlésén hitelességének kérdése merült fel. A vizsgálat lefoly-
tatására felkért bizottság tagja volt Kossuth egykori diplomatája, Pulszky 
Ferenc régész, és Zsilinszky Mihály történész is. A szakértői bizottság 

                                                           
168 Megjelent a Új Látóhatár 1984. évfolyam 4. számában. 
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minden kétséget kizáróan megállapította a végrendelet hitelességét. Alig 
valamivel a vizsgáló bizottság jelentése után, újabb támadás következett, 
ezúttal a „Wiener Fremdenblatt” hasábjain. Kari Reuss „szaktörténész” 
azt állította, hogy Luther Márton végrendelete csak másolat lehet, hiszen 
az eredeti Heidelbergben van kiállítva. Doleschall pesti lelkész utánajárt a 
vád valódiságának. Megállapította, hogy Kari Reuss „szaktörténész” nem 
létezik. Heidelbergben pedig sohasem állítottak ki eredeti Luther–
végrendeletet. Feltehető tehát, hogy az álnevet viselő újságíró célja a 
szakvéleményt adó személyek elleni politikai támadás volt. 

A vihart követően másfél évszázadig lakat alatt őrizte az evangélikus 
egyház a becses iratot. 1936-ban dr. Hermann von Trenkwald osztrák 
udvari tanácsos elérkezettnek látta az időt, hogy a végrendeletet a witten-
bergi Lutherhalle részére a magyaroktól megszerezze, nem kis hasznot 
remélve e „hazafias” tranzakciótól. 1940-ben felmerült a gondolat, hogy 
az ügy fontosságára való tekintettel magához Hitlerhez kellene fordulni és 
anyagi támogatást kérni, hiszen a kézirat értékét 100 000 márkára becsül-
ték és a Lutherhallenak igen szűkösek voltak az anyagi keretei. A taná-
csos kapcsolatai von Papen bécsi német követhez igen jók voltak. Oscar 
Thulin professzor, a Lutherhalle akkori igazgatója tudta, hogy a magyarok 
Budapesten egy Luther–szobrot kívánnak felállítani. Így feltehető volt, 
hogy ez a nagy összeg jól jönne a magyaroknak, míg a szoboravatás al-
kalmat adna a végrendelet ünnepélyes átadására. Minden a legnagyobb 
rendben levőnek látszott, csak a magyar egyház hozzájárulása hiányzott 
még. 

1941 júniusában azonban megszületett az evangélikus egyház udvari-
as, de egyértelműen elutasító válasza, közölve, hogy a Jankovich–féle 
ajándékozási okmány nem teszi lehetővé a történelmi ereklye elidegeníté-
sét. A levelet Kapi Béla püspök és Radvánszky Albert egyetemes felügye-
lő írta alá. 

Én még diák voltam a fasori evangélikus gimnáziumban, amikor 
Grünvalszky Károly hitoktató–lelkész a Luther–szobor gondolatát felve-
tette előttünk. A kiírt pályázatra nyolcvan művész küldött be pályamun-
kát; nagy tervek voltak készülőben. Aztán jött a háború, az ostrom, és 
eszembe sem jutott, mi lehet a szoborral. Akkor, 1945-ben főleg a demok-
rácia felépítése érdekelt. Majd hosszú ausztráliai évek következtek. Vé-
gül, tizenhat év után, mégiscsak hazavetődtem Budapestre. Felkerestem 
régi elemi iskolámat, a Deák Ferenc téri evangélikus templom melletti 
iskolát. A templomhoz csatlakozó épület udvarán egyszerre csak ott állt 
velem szemben egy Luther–szobor. 
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Hát ez lett a nagy és szép elhatározásból, ez a mellszobor, talán egy 
nagyobb kompozíció töredéke? Szomorú szívvel álltam ott és néztem a 
szobrot. 

Csaknem ötven év huzavona után, akadályok, nehézségek a hitleri, 
sztálini és rákosi korszakokban, végül is 1983-ban, születésének 500. év-
fordulóján, méltó szobrot emeltek Luther Mártonnak Budapesten. 

Luther, a reformáció vezéralakja, új korszakot nyitott az emberiség tör-
ténetében. Megszabadította az embert a félelem béklyójától, kivezette a 
friss levegőre, a szabadságba, megmutatta az emberi egyenlőség, a de-
mokrácia felé vezető utat. 

Ezt az üzenetet közvetíti számunkra ma is Luther testamentuma. 
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ÚJ LÁTÓHATÁR 
1985. ÉVFOLYAM 



 

773 

PÉTER LÁSZLÓ 
A kisnemzetek Európája169 
(Hugh Seton-Watson halálára) 
 
Gondolkodására főleg két esemény hatott — írta egyszer —, a Csehszlo-
vákiát Hitlerrel szemben 1938-ban sorsára hagyó müncheni egyezmény és 
az 1956-os magyar forradalom eltiprásának napjaiban a szuezi üggyel 
elfoglalt londoni, párizsi és washingtoni politika: „Két olyan nemzetet 
sújtott a tragédia, melyek sorsa iránt szimpátiával viseltettem; és amellett 
számos cseh és magyar barátom is volt. E két esemény a saját társadal-
mammal szemben való — és nemcsak az angol kormány viselkedése mi-
atti — szégyenérzetet is kiváltotta belőlem.” 

G. H. N. Seton-Watson az angol nyelvű tudományos világ talán legis-
mertebb Kelet-Európa-szakértője alkotóerejének teljében, rövid betegség 
után, 86 éves korában 1984. december 19-én hunyt el Washingtonban. 
Halála szinte pótolhatatlan veszteség. Egyedülálló jelenség volt: aligha 
található még egy olyan tudós, aki az európai népek kultúráját és törté-
nelmét annyira ismerte volna, aki a kis népek értelmiségével oly tevé-
keny, személyes intellektuális kapcsolatban lett volna, mint amivel Hugh 
Seton-Watson rendelkezett. 

Pályáján és gondolkodásában apja nyomdokait követte, ö is mint apja, 
a Magyarországon Scotus Viatorként ismert R. W. Seton-Watson (1879—
1951) Winchesterben végezte középiskolai tanulmányait és az oxfordi 
New College-ban az egyetemet. R. W. Seton-Watson a közreműködésével 
létrehozott Szláv és Kelet-Európai Intézetben volt 1922—1945-ig a kö-
zép-európai történelem Masaryk professzora. Hugh Seton-Watson pedig 
1952-től 1983-ig volt ugyanebben az intézetben az orosz történelem pro-
fesszora. Látszólag konvencionálisán szerencsés, családi kapcsolatra épü-
lő tudományos karrier volt az övé. Csakhogy Hugh Seton-Watson nem 
volt tudós a szó szűkebb értelmében: a „kutatás” szót nem szerette, levél-
tárakba nem járt és az orosz történelmi stúdiumok soha nem kötötték le 
igazán. Megint csak apjához hasonlóan, érdeklődésének középpontjában 
Európa állt. Európán pedig a skót származásukra büszke Seton-Watsonok 
elsősorban a közös alapon kivirágzó nemzeti kultúrákat értették. Ezekkel 
került a két Seton-Watson személyes és intellektuális kapcsolatba. Mód-
szerük titka lenyűgöző nyelvtudáson alapuló műveltség volt. Nagyon so-

                                                           
169 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 
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kat utaztak: a helyszínen akartak látni mindent. Ehhez társult ítéleteiknek 
szenvedélyes önállósága és a morális felháborodni tudás készsége. (Ez 
utóbbi winchesteri hagyomány: ami C. A. Macartney-t is jellemezte.) 
Mindehhez hozzájárult a kielégíthetetlen kíváncsiság az általános igazsá-
gok felfedezésére. 

R. W. Seton-Watson választékosan írt németül és franciául, Hugh 
Seton-Watson a legtöbb európai nyelven, köztük magyarul is, szépiro-
dalmat is olvasott. Toporzékoltam a méregtől — írja —, amikor a konti-
nensről Angliába látogató, esetleg csupán egy nyelven olvasó kollégám 
engem „angolságom” ellenére („Nem vagyok angol!”) európaiságom mi-
att dicsérget. Mit tud ez az ember Európáról?! — füstölögtem magamban. 
Seton-Watson Európája nem egy földrajzi vagy politikai fogalom, hanem 
kulturális egység, sőt „morális követelmény” és „reménység”, amelyben a 
19. század romantikus íróira jellemző szenvedélyességgel hitt. Európa 
elsősorban nem a Közös Piac realitása, hanem egy civilizáció, amihez a 
csehek, lengyelek, magyarok és a balkáni népek éppúgy hozzátartoznak, 
mint a skótok, belgák vagy a németek. A II. világháború után szovjetizált 
és a Nyugattól elszakított „Kelet-Európa” mesterséges képződmény csu-
pán, amely hosszabb ideig nem maradhat fenn. Seton-Watson 
programmatikus Európa-szemlélete jórészt 1956 után alakult ki. 

Mert a harmincas évek végén a fiatal Seton-Watson nagy reménysége 
még nem az Európa-eszme volt, hanem sok más nyugati, baloldali 
intellektüelhez hasonlóan Szovjet-Oroszország. Úgy vélte, hogy Mussoli-
ni és Hitler terjeszkedését, a fasizmus felülkerekedését Európában se a 
dekadens, nyugati kapitalista társadalmi rendszer, se pedig Kelet-Európa 
egymásra acsarkodó, elmaradott agrárországai nem képesek feltartóztatni. 
Erre csak a szocializmust tartotta alkalmasnak Kelet-Európában. Kom-
munista nem lett, de hitt a nyugati hatalmak és a Szovjetunió tartós szö-
vetségében. A szocializmustól a társadalmi egyenlőséget megvalósító 
agrárreform, és a diktatúrák helyett a demokrácia bevezetését remélte 
szerte Kelet-Európában. 

A háború kitörése után mint délkelet-európai szakértő került a bukares-
ti és a belgrádi angol követségre. Az 1941 márciusi belgrádi államcsíny 
után menekülése során olasz fogságba esett; később a Special Operation 
Executive kötelékében Isztambulban, Kairóban és Fokvárosban működött. 
Ezalatt dolgozott első könyvén Eastern Europe between the Wars, 1918—
1941 (1945), melyben a háború hátterét megvilágító kelet-európai társa-
dalmi és nemzetiségi viszonyok elemzését nyújtja, de tulajdonképpen a 
jövő, a háború utáni rend érdekelte. Apja az 1919–20-as államhatárok 
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revízióját élete végéig ellenezte; fia élesen bírálta a békeszerződések 
rendszerét és szükségesnek tartotta a határoknak, például Magyarország 
javára, szigorú etnikai alapon történő kiigazítását. 

Az 1950-ben megjelent The East European Revolution főtétele az volt, 
hogy a forradalmat kívülről, a Szovjetunió kényszerítette rá Kelet-
Európára; a gazdasági átalakulás is ezt szolgálta. A kelet-európai változá-
sok mérlegelésénél Seton-Watsont mindig a kulturális háttér érdekelte és 
a helyi viszonyokra alapuló összehasonlító módszer vezette; a 
kremlinológiát nem tartotta sokra. A két orosz tárgyú munkája közül a 
The Russian Empire, 1801—1917 (1967) sokat idézett kézikönyv lett. 
Számos munkájában foglalkozott a nemzeti tudat és a nacionalizmus té-
májával, ezek közül a legfontosabb: Nations and States. An Enquiry into 
the Origins of Nations and the Politics of Nationalism (1977). Magnum 
opusának tekinthető The Making of a New Europe: R. kV. Seton-Watson 
and the last years of Austria-Hungary (1981). Testvérével, az oxfordi 
Christopher Seton-Watsonnal írt monográfia apjuknak, R. W. Seton- 
Watsonnak állít emléket. A könyv Scotus Viator útját rajzolja meg: ho-
gyan lett a Monarchia nemzetiségi reformját szorgalmazó liberális publi-
cistából, a Monarchia feldarabolását végrehajtó diplomaták és az ,.Új Eu-
rópa” megteremtésén fáradozó politikusok szürke eminenciása. 

Hugh Seton-Watson még sok könyvet írhatott volna, de a magyar tör-
ténelem művelője elsősorban azt fájlalja, hogy korai halála megakadá-
lyozta abban, hogy apja életének későbbi szakaszát — a kisantant állama-
ihoz, a területi revízióhoz, és C. A. Macartney-hez való viszonyát és fő-
ként az „Új Európa” füstbe ment tervét egy újabb monográfiában méltas-
sa. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
A peregrinus atyák170 

Gombos Gyula: Szabadságalapítók (A plymouthiakról), Püski, New York 
1984,127.1. 
 
Amikor a Mayflower hajó 1620 novemberében horgonyt vetett a mai 
New England-i partokon, a több, mint két hónapos tengeri út során elcsi-
gázott, már-már reményt vesztett utasai aligha gondolhattak arra, hogy 
később az amerikai nép Pilgrim Fathersként — peregrinus atyákként hon-
alapítókként tiszteli majd őket. Arra sem, hogy negyedfél évszázad múlva 
az ugyancsak vándorútra kényszerült kései követőjük, Gombos Gyula — 
könyvét másik vándor-menekült társunk, Kiss Sándor, emlékének ajánlva 
—, szabadságalapítókként számol be róluk olvasóinak. 

A Mayflower utasai nem voltak az első telepesek Amerika földjén. Ha 
nem is sokkal korábban, de megelőzték őket az angol királyi szabadalom-
levéllel a mai Virginiában tanyát vertek. Az egyedüliek sem voltak, akik a 
vallási türelmetlenség elől menekülve keltek át az óceánon, vállalva in-
kább a bizonytalan, veszélyekkel tele új életet, mint az elnyomást, zsar-
nokságot. Elmondhatjuk azt is, nem ők voltak a legsikeresebb amerikai 
telepesek, hiszen emberöltőnyi történetük alatt mindvégig nehézségekkel 
küszködtek, s nemigen jutott nekik vezetőszerep Amerika megteremtésé-
ben. Ám mégis ők lettek az amerikai nép tudatában a honalapító atyák, 
ősök. Hogyan, miként? — erről szól Gombos Gyula peregrinusként ma-
gyar nyelven kiadott kilencedik könyve. 

A vallásüldözés egyáltalán nem ritka jelenség az emberiség kultúrtör-
ténetében s meglehetősen régi. Minden bizonnyal az úgynevezett erkölcsi 
alapokra épített hitrendszerekkel együtt jött a világra. Volt, akiknek egy 
jottányi hitbéli különbség miatt kellett futniuk, vállalni a vándorok és a 
menekültek sohasem rózsás életét. 

Nem dicsekedhetünk azzal sem, hogy a vallásüldözés kiment volna a 
divatból. Hogy Amerikánál maradjunk, gondoljunk csak a mormonokra, a 
tegnapot emlegetve a magyarországi Jehova tanúira; a máról szólva pedig 
a kommunista politikai rendszerek vallásellenes üzelmeire. 

Amikor 1620. szeptember 6-án a Mayflower az angliai Plymouthban 
felszedte a horgonyát, utasainak jó harmada már akkor is menekült volt. 
Brownista szakadárokként menekültek Angliából 1608-ban előbb a hol-

                                                           
170 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 
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landiai Amszterdamba, majd Leidenbe. Minderről részletesen beszámol 
Gombos Gyula. De hadd idézzük a már amerikai Plymouth második kor-
mányzóját, William Bradfordot: „ . . . lerázták magukról a nem kereszté-
nyi kötelék igáját és mint az Úr szabad népe egyesültek egy egyházi kö-
zösségbe, . . . közös akaratból elhatározták, hogy elmennek Hollandiába, 
amelyről azt hallották, hogy ott minden ember számára biztosított a val-
lás-szabadság, . . . itt, 11—12 esztendő múltán kezdtek hajlani arra, hogy 
valahová más helyre mennek. Amire gondoltak, az valamely tája volt a 
mérhetetlenül nagy és néptelen Amerikának”. 

Nyomorúságos körülmények között, de mégis szerencsésen érték el az 
amerikai partokat, ám nem a Hudson torkolata táján, ahová a Virginia 
Társaságtól kapott engedélyük szólt, hanem északabbra, a Cape Code-i 
partoknál. A történészek úgy vélik, a közelgő tél miatt nem vitorláztak 
tovább, hanem elhatározták, itt telepednek le. A hajó legénységével 
együtt 104-en indultak Angliából, 102 személy érkezett meg az amerikai 
partokra, ketten — elenyésző szám volt ez akkor — elpusztultak az út 
során. A Mayflower utasainak még a jó fele se volt brownista menekült, 
ám korábbi összetartozásuk, szervezettségük miatt övék volt a kezdemé-
nyezés. Minden bizonnyal ők tartották szükségesnek, hogy még partra-
szállásuk előtt, Gombos Gyula szerint 1620. november 19-én, más forrá-
sok szerint már 11-én, megfogalmazzanak és aláírjanak egy megállapo-
dást, ami később az amerikai történelmi okmányok között Mayflower 
Compact — Mayflower Szerződés — néven szerepel. Amerikai történé-
szek állítják, az effajta szerződések nem voltak ritkák abban az időben, 
mégis — amint azt Gombos Gyula hangsúlyozza —, ez lett az amerikai 
történelem legrégibb politikai okmánya. Idézi is a szerződés hiteles szö-
vegének a tizennyolcadik század végén megtalálóját, a későbbi amerikai 
elnököt, John Quincy Adamsot: „Modem időkben ez az első példa rá, 
hogy önkéntes megegyezéssel olyan társadalmi szerződést vagy kor-
mányzati formát hoztak létre, mely megfelel az ember természetes jogai-
nak.” S most hadd idézzem Gombos Gyulát, aki ezt írja könyvében a 
szerződésről: „És valóban: egy jellegzetes emberi magatartás s a belőle 
fakadó politikai szellemiség juttatta kifejezésre itt magát, ez alkalommal 
először s mindjárt a kezdet kezdetén. E magatartás és szellem döntötte el 
a földrész sorsát, jobban, mint bármi más; más tényezők is hatottak, de ez 
bizonyult a legszívósabbnak; rányomta bélyegét társadalmára, ihletője 
volt legfőbb intézményeinek, s ez lett szerzője is végső politikai rendsze-
rének”. 
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Íme a szerződés lényege, szíve-Ielke: „ . . . mi, akik jelen vagyunk, 
szerződést kötünk, Isten és egymás ünnepélyes és kölcsönös jelenlétében, 
hogy magunkat egy polgári népközösséggé egyesítjük, jobb rendünkért és 
megmaradásunkért, és a fent említett célok érdekében; és ennek erejénél 
fogva időről-időre olyan igazságos és egyenlő törvényeket, alkotmányt 
léptetünk életbe és foganatosítunk, amilyeneket a legjobbnak tartunk a 
gyarmat általános javára nézve; és amelyeknek illendő behódolást és en-
gedelmességet fogadunk”. 

Ez ismertetésben nem lehet feladatom, hogy Gombos Gyula kitűnő 
könyve alapján beszámoljak az Amerikában partraszállt, New Plymouth-
ot megalapító gyarmatosok életéről, nehézségeikről, küzdelmeikről; talán 
csak azt említeném meg, hogy a fent ismertetett megállapodásuk, a 
Mayflower Szerződés, véges-végig, jó emberöltőn át határozta meg életük 
folyását, s adott eligazítást a későbbi — részben New Plymouthból kiraj-
zott — új településeknek is. Maga a gyarmat 1692-ig, tehát hetvenkét 
esztendeig, ha nem is virágzott, de létezett; ekkor olvadt be az ugyancsak 
szabadon választott törvényhozó testülettel rendelkező Massachusettsbe: 
az alapító szerződése századokkal élte túl, ott találjuk ma is az amerikai 
alkotmányban. 

„Most már tudom — írja könyve végén Gombos Gyula —, hogy az 
emberiség történetében a menekülés — az egyéné, csoportoké, népeké, 
egész fajtáké — örökké visszatérő jelenség, oly gyakori, hogy inkább 
törvényszerű, mint kivételes; mint ismétlődő mozzanat a történelem egész 
menetének egyik meghatározója. .. . Menekültnek lenni tehát nem ritka és 
szélsőséges perem-eset, hanem az emberi sors egyik egyetemes változata. 
A legősibb kezdetektől fogva. .. . Mielőtt idekerültem volna — vallja 
Gombos Gyula —, tudtam én annyit Amerikáról, mint egy nagyjában 
tájékozott ember szokott: Függetlenségi Nyilatkozat, páratlanul szeren-
csés függetlenségi háború, nagyszerű alkotmány, Lincoln, a kisemberek 
hona (ami nem egészen igaz), a kapitalizmus szentegyháza (ami annál 
igazabb), — mindez valóban jellemzője e földrésznyi országnak; csak 
arra nem gondoltam soha, míg menekültté nem váltam, ami a legnagyobb 
jellegzetessége: jórészt menekültek népesítették be. Mivel ez állandó fo-
lyamat volt, senki nem számított jött-mentnek, csak azért, mert frissen 
jött. Ez a menekültnek mindenkor megkönnyebbülést — egyfajta 
magáhoztérést — tett lehetővé. A jövevényt új környezete itt még ma sem 
nézi oly aggályos számontartással idegennek, mint Európa országaiban, s 
valószínűleg a föld többi részén is. Aki bármi okból bárhonnan menekülni 
kénytelen, ezért szeretne zömében, még napjainkban is, Amerikába jutni.” 
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A Mayflower utasaira, a plymouthi gyarmatosokra utalva írja továbbá 
Gombos Gyula: „A bevándorlással foglalkozó komolyabb amerikai törté-
nészek mind egyetértenek abban, hogy az ország alapozásában a vallási 
menekültek építették be a legértékesebb kötőanyagot: puritán erkölcsüket 
és hitük védelméből fakadó szabadságvágyukat —, tartós társadalmi nor-
ma és gyökeretvert politikai követelmény lett belőlük. Értékelésben utá-
nuk a mind tömegesebben érkező gazdasági menekültek állnak: a semmi-
ből kezdés elszántsága, friss munkaerő, kitartás, vállalkozó kedv ömlött 
velük be csaknem szakadatlanul —, enélkül az ország bámulatos gazda-
sági fejlődése nem lett volna lehetséges. Viszonylag a legkevésbé váltak 
hasznára ennek az országnak — folytatja Gombos Gyula — a kifejezetten 
politikai menekültek: az emigránsok. A történészek szerint nem azért, 
mert erényben vagy képességben lettek volna fogyatékosak, hanem mert 
átmeneti menedéknek fogták fel e befogadó országot s nem véglegesen új 
hazának . . . Ha a magam életére gondolok s java barátaiméra, jórészt iga-
zat kell adnom az amerikai történészeknek. Remény nélkül bár, de lélek-
ben valamennyien emigránsok maradtunk.” 

Nem szívesen ellenkezem Gombos Gyulával, de azt hiszem, érdemes 
megkérdeznem, vajon maradtunk-e? Száz meg százezrek indultak Ameri-
kába politikai menekültként, s talán így is érkeztek meg. Ám igazán emig-
ránsok tartósan csak igen kevesek maradtak; számuk statisztikailag elha-
nyagolható. A politikai menekültek hosszabb-rövidebb idő alatt éppen 
olyanokká válhatnak és válnak is, mint a korábbi vallási, vagy napjaink-
ban gazdasági okokból ide menekülők. Sokan közülük képességükkel, 
képzettségükkel, ismereteikkel jelentékenyen hozzájárultak és hozzájá-
rulnak Amerika fejlődéséhez, boldogulásához. Az amerikai szabadság-
eszmék még azt sem kívánják tőlük, hogy megtagadják fajtájukat. Lassan-
lassan gyökeret vernek ők is a maguk ültette fák, bokrok között; meg-
csendesednek a már Amerikában született gyermekeik, unokáik körében. 
S ha időnként fel is merül emlékeikben az elhagyott szülőhaza, mintegy 
törvényszerűen besorolnak ők is a Mayflower Szerződést megfogalmazó, 
aláíró peregrinus atyák mögé. A világ százféle népéből összekovácsoló-
dott és a nacionalizmus rákfenéjétől majd egészen mentes Amerikában — 
szerencséjükre — ezt tehetik. S ezért hálát is adhatnak az égieknek. 
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BOGYAY TAMÁS 
Király Béla Emlékkönyv171 

Society in Change. Studies in Honour of Béla K. Király. Edited by Steven 
Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy. East European Monographs, 
Boulder. Distributed by Columbia University Press, New York 1983. XII 
+ 680 p. 1 arcképpel. (East European Monographs, No. CXXXII) 
 
Egy ilyen „Emlékkönyv” afféle szellemi csokor vagy koszorú, aszerint, 
hogy élőt vagy holtat tisztelnek meg vele. Kollégák, barátok, tanítványok, 
tisztelők adnak bele egy-egy szál virágot. Ami így összejön, általában 
igen tarka képet mutat. Tetszetősen elrendezni semmivel sem könnyebb, 
mint egy szép csokrot vagy koszorút összeállítani nagyon is különböző, 
esetleg alig összeillő virágokból. A leggyakoribb megoldás, hogy a szer-
zők neve ábécé-rendjében hozzák a cikkeket. Ha az írások általában törté-
nelmi jellegűek, a témákat időrendbe lehet szedni. A Király Bélának szen-
telt kötet kiválik azzal, hogy gondosan megszerkesztették. A Várdy há-
zaspárnak nem volt könnyű dolga, mert már Király Béla pályafutása sem 
szorítható bele egyetlen keretbe, nem fűzhető fel egyetlen szálra. 
Christopher J. Dodd meleghangú előszava szerint: „katona, forradalmár, 
tudós”. A kötet elején álló fénykép íróasztal mellett, papírral a kezében 
mutatja, de az aláírás tábornoknak nevezi, nem professzornak. 

A könyv 37 cikket tartalmaz hét témakörbe csoportosítva. Az első cí-
me egyszerűen az ő neve, középpontja is Király Béla maga. A szerkesztő 
házaspár mutatja be röviden, tömören az embert, a történészt és adja mű-
veinek bibliográfiáját. Megtudjuk, hogy az Emlékkönyv sajátságos címét 
egy kiadványsorozat nevéből vették, amelyet 1975-ben Király Béla indí-
tott el. Mindenesetre elég találó, mert jellemezheti az ő egyéni életútját is. 
Hiszen Király Béla 1912-ben még mint az Osztrák-Magyar Monarchia 
alattvalója látta meg a napvilágot, a trianoni Magyarországon cseperedett 
emberré és lett Horthy Miklós katonája. Szolgálta a népköztársaságot, a 
néphadsereg tábornoka lett, aztán halálra ítélt politikai fogoly, az 1956-os 
forradalomban ismét katona, Budapest városparancsnoka, nyugatra me-
nekülése után Amerikában pedig történész, először mint diák, végül mint 
professzor. 

A második témakör címe: „Ostromok, háborúk, katonai elméletek és 
szövetségek”. Held József (Rutgers University) Nándorfehérvár 1456-os 

                                                           
171 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 



 

781 

ostroma története egyes vitás kérdéseihez fűz kitűnő és meggyőző kritikai 
megjegyzéseket és kiegészítéseket. Gerhard Benecke (University of Kent, 
Anglia) a harmincéves háború hadseregellátási problémáiról ír. Perjés 
Géza (MTA, Budapest), az újkori, főleg a törökkori magyar hadtörténet 
legkiválóbb szakértője, ezúttal sajnos nem magyar témáról, hanem 
Clausewitzről, a híres porosz generálisról és a háború nagy teoretikusáról 
értekezik. Kramár Zoltán (Central Washington University) rendkívül ér-
dekesen mutatja ki, hogy 1848 decembere és 1849 áprilisa közt a magyar 
honvéd hadsereg milyen sajátos jelleget vett föl és a hibákat a legfőbb, 
politikai vezetésben követték el. A magyar honvédsereg a szabadsághar-
cot a túlerővel szemben nem nyerhette volna meg, de eléggé új megvilá-
gításban látjuk Kossuth és Görgey ellentétét. Vermes Gábor (Rutgers 
University at Newark) tanulmánya, „Magyarország és a közös hadsereg 
az Osztrák-Magyar Monarchiában”, a meglehetősen ismert közjogi-
politikai harcokkal foglalkozik, nem magával a hadsereggel. Mark M. 
Lowenthal (Library of Congress) a Roosevelt alatti előzetes tervez- 
getések. alapján arra mutat rá, hogy mennyire nem lehet békeidőben ter-
veket kidolgozni esetleges háborúra. Völgyes Iván és Hans Brisch (Uni-
versity of Nebraska) témája a katonaság és a kommunista párthatalom 
szerepe a Varsói Paktum országaiban. 

„Etnicitás, bevándorlás és belső politika Amerikában” címet viseli a 
harmadik témakör. Louis L. Snyder (City College — City University of 
New York) egy népközösséghez tartozás vállalása és a nacionalizmus 
közti különbség tisztázása kapcsán kipellengérezi a szovjet szándékos 
fogalom elködösítéseit és értelemtorzításait. Fenyő D. Mario (University 
of Calabar, Nigéria) a kaliforniai minőségi bortermelés meghonosítója, 
Haraszty Ágoston életéről ad igen jó összefoglalást. Várdy Béla, a kötet 
egyik szerkesztője, a pittsburghi Duquesne University tanára, átfogó ké-
pet nyújt a Magyarországról Amerikába irányuló gazdasági indokú nagy 
kivándorlásról 1880 és 1920 között. Stephen Fischer-Galati (University of 
Colorado) az amerikai románok „szubkultúráját vizsgálva tárgyalja egy 
nemzeti kisebbség jelentőségét és életlehetőségeit az Egyesült Államok-
ban. Sanders Iván (Suffolk Country Community College) szemügyre ve-
szi, hogyan jelenik meg Amerika és civilizációja az újabb magyar iroda-
lomban. Hans L. Trefousse (Brooklyn College) összehasonlítja Abraham 
Lincoln elnököt és utódját, Andrew Johnsont, aki végzetesen máskép fog-
ta föl a polgárháború utáni újjáépítés és a négerek problémáját, mint tra-
gikus véget ért elődje. 
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A negyedik rész témaköre „Társadalmi és politikai fejlemények Kö-
zép- Európában és a Balkánon”. A sort Boba Imre (University of Wa-
shington) kitűnő tanulmánya nyitja meg a középkori Erdély hét magyar 
vármegyéiéről. Tisztáz jó egy pár fogalmat és okulhat belőle még a leg-
jobban tájékozott magyar történész is, a románokról nem is beszélve. Ha-
sonlókép tanulságos Bak János (University of British Columbia) írása 
„Gonosztevő urak és cserben hagyott parasztok” címmel. Megvilágítja az 
1478-as stájerországi és az 1514-es magyarországi parasztháború hátterét, 
és kimutatja, hogy a vallásos jellegű önvédelmi harc miként fordult az 
urak ellen, akiknek kötelességük lett volna megvédeni a népet a töröktől. 
Dennis P. Hupchik (University of Pittsburgh) azt vizsgálja, hogy a 17. 
századi bolgár „pomákok” kényszerből vagy önként tértek-e át a moha-
medán vallásra. Sok feltevés született, de egyértelmű végleges válasz még 
nincs. Deák István (Columbia University) felteszi a kérdést, hogy Buda-
pestnek uralkodó szerepe van-e az országban? Válasza: a főváros elősegí-
tette a fejlődést, de igazán uralkodóvá nem vált. Aczél Tamás (University 
of Massachusetts) „Az Isten szőlőskertje” címmel politikai önéletrajza 
egy részletét közli a szülői háztól a Rákosi-időkig. Kár, hogy nem folytat-
ta 1956-ig. Sozan Mihály (Slippery Rock State College) összehasonlítja 
helyszíni tanulmányai alapján a burgenlandi, jórészt magyarok lakta Al-
sóőr és a magyarországi Táp parasztjainak életét. Végső megállapítása az, 
hogy az osztrák rendszer jobban szolgálja a lakosság, a nép érdekeit, mint 
a szovjet mintájú magyarországi. 

„Közép-európai és balkáni kulturális fejlődés” kérdéseivel foglalkoz-
nak az ötödik rész írásai. Domonkos László (Youngstown State Univer-
sity) a középkori magyar egyetemalapítások problémáival foglalkozva, 
nemcsak a legújabb kutatási eredményeket ismerteti, hanem meggyőzően 
bizonyítja, hogy Magyarországon nem biztosították kellően az anyagi 
előfeltételeket, és ezért voltak egyetemeink oly rövid életűek. Szendrey 
Tamás (Gannon University) áttekinti a magyar történetírás és az európai 
eszmeáramlatok viszonyát a késő barokktól a korai romantikáig, vagyis 
1700-tól 1830-ig. James F. Clarké (University of Pittsburgh) Venelin, egy 
magyarországi rutén görög katolikus pap fia sajátságos pályafutását is-
merteti, aki a bolgár nemzeti újjászületés egyik úttörője lett. Sugár Péter 
(University of Washington) írása címén túlmenően, nemcsak II. Lipót 
értékelését tárgyalja a magyar történetírásban, hanem ismerteti az egyes 
történetírók beállítottságát is. Várdyné Huszár Ágnes (Róbert Morris 
College) témája a törökök és az ottomán civilizáció Jókai regényeiben és 
novelláiban. Kimutatja a Jókai rajzolta kép összefüggését kora felfogásá-
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val és még ma is érezhető hatását. Éltető Lajos (Portland State University) 
a magyar költők történelmi hivatástudatát és a költészet történeti szerepét 
vizsgálja Balassától kezdve a jelenkori Benjámin Lászlóig. Paula Sutter 
Fichtner (Brooklyn College) Richard Straussnak Hugó von 
Hoffmannsthal szövegére írt operáját, a „Die Frau ohne Schatten”-t mint 
„konzervatív allegóriát” értelmezi. A témakör záró írása Frank J. Coppa 
(St. John's University, Jamaica) tollából Vilfredo Paretoról, a hazájában 
sokat vitatott olasz közdazdászról, politikai teoretikusról és szociológus-
ról szól. 

Közelről érdekelhet minden magyar olvasót a hatodik rész: „Nemzeti-
ségek közti kapcsolatok a Duna-völgyében”. Borsody István (Chatham 
College) írásának már a címe is izgató: „Magyarország a Habsburg-
monarchiában: a függetlenségi harctól a hegemóniáig”. Igen jó áttekintés, 
bár a cím második részében foglalt tételt meg kell kérdőjelezni. Az íróban 
mintha a politikai publicista fölébe kerekednék a történésznek. 1849-ben 
az államforma kérdése nyitva maradt, még ha Szemere miniszterelnök 
republikánusnak is vallotta magát. Világos nem volt „csatatér”, hanem 
csak a fegyverletétel színhelye. A cseheknek nemcsak egy kiegyezési 
kísérletük volt, és nemcsak a magyarokon múlott, hogy egyik sem sike-
rült. Azt állítani, hogy Magyarországnak Trianonban az 1867-es kiegye-
zés árát kellett megfizetnie, lehet hatásos politikai publicisztikai szólam, 
de nem bizonyítható történelmileg. Annál inkább történelmi forrásértékük 
lehet Dreisziger Nándor (Royal Military College of Canada) megállapítá-
sainak a közép-európai föderalizmusról Jászi Oszkár és követői gondol-
kodásában. Ludányi András (Ohio Northern University) a szocialista ha-
zafiság és a nemzeti kisebbségek kérdését vizsgálva, összehasonlítja a 
jugoszláv és román elméletet és gyakorlatot a magyarsággal szemben. 
Mintegy illusztrálja ezt a tanulmányt Nagy Károly (Middlesex Country 
College and Rutgers University) írása az erdélyi magyarság irodalmi éle-
téről és a román asszimilációs politikáról. 

Az utolsó, hetedik témakör: „Államok közti kapcsolatok Közép- és 
Kelet-Európában”. Bevezetőnek Décsy János (Greater Hartford 
Community College) „Andrássy nézetei az osztrák—magyar külpolitiká-
ról Oroszország irányában” cím alatt remekül jellemzi id. Andrássy Gyu-
lát, a külpolitikust és megcáfolja Diószegi István Andrássyt erősen bíráló 
némely állításait is. Szinte folytatása Décsy cikkének Pásztor Péter 
(Montclair State College) tanulmánya Károlyi Mihálynak a magyar – 
orosz kapcsolatokról vallott nézeteiről. A szerző rokonszenve „hőse” iránt 
nyilvánvaló, az olvasó azonban összehasonlítja önkéntelenül is az előbb 
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megismert Andrássyval. A különbség megdöbbentő. Az idősebb András-
sy történelmet csinált, Károlyi csak szeretett volna, de a külpolitika terén 
szinte karikatúrája lett az előbbinek. Számunkra nem érdekes Michael 
Palumbo (Brooklyn. New York) cikke Göring olaszországi emigrációjáról 
1924—1925-ben. Annál fontosabb és tanulságosabb Ránki György (MTA 
Budapest) zárótanulmánya: „Hitler és Kelet-Közép-Európa államférfiai 
1939 és 1945 között”. Mondhatnánk, kitűnő csattanója az egész kötetnek. 
Legvégén a munkatársakról olvashatunk rövid tájékoztatókat. A szakem-
berek szívesen láttak volna még egy indexet, akár csak személynévmuta-
tót. A nyomdai kiállítás gondos és ízléses. Sajtóhibákat inkább csak a nem 
angol nyelvű idézetekben és nevekben lehet itt-ott felfedezni. Summa 
summarum: nemcsak Király Béla lehet büszke erre a szellemi csokorra, 
hanem minden történelmi érdeklődésű olvasó is örülhet, ha ott áll a köny-
vespolcán. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Égtájról égtájra172 

Béládi Miklós: Válaszutak, Szépirodalmi, Budapest 1983, 551 l.  
Szakolczay Lajos: Dunának, Oltnak, Szépirodalmi, Budapest 1984, 444 l. 
Kenyeres Zoltán: Tündérsíp, Szépirodalmi, Budapest 1983, 356 l. 
 
Másként, mint a kegyelet hangján, nemigen lehet emlékezni Béládi Mik-
lós posztumusz kötetéről. A Válaszutak c. gyűjteményes kötet tárgyi és 
eszmei gazdagságába könnyen bele lehet veszni. Jó vezérlő kalauznak 
választhatjuk azonban azt az elvet, hogy a gyűjteményes kötetben külön-
tesszük azokat a cikkeket, amelyek jobbadéra könyvismertetések, könyv-
kritikák s egy könyv megjelenésének alkalmi szülöttjei; és különtesszük 
azokat, amelyek egy kor, egy irányzat, egy kiemelkedő irodalmi szemé-
lyiség átfogó átnézetét, fejlődési, eszmetörténeti körképét vázolják fel. 
Nem mintha Béládi Miklós könyvkritikáinak is ne lenne szélesebb, álta-
lánosabb érvényű vetülete, mely vagy a könyvnél és írójánál messzebbre 
tekint, vagy könyvnek és írójának oly zseniális az optikája, hogy megen-
gedi és megérdemli egyszersmind a messzebbre tekintést. De könyvkriti-
káról kritikát írni — ki-hogyan kritizálná azt, hogy ki-hogyan kritizál —, 
ennek van komikus vetülete is; és éppen ezért engedtessék meg nekem, 
hogy a könyvismertetéseknél csak a dolgozat tárgyának ismertetésére 
szorítkozzam, bár annyi szent, e rövidebb lélegzetű írásoknál sem tagad-
hatom meg affinitásaimat. így pl. Gáli István A ménesgazda c. korszakos 
regényéről szóló, Közelmúltunk vaskorszaka címmel lehozott könyvis-
mertetéseknél sokkal nagyobb érdeklődéssel olvastam Béládi Miklósnak 
A Prae, vagy regény a regényről c. Szentkuthy-értekezését, mert mutatis 
mutandis ez is korszakos regényről szól és amilyen tartalmas és titkos-
összefüggésekre-rámutató, olyan provokatív. Három ismertetése is szól 
Mészöly Miklós könyveiről s lévén Mészöly a kevesek egyike, akiknek 
könyveit itt Londonban nem megadó sóhajjal olvassuk, hanem felfedező 
örömmel faljuk, ezeket a cikkeket — éppen magasrendű és messzevillanó 
irodalmi vonatkozásaikért éppoly megelégedéssel regisztráljuk, mint a 
Csáth Géza elmekórtani tanulmánya c. dolgozatot, noha ez is jobbára 
csak a Magvető Magyar Tallózó címen indított sorozata ürügyén keríti a 
szót Csáth Gézára, akinek elfojtásos irodalmi gyors elfelejtését annak 
tulajdoníthatjuk, hogy rossz helyen tette le a gólya. Még sorolhatnám, 

                                                           
172 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 
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mert találunk a kötetben értékelő tanulmányt Ottlikról, Tandoriról, Len-
gyel Péterről, Esterházyról és másokról, sőt még a magyar filmről is; de 
ezeknél súlyosabbak (és éppen ezért majdhogynem azt mondhatnám, kü-
lön kötetbe kívánkoztak volna) Béládi Miklósnak azok az esszéi, amelyek 
sub specie aeternitatis foglalkoznak, egy-egy korral, irányzattal, szerző-
vel. Természetesen a témaválasztás is lehet áruló, valamint a mód, aho-
gyan témájához az író hozzányúl, továbbá az, amit benne szelektíve ki-
emel; s ilyen szempontból releváns, hogy Illyés Gyula és Mészöly Miklós 
mellett a szerző eszmetörténeti beháromszögelésének mennyire alapfóku-
sza Németh László, az író személye és életműve — amit megint csak el-
fogult örömmel fedezek fel. Németh László váltig enigma volt előttem — 
oly enigma, akiben a titok és a megoldás megszerkesztése adott és nyil-
vánvaló. Mindig is úgy képzeltem, \z írás a verbális önkifejezés kénysze-
rével született ember világi remetesége és hogy az írómesterség per defi-
nitionem az introvertált lelkek rekluzóriuma. 

E dédelgetett elméletet földig rombolta Németh László, aki szédülete-
sen extrovertált létére a legnagyszerűbb íráskényszerrel volt megverve és 
megáldva; így hát vagy ő lehetett volna az a kivétel, aki erősíti a szabályt, 
vagy pedig — és erősen hajlottam erre — egymaga az a hegyomlás, aki 
betemeti az elméletet. Olyan extrovertált volt, aki az introvertált álarcában 
tetszelgett, kedvelte a remeték sivatagjába való nagy elvonulások látvá-
nyos exoduszát, amelyről egy ország értesül és ha meditáló magányába 
elvonult, akkor is: mintha mindenki szeme láttára, égen lebegő dobogó 
tetején töprenkedett volna, lévén, hogy titkos extrovertáltsága a szemek ez 
országos kereszttüzét nem nélkülözhette. Azonfelül nőies lélekalkat is 
volt, regényei bőven tanúskodnak róla, kivált az Iszony; s bizonyára 
oroszlánként harcolt volna az olyan felfogás elterjedése ellen, hogy — 
híres és sokat emlegetett „üdvtanával” egyetemben — regényeinek oro-
szos elterpeszkedése és színpadának realizmusa a 19. században gyökere-
dzik s nem engesztelte volna ki az sem, hogy a négykötetes Minőség for-
radalma köré csoportosítható kultúrtörténeti tanulmányai már inkább a 
20. század fordulóját tükrözik. Mindig is megvolt ez az introvertáltat-
alakító-extrovertáltnak a kettőssége benne és még Illyésnél is ékesebben 
ítélte el a politika átkát, vagyis a közéleti dirib-darab szellem ránehezedé-
sét irodalmunkra; de nála közélőbb írónk, táborozó, országjáró, Kert-
Magyarországról ábrándozó politizáló írónk alig akadt. 

Béládi Miklós érdeme, hogy Az értelemalaphó c. négy terjedelmes ta-
nulmányban azt a Németh Lászlót emeli elő és mutatja fel a kor törmelék-
tengeréből, aki a legeurópaibb, következésképp a legmagányosabb, a leg-
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rokonszenvesebb. Béládi Miklós ezzel a kvázi-átértékeléssel mintegy az 
ék élének kínálkozik, mit sem törődve azzal, hogy ezáltal tán a legtöbbet 
kell elszenvednie; és amilyen kedvvel vetette magát a munkába, aligha-
nem megint csak annak áldozta magát és nem is kellett hivatalos részről 
sokat buzdítani ahhoz, hogy tentatív felmérést készítsen a nyugati magyar 
írásról s már korábban közzétett, jó félszáz oldalas dolgozatát Bevezetés a 
nyugati magyar irodalomba címmel a Válaszutak gyűjteményébe is fel-
vette. 

Nehézségeit ismerem: 1978-ban áttekintéssel próbálkoztam 30 év ma-
gyar irodalmáról; ám ezer kilométer és a távol töltött negyedszázad mesz-
szeségéből a kép hézagosra, elnagyoltra, tévetegre sikerült. Nála a távol-
ság még nagyobb, a távol töltött évek száma — nulla. Nem is csoda, hogy 
helyenként hüledezve olvassa a nyugati magyar író a nyugati magyar 
írásnak ezt a vezérfonalát — ahol e vezérfonalba belesikerednek a mezei 
hadak vezéregyéniségei is és az emigráció vezéregyéniségei szerepében 
domborítanak, ugyanakkor irodalmi szempontból jelentékenyebb aukto-
rok elhalványulnak vagy azért, mert emigráns közéleti szerepük nincs, 
vagy úgy, hogy elvesznek a névsorolvasásban. Persze az is igaz, hogy a 
befogadó országban magát jól érző, végérvényesen otthon érző, végérvé-
nyesen magyar íróban nemcsak az ilyen-olyan, otthonról hozott szem-
pontok változnak meg, hanem megváltozik az irodalom egész axiológiája: 
ezért látja olyan nagyon-másként mindazt, ami ma otthon íródik és ezért 
olvassa olyan hitetlenkedve mindazt, ami ma otthon a magyar nyugati 
irodalomról íródik; s mi egyebek is lehetnénk e fordított színházi látcső 
lekicsinyítésében, mint hőscincérek, derék futrinkák és dibdáb katicabo-
garak? Mégis, nem lehet eléggé megbecsülni Béládi Miklós fáradozását; 
nemcsak azt a sok ezer munkaórát, amelyet az oly egyenetlen anyag elol-
vasásába beleölt, hanem bátorságát, hiszen tiszta sor, hogy az ötágú Síp 
ötödik ágának az egyetemes magyar irodalomba való bekebelezésével 
szemben hol az irigyek, hol a hivatalosak részéről ellenérzéssel találko-
zott, és nem utolsósorban kitartását, amelynek gyümölcse a Vándorének 
c. nyugati lírai antológia volt. Béládi Miklós nincs többé, nagy kérdés, 
munkájának akad-e folytatója — olyan, aki európai szellemben és ilyen 
humanista műveltséggel felvértezve nyújtja ki kezét a határokon túlra, a 
messze távol is magyarként érző, magyarul író auktorok felé? 

 
* 

Szakolczay Lajos Dunának, Oltnak c. cikkgyűjteményéből menten ki-
derül, hogy az egész látóhatár sorra- és szemügyrevétele ez, a szerző egy-



 

788 

némely kedvenceinek külön körüljárásával. S mármost, kik a kedvencei? 
Az is nyilvánvaló: az erdélyiek közül Sütő András és Szilágyi Domokos; 
az újvidékiek közül Tolnai Ottó, Domonkos István. De tán igazságtalan 
dolog így kiemelni őket a szerzők és művek e kavalkádjából; hiszen min-
den egyes tanulmánya nemcsak az anyag beható ismeretéről tanúskodik, 
hanem arról is, hogy legalább olyan izgalommal olvasta Utasi Csabát, 
Végei Lászlót, Bori Imrét, mint Gion Nándort vagy Ladik Katalin remek-
léseit; ugyanolyan önfeledten merül bele Bosnyák István „publicisztikai 
hevességű esszénaplójába”, a Laskói estékbe, mint Gerold László műve-
lődésszociográfiai tanulmányaiba. Mégis, az a benyomásom, legszíveseb-
ben kedvenceinél időzik; Tolnai Ottónál, akinek költészetében „a képek 
filmszerű pörgése adja meg a vers dinamikáját. Mozgásában a találékony-
ság, a nem ritkán paradoxonokban, egyszavas 'sűrítményekben' jelentkező 
nyelvi ötlet a meghatározó”. Vagy Domonkos Istvánnál, akiről azt írja: 
„ha mást nem írt volna, csak a Kormányeltörésbent, már akkor megőrizné 
nevét a magyar líratörténet”. Oly megállapítás, amely annál is inkább 
megállja a helyét, mivel azóta ez a vers Újvidéken belement a nyelvbe, a 
mindennapok vernakuláris tréfáiba, egyik-másik sora majdhogynem 
'közmondásossá' vált — hadd idézzünk belőle: „én írni levél haza / mama 
én lenni bacilushordozó / és fertőzni nem beszélni / érinteni // siptár ott-
hagyni nenát / tata leesni bicikli // én lógni öröklétben vizes madzagon / 
élet csillagokat látni ! végtelenre dagadt lila talpamon // mama ugrani este 
/ papa menni zarándok //én lenni / élni külföld élet /. . ./ pszichiáter mon-
dani / relex relex magyar, nem gondolni mi lesz / nem gondolni mi volt / 
menni alpok menni tirol / menni copacabana hawaii”. Domonkos István 
éveket töltött Svédországban s ez alkalmasint ottani élményeinek költői 
csapadéka. 

Még a Kárpátalján árválkodó magyar irodalmárok sem kerülik el 
Szakolczay Lajos figyelmét; s az csak természetes, hogy az erdélyi írás-
nak terjedelmes dolgozatot szentel: költők, publicisták, regényírók, böl-
cselők — mindenki terítékre kerül Lászlóffy Aladártól Bretter Györgyig, 
Szőcs Gézától Méliusz Józsefig. De mint aki a Szilágyi Domokos című, jó 
hatszáz oldalas gyűjteményes kötet válogató-szerkesztője és szertartás-
mestere volt, ennek a kötetnek a bevezetőjét Lázunk enciklopédiája cím-
mel örömmel fedeztem fel a Dunának, Oltnak tanulmányai közt. Gazdag-
ságánál fogva az anyagot a maga teljességében ismertetni meg se kísére-
lem, inkább arra szorítkozom, hogy reflexiót fűzök egyrészt olyan ked-
venceihez, akiknek költészetét és sorsát kivált megrendítőnek találom, 
másrészt a szerző iránytűjéhez-szeksztánsához, amellyel az irodalomban 
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eltájékozódik. Első beleolvasásra nyilvánvaló, hogy a költészet a hitvallá-
sa, költészetközpontú az irodalomszemlélete — ebben is éppoly jellegze-
tesen közép-európai és magyar, mint abban, hogy nyoma sincs benne a 
közélő fél- és álirodalmárok, a publicisztikai hangvételű közéleti irodalom 
iránti allergiás ellenérzésnek úgy, ahogyan az bennem kifejlődött. De tisz-
telem rigolyáit, amelyeken oly sokakkal osztozik és elfogadom. Mind-
azonáltal, a Hervay Gizella lírája és a Szilágyi Domokosról szóló Lázunk 
enciklopédiája című tanulmányok oly sokat jelentettek a számomra, hogy 
azokhoz visszavisszatértem, az olyan tanulmányok rovására, amelyek 
protagonistáinak raison d'étre-e, sőt, létmeghatározója a publicisztika, 
vagy amelyek oly nyugati írófejedelmekről szólnak, akik alakjához innen 
a szomszédból nem tudom hozzálátni a megszépítő messzeséget. 

Akik már a bölcsőben eljegyzik magukat a tragédiával, azok rendesen 
„nehéz” emberek. Az öreg, süket Beethovent szomszédai gyűlölték, any-
nyira verte éjszakánként a zongorát: ő maga nem hallotta már. Ám ebbeli 
szörnyetegsége semmit sem von le művészetéből. A kegyelet összeeskü-
vése elhallgattatja azt, amiről imádója, Ignotus Pál, rémtörténeteket me-
sélt: hogy József Attila milyen kötözködő, örök-civakodó természet volt; 
de ez mit sem von le költői nagyságából. Nehéz emberek, nehéz élni ve-
lük; elvégre valakinek érintkezni, élni kell a zsenivel s kivált nehéz az 
olyan zsenivel, akinek krédójában még benne vannak a zseniről alkotott 
19. századi elképzelések. A költészet: mindennapos keresztre feszítés, 
karóba húzatás, máglyahalál; de legalábbis — és ez már inkább 20. szá-
zadi változata — kacérkodás az idegösszeomlással. Ilyen „nehéz ember” 
lehetett Szilágyi Domokos, végletes passzivitásával, emberkerülésével; és 
ilyen lehetett felesége, Hervay Gizella, a költőnő: daléhségével, 
elhivatottságtudatával, józsefattilás „hadüzenetével” minden társadalom-
nak mindenkor és személyes tragédiasorozatának kiheverhetetlen sebei-
vel. E tragédiákból táplálkozott Hervay Gizella lírája kezdettől fogva; 
mert — ahogy Szakolczay Lajos is írja — „talán csak görög tragédiák 
nőalakjait hálózta be oly könyörtelenül a halál, mint a fizikumában nem 
túl erős asszonyt. Hervay Gizella első férje, Szilágyi Domokos, egy há-
rom évvel ezelőtti sápatag kolozsvári őszön, megunván beteg testének 
nyűgét, kivonult a világból; közös gyermekük pedig az 1977-es bukaresti 
földrengés áldozata”. Már Budapesten volt és odavárta fiát, mit sem tudva 
róla, hogy Attila fia egy bérház romjai alatt lelte halálát. „Zavar, társvesz-
tés, földre szakadt ég, talán ezek jelzik e Költészet vonatkozási pontjait. S 
a mindőnket bilincsként átfogó magány” — írja Szakolczay; majd verssel 
illusztrálja — a címe: Hangtalanul: „Nincs szavam. / Hallgatok a fulladá-
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sig. / Felismernéd puffadt arcomat. / Megfélemlített népek hallgatnak így, 
/ s őrült halottjaikkal a kutak”. 

Szakolczay Lajos Dunának, Oltnak című esszékötete avatott kalauz 
annak, aki nem rest, hogy égtájról égtájra kövesse a magyar írás változó 
aspektusait. 

 
* 

Hadd kezdjem idézettel, mert idézet a könyv címe: „Három egész na-
pon át / bújtam erdő vadonát, / gomba-mezőt, szikla-tetőt bejártam. / Há-
rom egész napon át / faragtam egy furulyát, / vadrózsából tündérsípot 
csináltam”. így fogalmazza meg hitvallásszerűen, a Magyar etűdök első 
versében Weöres Sándor tulajdon költészetének legmélyebb háttérrétegét, 
a derűt — és innen veszi Kenyeres Zoltán hatalmas Weöres-monográfiája 
címét. Aki ismeri a Magyar etűdöket, annak átsiklik a szeme az alcímen, 
oly magától értetődő, hogy Weöres Sándorról szól. Hogy kitűzze a ma-
gyar költészet firnamentumán ennek a csillagképnek a helyét és körvona-
lait, a szerző roppant koordinátahálózatot vetít az irodalom egére. A víz-
szintes koordináták: a bölcselők; a függőlegesek a költők, pályatársak. A 
bölcselők közül olyanok, akiknek esztétikája, mértéke Weöres Sándorról 
valami relevánsát mond, értelmező és meghatározó erővel jelentkezik a 
képben; továbbá olyanok, akikhez ő hozzáverődött vagy amazok hozzáve-
rődtek, barátság alakult ki, hatás, kölcsönhatás, közülük egyik-másik ma-
ga is Aldebarán-erősségű csillagzat a magyar bölcselet egén. A törvény-
hozók közül legtöbbször Nicolai Hartmann neve bukkan fel (akinek Esz-
tétikáját, fordításban, 1977-ben kiadták, bár Lételméleti Vizsgálódásai 
1972 óta fordításban hozzáférhetők), továbbá Kant, Kerényi Károly, Her-
bert Read, Sartre és mások; a magyarok közül Hamvas Béla és Várkonyi 
Nándor. Költőtársak, szépprózaírók, esztéták függőleges bemérőhúrjai, 
csak győzzem sorolni: Baránszky-Jób László, Bata Imre, Bori Imre, Do-
mokos Mátyás, Hegedűs Géza, Lengyel Balázs, Nemes-Nagy Ágnes, Rá-
ba György, Szentkuthy Miklós, Vajda Endre, Vas István. Egy huszadát 
sem említettem, akiket a könyv bibliográfiájában felfedeztem, hogy be-
mérő-húrokként, égi koordinátákként szerepelnek oldalain, valamennyien 
ugyanazt a bonyolult csillagképet keresve és célozva meg az égen: Weö-
res Sándort. Olyan izgalommal olvastam Kenyeres Zoltán könyvét, mint 
egy detektívregényt, nemcsak Weöres változatos életének lenyomozását, 
de eszmetörténeti, verselméleti, esztétikai nyomozatait s már ez egymaga 
olyan tömeg, hogy tőmondatban summázni nem lehet. S izgalommal nem 
utolsósorban azért, mert Weöres Sándort amióta csak ismerem, költésze-
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tével egyetemben a szívembe zártam. A könyv elolvasása nem azt a hatást 
váltotta ki belőlem, mintha „tündérsípot” — hanem sokkal inkább, mintha 
nagyon nagy harangok zengését hallottam volna s úgy, mintha alattuk, a 
haranglábon ülnék, vagyis a siketülésig. Még zsong a fülem s azzal pró-
bálkozom, amivel ilyenkor szokás, bár egyúttal a lehetetlenségét is belá-
tom, hogy összeszedjem gondolataimat. Olyan csüggedtség vesz rajtam 
erőt, amelynél nagyobb bókot költőnek és krónikásának prezentálni nem 
lehet. Úgy jön előmbe a jelenség, amelyet — annyi más torlódó monográ-
fiák és versengő monográfusok után — a jeles tanulmányíró a teljesség 
igényével elénktár: Weöres Sándor, hogy erről a csillagképről már min-
dent elmondtak, amit elmondani lehet; sőt, lévén életműve akkora, hogy 
széliében a biblia szöveganyagával vetekszik, őt magát is utoléri a biblia 
csúfondáros végzete — hogy nevezetesen, nemcsak azt mondhatják el 
róla, amit mondanak, hanem az ellenkezőjét is; és nem mondhatnak róla 
semmit, amit ő magáról el ne mondott volna — leveleiben, beszélgetései-
ben. Amikor jómagam — eleinte ösztönösen, majd tudatosan kerültem a 
pesti irodalmi kávéházakat, mert meggyőződésem szerint azok körül az 
asztalok körül kikerülhetetlen volt a provincializmus fertőzete —, akkor 
ő, Weöres Sándor megostromolta a provincializmus e fellegvárait és vitá-
ra, bajvívásra hívta ki őket, majdhogynem gyerekfejjel; mert majdhogy-
nem gyerekfejjel írt első leveleiből kitűnik, hogy első leírt sorától kezdve 
az európai költészetet képviselte (judiciumban, mértékben, becsvágyban) 
és sohasem a dacos beszűkülésen kezdte, váltig tágult, mindig a világ 
egészében gondolkozott. 

A könyv esztétikai fejezetei végig háromszögelik amaz elméletek so-
kaságának hegyvölgyeit, amelyek mindegyike azt firtatja, hogy mi Weö-
res Sándor titka? szellemalkata? összetétele? — mely nemcsak hogy az 
ige lehetőségeinek minden zegét-zugát bejárja, de mindenhonnan ilyen 
becses zsákmánnyal tér meg, ugyanakkor a lángelme pálfordulásaíval lepi 
meg lépten-nyomon az őt már addig is, amúgy is csak lihegve-követőket? 
Az eszmék e tumultusából, a megoldások e verekedéséből kiválik három. 
Sok szó esik a derűről; s ez most nem az. a fajta serenitas, amelyet a szto-
ikus filozófus kiküzd magának, ha eléri az ataraxiát, a háboríthatatlan 
egykedvűséget — éppen fordítva: ez az a pozitív, rendíthetetlen derű, 
amely az alkotás öröméből sugárzik; alkotás után és alkotás előtt is, mert 
potenciálisan az alkotó szelleme mintegy „izmaiban” felérzi a készséget s 
úgy él benne a mű, mint Krisztus a preexisztenciában. Ez a derű-elmélet a 
jelek szerint Kenyeres Zoltánhoz kivált közel áll. Más gondolat a Vajda 
Endréé, aki Weöres Sándor határtalan beleérző képességét hangsúlyozza: 
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„egyik versével a babiloni mondában van otthon, a másikkal a japán tea-
házban”. Szentkuthy Miklós központi gondolata az, hogy Weöres költé-
szetében az ellentétes minőségek szintézise valósul meg. Felvonul vég 
nélkül azok sora, akik (Hamvas Béla óta) Weöres proteuszi átváltozó ké-
pességét ragadják ki alkatából, majd azoké, akik a Poéta Ludens — a já-
tékosság elemét ragadják ki. Mind igaz, és még több is. A játékosság a 
beleérző készséggel, az meg a proteuszi természettel párosulva szülte a 
Psyché csodáját, amelyről Kenyeres Zoltán megállapítja, nem 
karinthyáda. Nem is. A franciának van erre egy jó szava: pastiche. Weö-
res Sándor szertelenül játékos és pajkos versötletekből kifogyhatatlan: ez 
is, az is, mind igaz. De ezen felül úgy vélem, ő egyike a „kardán-
tengely”-embereknek (így szerepelnek az én nomenklatúrámban). Végze-
tük ez a szabad lengés, minden irányban billenhetnek s a különös az, hogy 
még tulajdon maguknak is váratlanul — kibillenhetnek abból, amit 
egyensúlyhelyzetüknek véltek. Kevesen tudják, hogy Weöres Sándor 
nemcsak a szavakkal űzi költői játékait: ugyanúgy játszadozik eszmékkel 
is, pofozza, mint macska a gombolyagot, kivált a kordivat egyik-másik 
eszméjét, amely többre nem is érdemes. Játékosságát a félelmes ellenfél a 
hatalomban, kivált az, amely az irodalom ügyét rendészeti ügynek tekinti, 
komolytalanságnak hitte s hol azzal vádolták a költőt, hogy minden kö-
zösségi gondolattól idegen, hol hogy alámerül az ezotériákban, hol meg 
azzal, hogy semmit sem vesz komolyan. így van-e igazán? Hát ez volna a 
szomorú végeredmény, hogy Weöres Sándor az örök enfant terrible, aki 
javíthatatlanul csak játszik és az istennek se vesz semmit komolyan? 
Megérzésem szerint a derű mélyrétegei alatt, személyiségének magvában 
ott van, amit váltig véresen komolyan vett és vesz; de mert a kamaszérzé-
kenységű magyar közszellem a maga sündisznó-komplexusával, a maga 
eredendő provincializmusában Weöres Sándor féltve őrzött alapaxiómáit 
mindvégig idegennek, sőt, megengedhetetlennek érezte és elutasította, 
azért verték rá a bélyeget, hogy csupán bolondos játékokat játszik és 
„nem gondolhatja komolyan”. De jusson eszünkbe, a Teljesség felé olda-
lain látomásban olvashattuk jövőnket: „irmagját se tűrd magadban sem-
miféle társadalomjavító szándéknak. Mert minden elvont közösség köd-
kép; és aki a ködben rohangál, előbb-utóbb elevent tipor”. Rákosi Mátyás 
iskolába járhatott volna a Teljesség felé emberhez-értő bölcsességénél, 
zaratusztrai tömörségű szentencia. De mi történt volna Nietzschével, ha 
magyarnak születik és magyarul megírja Zaratusztráját? Óradíjas tanárnak 
leküldték volna egy határmenti faluba: hogy vagy tanuljon meg rótára 
rímelni, vagy tűnjön el jeltelenül. 
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HANÁK TIBOR 
Hiányos áttekintés173 

A két világháború közötti Magyarországról. (Tanulmányok). Szerkesztet-
te: Lackó Miklós. Vélemények/Viták. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 
1984, 505 l. 
 
Az előttünk levő kötet is bizonysága a két világháború közötti Magyaror-
szág iránt megnövekedett érdeklődésnek. A tanulmánygyűjtemény szer-
kesztője, Lackó Miklós nem titkolja, hogy vállalkozásával a fokozott 
igény kielégítéséhez igyekszik hozzájárulni. A konjunkturális szerep vál-
lalása általában azzal a veszéllyel jár, hogy a kereslet láttán piacra dobják 
azt, ami épp van, amit innét-onnét elő lehet venni, s ez nem feltétlenül 
felel meg sem a tudományosság követelményének, sem pedig a teljesség, 
de legalábbis az átfogó körkép, a „kerek egész” igényének. 

A Kossuth Könyvkiadó és a Magyar Tudományos Akadémia Történet- 
tudományi Intézete gondozásában megjelent kötet válogatás jellegű. Ve-
gyes tanulmányokat tartalmaz, és széles területeket, a két világháború 
közötti kor egyik erősségét, a kulturális életet, benne az irodalom és kép-
zőművészet csaknem egészét figyelmen kívül hagyja, nem közöl róla ta-
nulmányt. Viszont, amit felvettek a kötetbe, kevés kivételtől eltekintve, 
valóban fontos témákat érint, némely írás érdekes, eddig feldolgozatlan 
részletet világít meg, de a kötet egésze inkább csak problémafelvető, 
megmutatja a kérdéseket, melyekre azonban máshol, más munkákban és 
más források alapján kell keresni a választ. 

A szerkesztő négy fejezetbe gyűjtötte össze a tanulmányokat: Gazda-
ság, társadalom; Nemzetközi kapcsolatok; Politikai élet és Ideológia. 

Az első fejezetben Ránki György foglalkozik a Duna-völgyi kis orszá-
gok helyzetével, európai beilleszkedésük kérdésével, nevezetesen azzal a 
kérdéssel, vajon ezek a kis országok, köztük Magyarország, mennyiben 
voltak függetlenek, szuverének, vajon meg tudták-e szabni saját irányvo-
nalukat, vagy külső hatalmak határozták meg politikájukat. Erre utal a 
tanulmány címe: Mozgástér és kényszerpálya. Érdeme a szerzőnek, hogy 
a kérdést nem csupán a hitleri diktatúrához való viszony oldaláról vizsgál-
ja, hanem figyelmét kiterjeszti a második világháború alatt történt nagy-
hatalmi tárgyalásokra, Közép-Európa felosztási terveire is, melyek Ránki 
György tanulmányában félreérthetetlenül arra utalnak, hogy a kisállamok 

                                                           
173 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 
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önállósága a szovjet befolyási övezetében továbbra is illúzió maradt, 
mozgástér helyett ismét csak nagyhatalmi előírást, kényszer- pályát kap-
tak. 

A következő tanulmány szerzője, Hajdú Tibor előrebocsátja, hogy a 
két világháború közötti magyar értelmiségről csupán vázlatosan ír, a 
mennyiségi növekedés adatait, az „értelmiségi túltermelés” méreteit és az 
állítólag ebből adódott vitákat ismerteti. 

A nemzetközi kapcsolatokról szóló fejezetben Ormos Mária ír Bethlen 
István olasz—magyar szövetségi koncepciójáról, Juhász Gyula pedig a 
harmincas években nem valami élénk angol—magyar kapcsolatokról, 
melyeket London alárendelt a Németországhoz való viszonyának. Sajnos, 
az összes többi külpolitikai vonatkozás kimaradt a kötetből; nem találunk 
benne elemzést sem a kulcsfontosságú német—magyar kapcsolatokról, 
sem a kisantant államaihoz való viszonyról, Magyarország Ausztriával, 
Franciaországgal, Szovjetunióval, Lengyelországgal kapcsolatos külpoli-
tikájáról. 

Nem ennyire csonka, de szintén hiányos a magyar belpolitikai élet ala-
kulásának számbavétele, fontosabb vonatkozásainak áttekintése. Ebbe a 
fejezetbe került Litván Györgynek a bécsi magyar emigrációval foglalko-
zó írása, L. Nagy Zsuzsa tanulmánya a Horthy-rendszer liberális ellenzé-
kéről, a Márciusi Front története, melyet a történész Pintér István írt meg, 
és Tilkovszky Lóránt cikke a két világháború közötti Magyarország nem-
zetiségi politikájáról, illetőleg a nemzetiségi politikában kialakult irányza-
tokról. 

A legsoványabb, a legkevésbé kielégítő az Ideológia című fejezet, an-
nál is inkább, mert a kulturális élet felmérését mellőzte a kötet szerkesztő-
je, s csak az ideológiára vonatkozó részben értesülünk a korszak nem ép-
pen szegényes kulturális alkotásairól is. A fordított szerkesztési mód job-
ban megfelelt volna a tényleges nagyságrendnek, ha tehát a kulturális élet, 
az irodalmi és művészeti alkotások kísérőjelenségeként szerepelnének az 
ideológiai problémák. Lackó Miklós a magyar történettudomány helyze-
téről és a történészek koncepcióiról ír a „Szekfű Gyula és kortársai” című 
rövid cikkében, B. Bernát István a népi ideológia előtörténetét, a Bartha 
Miklós Társaság működését mutatja be, Agárdi Péter pedig a Fejtő Fe-
rencről szóló könyvét kivonatolja, 1982-ben megjelent monográfiájának 
főbb megállapításait ismétli el, ami ugyan némiképp lekezelése a jelen 
összehasonlításnak, tanulmánygyűjteménynek, de elősegíti, hogy dióhéj-
ban ismerkedjenek meg a sietős olvasók Fejtő Ferenc működésével es a 
mai magyarországi értékelésének lehetőségeivel. 
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A kötet utolsó tanulmányát Szabó Miklós írta a Horthy-rendszer ün-
nepségéiről, évfordulóiról, ami ugyan a másodlagos témák között érdekes 
vonatkozás, de a jelen kötetben torzító hatása van, mert túl nagy súlyt 
kap. Ha nem olvashatunk a könyvben a könyvkiadásról, a kutatóintézetek 
működéséről, a Nyugat, a Magyar Csillag és más folyóiratok jelentőségé-
ről, a vallásos megmozdulásokról, iskolázásról, a magyar filozófiai élet-
ről, ha kihagyják a kulturális élet ábrázolását és csupán a Horthy-
emlékalbumok szintjén mozgó vállalkozásokról tudósítanak — s erről is 
irányzatosan —, akkor az a vázlatos írás az egész kötet objektivitását kér-
dőjelezi meg, olyan szerep jut ennek a végszónak, mint mikor a látszólag 
udvarias háziúr dühösen vágja be az ajtót vendége után. 

A két világháború közötti Magyarországról című kötetből leginkább az 
a rész ragadott meg, amely tematikailag voltaképp nem is tartozik ide, 
mert nem Magyarországról, hanem a bécsi emigrációról szól. Litván 
György tanulmánya ez a húszas évek bécsi magyar emigrációjának irány-
zatairól és vitáiról. A sokat ígérő cím mögött azonban sem az irányzato-
kat, sem a vitákat nem találjuk a maguk szerteágazó gazdagságában, tel-
jességében. Ennek egyik oka, hogy a szerző Jászi Oszkár és Károlyi Mi-
hály levelezésére, valamint a Jászi-hagyaték egy részére korlátozta forrá-
sait. Nem vette tekintetbe sem a korabeli szociáldemokrata és egyéb pub-
likációkat, sem pedig a tucatnyi bécsi magyar újság évfolyamait, melyek 
hasábjain hemzsegnek a különféle irányzatok felfogásai és vitái. A másik 
ok amiért elszakad a valóságos dimenzióktól, hogy nem bocsátkozott bele 
a kommunista népbiztosok vitájába, hanem csak azt villantotta fel, miként 
ítélte meg Jászi Oszkár és Károlyi Mihály a kommunista politikát és ideo-
lógiát, de ebben a vonatkozásban is mellőzte a legjelentősebb értékelést, 
Jászi marxizmuskritikáját, mely nemrég önálló kötetként jelent meg a 
párizsi Magyar Füzetek sorozatában. Hogy a húszas évek bécsi emigráci-
ójának szerteágazó, nemcsak a politikáról, de különféle művészeti irány-
zatokról, filozófusokról, külföldi és magyar írók megítéléséről folyó vitáit 
mellőzte a szerző, a téma alapos megfaragását, leszűkítését eredményezte, 
az viszont, hogy a kommunisták vitáit nem tárgyalta, úgy hat, mintha ez a 
téma még mindig tabu lenne, nem lehetne megtörni az 1919-es kommu-
nistákat körülvevő hamis pátoszt és a heroizáló történelmi szemléletet. 
Márpedig a bécsi magyar kommunisták körében voltak csak igazán élesen 
elkülönülő irányzatok és ádáz viták, melyek 1921-ben szakadáshoz vezet-
tek. A Landler-csoport — Lukács György, Révai József, Fogarasi Béla, 
Rudas László — kivált a párt Központi Bizottságából, felelőtlenséggel, 
hatalmaskodással, nagyszájúsággal és még sok minden mással vádolta 
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Kun Bélát és csoportját. Mindennek utána lehet nézni az ellenzéki kom-
munisták bécsi újságjában vagy Rudas László korabeli publikációiban. 
Nem véletlen, hogy egy kortárs újságíró (Göndör Ferenc) úgy látta: a 
kommunistákat annyira elfoglalta az egymás ellen vívott belső harc, hogy 
elfelejtettek küzdeni az ellenforradalom ellen. A kommunista ellenzék 
berzenkedésének, kritikájának és fellebbezéseinek azonban nem volt 
eredménye, mert Moszkva — jellemző módszerrel — egyszerűen Kun 
Béla csoportját nevezte ki többségnek, mintha a többség kinevezés kérdé-
se lenne. Moszkva döntött, az ügy be volt fejezve. 

A két világháború közötti Magyarországról szóló kötet számos érdekes 
témát érint, de sajnos a legtöbb esetben csak felkelti az érdeklődést, ám 
nem elégíti ki. A tanulmányok nagy része csupán megmutatja vagy sejteti 
azokat a rétegeket, melyek továbbra is várnak a kutatókra, a feldolgozás-
ra. 
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ARATÓ LÁSZLÓ 
Ha élni kell174 

Nagy Csaba: A házban, Balladás, Tündérszikla (versek), Újváry „Griff”, 
München 1984, 107 l. 
 
A budapesti Műegyetemen, évfolyamtársként, a szerzővel egyidejűleg 
éltem át 1956. október 23-át. Személyesen tizenöt évvel ezelőtt ismertem 
meg, a beszélgetések hosszú sora tárta fel előttem aggodalmait, nyugtalan 
szellemét, feladatok elvégzésére hajló készségét és igényét a pontos meg-
határozásokra. Kedveltem az alaposságra való törekvést és a camusi er-
kölcsiséget prózai írásaiban, amelyek túlnőttek a szokványos újságíráson. 
Képességei iránti minden bizalmam ellenére sem gondoltam, hogy a ma 
49 éves gépészmérnök nem csupán publicista és az irodalom barátja, de 
diákkora óta versekben kondenzálja érzésekkel és indulatokkal átitatott 
gondolatait. 

A magyart szokás a költők népének nevezni. A tragikus sorsú Dalos 
Sándor ötvenhat győztes, boldog óráiban arra figyelmeztetett, hogy ügyel-
jünk, mert mi mindig a bukott forradalmak népe voltunk. Felismerése 
beteljesedvén, úgy tűnt, hogy a boldog órák ifjúsága az eltiport szabad-
ságharc bénító élménye következtében adós maradt e történelmi folyamat 
költői megelevenítésével. Ezért olvassuk mindig megrendültén és áhítat-
tal, ha valahol egy ötvenhatra emlékező lírai alkotás kerül a szemünk elé. 

Nagy Csaba verseit nyilvánvalóan nem azzal a szándékkal válogatta, 
hogy ebbéli igényeinknek tegyen eleget. Ki lehet bírni című költeményé-
ből mégis kiderül, hogy ötvenhat után egy tucat esztendőt még otthon 
töltve az életből mi volt számára az elviselhetetlen. Gépész és közgazdász 
diplomával, meglehetősen szerény anyagi igényeivel bizonyára alkalmas 
lett volna a pragmatikus kádári normáknak megfelelni, ha a mértéket tart-
ja és szigorúan „a kaptafánál” marad. 

Ám Nagy Csaba, a bukaresti magyar diaszpóra protestáns főlelkészé-
nek második gyermeke, az élni akarás és a nyelv vallásos szeretete mellé 
még egy adag kóskárolyi közösségi hivatástudatot is kapott, amelynek 
megnyilvánulására az ötvenhat utáni hazai politikai légkör nem nyújtha-
tott teret. Ezért vállalkozott tudatosan, édesapja példája nyomán az emig-
rációra és annak megpróbáltatásaira. Formai variációkban gazdag vers-

                                                           
174 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 1. számában. 
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gyűjteményének emigrációs ciklusából való a Levél feleségemnek Buda-
pestre című verse: 

elvitt a gép 
 én is szállok 
 Veled visznek 
 megölt álmok . . . 
 
. . . nem búcsúzom 
 mert szeretlek  
lélegzetem  
Benned reszket. . . 
 
. . . látó szavam  
szóló szemem 
 beszélsz értem  
nézel nekem 
 
beszélsz értem  
nézel nekem  
vagyok Veled  
Te vagy nekem. 

 
Ez az intim légkör a következő versben szélesre tágul; 
 

. . . Az utca bolydult hangyanépe olykor  
ha ég felé tekint, 
látja, amint az óriás pálmalomb a dombon  
felé-, vagy messzeint, 
 s mit lát a szélnek lendült női testen  
feszült erők között — 
– a vale victor vae victis fájdalma  
él, vagy elköltözött? . . . 

 
„Ki bocsátott meg kinek, mikor a nép kiegyezett. . kérdi és — „miért 

nem úgy hoz gondot szülői házból a gyerek, hogy népét féltse ne magát.. 
.”? 

A ciklus zárósorai ismét személyes szférába térnek vissza, de míg a 
bevezető vers a hitvesi szeretetről, a befejezés a gyökerek, a haza és Bu-
dapest iránti hűségről vall: 
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. . . mondd meg neki  
én üzenem hogy várjon  
hogy jövök  
egyszer  
igen  
biztos 
ha hoznak is  
ha ládában is ...” 
 

A kötet elejének huszonkét verse A házban című fejezetet alkotja. Az 
otthon, a szűkebb család a költő személyiségének belterületét határolja be. 
A ház falai azonban nem transzparensek, nem a kizárás célját szolgálják. 
E fejezetben szól az édesanyjáról, aki már „emlék”, de akihez őszintén 
ragaszkodott („ . . . mosollyal tett ki szóm eléd mindent mi voltam . . .”) 
és a pályájáról, a „műszaki élet”-ről, amelyet „hideg fémes ízű”-nek ne-
vez. 

A Balladás főleg erdélyi tárgyú, vagy legalábbis jellegében erdélyi, 
mint a „Sirám három asszonyhangra”, amely vers az idegenbe és idegen-
hez férjhez ment asszonyok nyomorúságáról szól. Finom tollvonásokkal 
rajzolt kép: a „márkáért” kufárkodó férj elárulja, hogy merre lelte új hazá-
ját az első asszony, míg a másodikról megtudja az olvasó, hogy „Ná-
poly”-ban, és a harmadikról, hogy „más havas hazában” él. Itt is ott is 
élve nem hiányzik sömmi” s arról sem esik szó, hogy mélyebb szerelmi 
oka lenne a „más hazába” váltásnak. A tragédia mégis teljes, mert „dug-
dosni” kell a könyvet, vagy tűrni az egyedüllétet a „süket csöndben ülést”, 
vagy az idegen ajkú gyermekkel élni. . . 

A Tündérszikla leginkább szerelmi költemények gyűjteménye és bár a 
címben nincs rá utalás, a kötet tartalmaz még két további fejezetet: a Szi-
lánkságot, amely öt rövid „versmorzsa” és a Hírek múlthól-mából című 
karcolatokat. Ez utóbbi fejezet mind formailag, mind tartalmát illetően, 
külön publikációba kívánkoznék. 

Köszöntésében Nagy Csaba mestereiről vall. Elsőnek említi Adyt, aki 
a költészet felé fordította, aztán Áprilyt, a költészet ötvösét, akitől a forma 
fontosságát tanulta. Babitstól származtatja a közösségért vállalt felelősség 
igényét, Illyés Gyulától a hátrányos helyzetűekért való dörömbölést, míg 
Németh Lászlótól és Bibó Istvántól a politikai szemmértéket. 

Végül elismerés illeti Vimmer Katalin Rozáliát, aki több művészi il-
lusztrációval gazdagította a kötetet. 
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VÁSZOLYI ERIK 
Világkongresszus Zürjénországban175 

A cím első pillantásra szenzációhajhászásnak is tűnhet vagy dőre élcnek, 
pedig nem az. Igaz is, komoly is. 1985 júliusában a szovjetunióbeli Zűr-
jén Autonóm Köztársaság fővárosában rendezik meg a Hatodik Nemzet-
közi Finnugor Kongresszust, amely a magyar szellemi élet számára több-
szörösen jelentős esemény. 

Az ötévenként összeülő finnugor világkongresszusok előzményei a hú-
szas és harmincas évekre nyúlnak vissza, amikor észt, magyar és finn 
részvétellel kulturális konferenciákat rendeztek hol az egyik, hol a másik, 
majd meg a harmadik fővárosban. A finnek nyitották meg a sort 1921-
ben, Tallinn következett 1924-ben, majd Budapest 1928-ban, aztán 1931-
ben ismét Helsinki és végül 1934-ben újra és utoljára Tallinn volt soros. 
Ezek a finnugor találkozók nem (vagy nem elsősorban) tudományos érte-
kezletek kívántak lenni, inkább külügyi és művelődéspolitikai jelentősé-
gük volt a résztvevő nemzetek számára. Ne feledjük, hogy a két világhá-
ború között a finnek és észtek hosszú történelmük során először élveztek 
független államiságot, magunk pedig apránként ocsúdtunk Trianon döb-
benetéből, s új külpolitikai orientációnk egyik kísérlete éppen az észt-
finn-magyar barátkozás próbált lenni. 

Hasonló külpolitikai kezdeményezésre 1945 után, mint tudjuk, nem 
kerülhetett sor. A háborút követő újjáépítés mindhárom országban sokáig 
tartott. Az újjászületett tudományos élet egyik lényeges jegye viszont az 
lelt, hogy Budapesten, Tallinnban és Helsinkiben egyaránt a nemzeti mű-
velődés egy jelentős alapelemének ismerték el azt, amit összefoglalóan 
finnugrisztika néven szoktunk emlegetni, tehát finnugor nyelvészeti, nép-
rajzi, őstörténeti, embertani, irodalmi és népzenei kutatásokat. E szakterü-
letek képviselői gyűltek össze 1960-ban Budapesten az Első Nemzetközi 
Finnugor Kongresszusra, amelynek jelentősége többszörös volt tudomá-
nyosan és politikailag egyaránt. Magyarországon a legelső finnugor vi-
lágkongresszus a háború után tizenöt évvel és 1956 után mindössze négy-
gyel a hazai finnugrisztika meg általában a finn-magyar kapcsolatok újjá-
születését is jelezte. Mindez pedig orosz jóváhagyással zajlott le, s ezt az 
is demonstrálta, hogy a kongresszuson nagy létszámú szovjet küldöttség 
jelent meg. Szovjet, úgymond, s nem orosz, mert zömük valamelyik kis 

                                                           
175 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 2. számában. 
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finnugor nációbeli volt: zűrjén vagy cseremisz, mordvin vagy votják, kar-
jalai meg kárpátaljai, nem beszélve persze számos észt kollégáról, akik ott 
lehettek. Nem volt éppen jelentéktelen, hogy a szovjet vendégek zöme 
életében először tette, mert tehette ki lábát a népek nagy hazájából, s Bu-
dapest nekik a Nyugat volt. Még nyugatabb lett aztán Helsinki, a II. Nem-
zetközi Finnugor Kongresszus vendéglátója 1965-ben, változatlanul nagy 
magyar, finn és szovjet küldöttséggel és a korábbinál sokkal több nyugati 
kollégával. Most már nyilvánvalóan az oroszokon volt a sor, akik nem 
mulasztották el megtenni a megfelelő politikai gesztust, amelynek jóvol-
tából 1970-ben Tallinnban, az észt fővárosban zajlott le a harmadik finn-
ugor világkongresszus, öt evvel később ismét Budapestre került sor, majd 
1980-ban a finn egyetemi város, Turku következett, ahol már huszonhá-
rom ország közel nyolcszáz küldötte találkozott. A turkui seregszemle 
záróülésén robbant a bomba, amikor bejelentették, hogy a következő vi-
lágkongresszus megrendezését 1935-ben a Szovjetunió vállalta, meghoz-
za a zűrjén fővárosban, Sziktivkarban. Az oroszok készsége nem volt 
meglepetés, hiszen a magyarok s finnek után nyilván megint rajtuk a sor. 
Valószínűnek tűnt, hogy ismét Tallinn lesz a színhely, esetleg az ősi észt 
egyetemi város, Tartu, vagy ha a meghívó fél nagyon barátságos diplo-
máciái gesztust akar tenni a semleges finneknek, netán Karjalában talál-
kozunk 1985-ben. A zűrjén fővárosra nem számított senki. Hogy a válasz-
tás mégis erre esett, két fejleményt is jelent: egyrészt az orosz diplomácia 
és propaganda alkalmi finomodását, másrészt egy istenhátamegetti kis 
nemzetiség nagykorúsodását. 

Propagandafogásnak többszörösen szellemes ez az orosz ajánlat. Finn-
ugor világtalálkozót nyilván nem rendeznek Moszkvában vagy Lenin-
grádban, hanem egy finnugor nyelvű nép körében. Tallinn vagy Tartu 
hatszázéves falai persze számba jöhetnek megint, de azokat a falakat nem 
az oroszok s még kevésbé a szovjet rendszer emelte. Karjala vagy esetleg 
Kárpátalja határterület, tele haditámaszponttal, elhanyagolt városokkal, 
elégedetlen lakossággal: igazán nem vonzó kirakat, főleg nem néhány 
száz külföldi vendégnek. A választás így eshetett a kisebb finnugor náci-
ókra: mordvin, cseremisz, votják vagy zűrjén vendéglátó város mind 
jócskán Moszkván túl van, biztonságos belterületen, és valamennyi pom-
pásan szemleltet, hogy a szovjet elvtársak hogyan valósítják meg a lenini 
nemzetiségi politika magasztos elveit a kis nemzetiségek, köztük finnugor 
nyelvrokonaink javára. Hogy a válogatásból miért éppen a zűrjének kerül-
tek ki győztesen, biztosan nem tudjuk, de valószínű, hogy egyrészt a zűr-
jének maguk mesterkedtek a saját érdekükben (s mint látjuk, sikeresen), 
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ami szerencséjükön kívül politikai ügyességüket dicséri, másrészt az oro-
szok megengedhetik, hogy 1985-ben Zürjénföldön egy világkongresszus 
üljön össze. 

Az út hosszú volt idáig. Századunk elején a zűrjének egy elhanyagolt 
és lenézett kis náció a sok között az európai Oroszország északkeleti vé-
gein, amolyan 1500 kilométerre Moszkvától, az Urál hegység és 
Arhangelszk közötti tajga és tundra végtelenjében. Egyetlen valamirevaló 
kis járási székhelyük egy ötezres sárfészek Uszty-Sziszolszk néven. A 
negyedmillió zűrjén zöme erdei vagy vízi ember, kisebb részt földműves 
vagy rénszarvaspásztor. Értelmiségük néhány tucat tanítóból, papból, vi-
déki hivatalnokból áll: nem sok. de eszes és rátermett, hogy az 1918-ban 
kapott autonómiájukkal kezdjen valamit s nem is keveset. A húszas évek-
ben megbolydul a zűrjén vidék: gombamód szaporodnak az iskolák, zűr-
jén ábécé születik, s már ezen írják-nyomtatják a szinte semmiből fakadt s 
nagy hirtelenjében virágjába szökkenő zűrjén irodalmat, verset, prózát, 
drámát. A harmincas évek sztálini rémuralma s utóbb a háború ugyan 
mindezt megtorpantja, a zord idők megtizedelik a zürjénséget, különösen 
az új értelmiséget, ám fejlődésüket mégsem képes megállítani. 1945 és 
különösen 1953 után, ahogy az oroszok nagyarányú gazdaságfejlesztésbe 
kezdenek északon is és többé már nem csupán fegyencek tömegével, a 
konjunktúrából a zűrjének is lefölözik a magukét, miközben szívósan, 
furfangosan és eredményesen fejlesztik tovább nemzeti kultúrájukat. A 
közel félmillió zűrjén fővárosa a százötvenezer lakosú, takaros, modern 
Sziklivkar, az egykori Uszty-Sziszolszk. A városnak nemcsak ipara van 
jócskán (többségében orosz munkaerővel), hanem valóban fővárosa a 
416000 négyzetkilométer területű zűrjén autonóm köztársaságnak, megfe-
lelő közlekedéssel, adminisztrációval, egészségügyi és művelődési intéz-
ményekkel, távközlési berendezésekkel, kereskedelmi hálózattal és sok 
egyébbel. Van zűrjén nyelvű napi és időszaki sajtó, anyanyelvi kiadóvál-
lalat, rádió és televízióállomás, könyvtárak, színház, tudományos kutató-
intézetek, és 1972-ben egyetemmé léptették elő a sziktivkari főiskolát. 
Száz szónak is egy a vége: ebben a városban nemcsak meg lehet rendezni 
egy világkongresszust, hanem kétségtelenül van mit mutogatni a külföldi 
látogatóknak, akikből egyébként az értelmes zűrjének nem lebecsülendő 
hasznot is húznak, hiszen a világkongresszus tiszteletére vadonatúj szál-
loda épül a korábbi három mellé, új éttermekkel, városrendezési munkála-
tokkal, rendkívüli közlekedési beruházásokkal, hirtelenjében tömött üzle-
tekkel. Mindezt főleg Moszkva fizeti és Sziktivkar nő és szépül tőle. 
Hogy mindebben mennyi a szubjektív propaganda és az objektív gyara-



 

803 

podás, nehéz kihámozni és alkalmasint nem is érdemes: az oroszok nem-
zetiségi politikája hagyományosan bonyolult és ellentmondásos. Lényeg 
az, hogy Zürjénországban most mégis mozog a föld, mindegy, hogy miért 
és meddig, és hogy az adott körülmények között a zürjéneknek van egy 
olyan értelmiségi gárdája, amelyik tud a kedvező lehetőségekkel mit kez-
deni; nem utolsósorban magas politikai intelligenciával képes volt az oro-
szoknak bemagyarázni, hogy mindez nem régivágású nacionalizmus ha-
nem új típusú szocialista hazafiság. 

Egy emberöltővel ezelőtt Sziktivkar és a Zürjénföld gyakorlatilag zár-
va volt a külföldi látogató számára (idegen ugyan került oda 
tízezerszámra, de csak rabruhában). 1984-ben budapesti bölcsészdiákok 
egy csoportja tanársegédük vezetésével meglátogatta a sziktivkari zűrjén 
egyetemet, pár héttel később pedig magyar akadémikusok tanácskoztak 
ott zűrjén kollégáikkal : sorstársaikkal és nyelvrokonaikkal. Szívből kívá-
nom a hazaiaknak is, zűrjén barátainknak is, hogy összejárjanak minél 
többen s minél gyakrabban. Kívánom azt is, hogy a VI. Nemzetközi 
Finnugor Kongresszus igen jól sikerüljön a testvéri zűrjén fővárosban. 
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GÖMÖRI GYÖRGY 
Változatos szöveggyűjtemény176 

Nyugati magyar széppróza antológiája 1982, Válogatta és szerkesztette: 
Ferdinandy György, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 
1983. 359 l. 
 
Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem eléggé nem dicsérhető 
vállalkozásba fogott, amikor elhatározta, hogy három reprezentatív kötet-
ben (költészet, széppróza, esszé) összegyűjti a nyugati magyar irodalom 
java termését. Az első kötet, a Nyugati magyar költők antológiája 1980 

Kemenes Géfin László szerkesztésében már négy éve napvilágot látott; 
ezt követte 1983-ban a Nyugati magyar széppróza antológiája 1982 
Ferdinandy György gondozásában. A kötet címe, sajnos, kicsit sutára 
sikerült, nem tudjuk mi ókból a „nyugati” elöl hiányzik a határozott név-
elő. Hívhatnánk ugyan a kötetet „Nyugati magyar prózaírók antológiájá-
nak” is, de mégsem így hívják; márpedig a főnév használata esetén „A 
nyugati magyar széppróza” kellene, hogy legyen a címben. Kár ezért az 
azonnal szembetűnő szépséghibáért. 

Annál is inkább, mert maga a kötet (a saját kérésére kimaradt Márai 
Sándor kivételével) valóban a nyugati magyar prózaírók legjobbjait sora-
koztatja föl, összesen huszonhatot. A legidősebb, az időközben elhunyt 
Cs. Szadbó László 1905-ben, a legfiatalabb, 1973-ban emigrált Csillag 
Ádám 1946-ban született. Ha Cs. Szabót leszámítjuk, még mindig négy 
nemzedék zsúfolódik bele a terjedelmesnek tűnő, de még így is kissé szűk 
antológiába; legtöbben Európában élnek, bár vannak amerikai és kanadai 
szerzők is köztük, maga a szerkesztő pedig Puerto Ricóban lakik. A hu-
szonhat között csak két nőt találunk (a költői antológiában hasonló volt az 
arány, 32 költő közül három volt nő), ami pedig a külföldre távozás idő-
pontját illeti, a többség ötvenhatos, ők alkotják a „derékhadat”, az ő írása-
ik adják meg a kötet alaphangját, amit idősebb és fiatalabb szerzőtársaik 
csupán színeznek. A fiatalabbak nem okvetlenül modernebbek az időseb-
beknél — így az 1937-ben született Sárközi Mátyás hagyományosabb 
prózát ír, mint a nálánál húszegynéhány évvel idősebb Határ Győző, vagy 
Tardos Tibor, viszont a legtöbb „realista” elbeszélőt mégis az idősebbek 
között találjuk. 
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Egyetérthetünk azzal, amit Ferdinandy György előszavában mond: va-
lóban úttörő vállalkozásnál bábáskodott. Ez az első antológia Nyugaton, 
amely extenzív módon méri fel szépprózánk „mai állását”. (Azért csak a 
mait, mert azoktól az íróktól, akik 1982 előtt haltak meg, a szerkesztő 
nem válogat.) Ha pedig az „úttörő” mellé más jelzőket keresünk, legelső-
nek a „változatos” kínálkozik. A kötet változatosságát műfaji és stiláris 
sokfélesége szavatolja, olyan könyv ez, amelyben mindenki találhat ked-
vére valót. Más kérdés, hogy mint az antológiáknál általában, nem min-
den író egyformán kedves mindenkinek, sőt nem minden kedvünkre való 
írótól találunk benne írást, ami annak képességeit a legjobb színben mu-
tatná meg. Itt szóvá kell mindjárt tenni a műfaj kérdését, hiszen a „szép-
próza” elég tág, mondhatnánk efemer fogalom. Ferdinandy azt írja, a vá-
logatásban „a novellára, az elbeszélésre és a regényre” kellett szorítkoz-
nia. Szerintem a fentieknél sokkal többféle írásmű került be az antológiá-
ba, próbálkozzunk meg rendezésükkel: 1. igazi elbeszélés (András Sán-
dor, Domahidy András, Sárközi Mátyás, Vásárhelyi Vera); 2. regényrész-
let (Domahidy Miklós, Kabdebó Tamás); 3. önéletrajzi emlékezés (Cs. 
Szabó László); 4. irodalmi riport (Sztáray Zoltán, Halász Péter); 5. humo-
ros élménybeszámoló (Györgyey Ferenc, Lőkkös Antal); 6. abszurd-
groteszk próza (Határ Győző, Tardos Tibor, Czigány Lóránt, Perneczky 
Géza, Hendi Péter); 7. szöveg. Ami a szöveget illeti, én itt alapjában két 
fajtat különböztetnék meg, olyat, amelyik a közlésre irányul és olyat, 
amelynek célja a közlés nyelvi-tipográfiai álcázása. Az előbbihez sorol-
nám Marton László dialógus, vagy inkább két párhuzamos monológ for-
májában előadott „Nocturnes”-jét és Csillag Ádám „Apádra ütsz” című 
kollázsát, az utóbbiba Nagy Pál és Bujdosó Alpár szövegeit. Az ún. „vi-
zuális szövegekről” van szó, mert Ferdinandy beválogat Nagy Páltól egy 
korai naturalista novellát is — a vizuális szövegekről a szerkesztő úgy 
véli, hogy azok „prózai indítékúak”. Nem hiszem, hogy igaza lenne: Nagy 
Pál és Bujdosó Alpár szövegei pusztán nyomdatechnikai indítékúak és az 
irodalomhoz kb. annyi közük van, mint egy csomagolópapírral körülte-
kert emlékműnek a képzőművészethez. Ez utóbbi kategória tehát nem fér 
bele a „széppróza” mégoly nyitott fogalmába sem. 

Az antológia változatossága tehát egyszerre kínál széles skálát, gaz-
dagságot, és eklektikusságot, jelentős színvonalbeli eltéréseket. Kiktől 
válogatott jól Ferdinandy? A kötet doyen-jétől, Cs. Szabó Lászlótól, aki-
nek erdélyi gyerekkori emlékei mellett egy fanyarul titokzatos londoni-
budapesti novelláját vette föl a gyűjteménybe, András Sándortól, akinek 
(annakidején nagy vitát kavaró) „Hazatérése” újraolvasva is a nyugati 
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magyar széppróza legértékesebb darabjai közé tartozik, Perneczky Gézá-
tól, akinek a mindennapiságból hirtelen fantasztikumba emelkedő rövid 
novellái újdonság erejével hatnak ebben a mezőnyben is, valamint Csillag 
Ádámtól, akinek remek, bár kegyetlen családi és ön-viviszekciója nagy 
erővel tör át gátlásokból vagy szeméremből emelt védekező mechanizmu-
sunkon. De alighanem igazságos volt Domahidy Miklóshoz, Györgyey 
Ferenchez, Czigány Lóránthoz, Márton Lászlóhoz es Sárközi Mátyáshoz 
is, akiknek írásai, szóljanak bár a magyar történelem egy fontos esemé-
nyének személyes epizódjáról, vagy e történelem abszurddá „zanzásított” 
és iróniával átszőtt áttekintéséről, egy mulatságos recski epizódról, vagy 
egy ötletesen elképzelt hazalátogatásról, férfi és nő párhuzamos maganyá-
ról a végtelenbe nyúló éjszakában, mind színvonalas és érett prózát képvi-
selnek. Ugyanez áll Halász György „A különös bordélyház” című elbe-
szélésére, amely alighanem az író legjobb nyomtatásban megjelent darab-
ja; csak azt fájlaljuk, hogy Halász György a hatvanas évek közepe óta 
teljesen elhallgatott. (S azt is, hogy Márton László nem ír többet, s így 
egy ugyanezen a néven induló fiatal pályatársat többen ismerik mar Bu-
dapesten, mint az „eredeti”, jelenleg párizsi Marton Lászlót.) 

Velük szemben említsük meg a legtermékenyebbeket, Kabdebo Ta-
mást és magát Ferdinandy Györgyöt. Előbbinek hat, utóbbinak négy 
magyarnyelvű könyve jelent meg 1970 óta, ami a kiadási nehézségekkel 
küzdő nyugati magyar irodalom körülményei közt nem kis dolog. Mind-
ketten kitűnően kezelik a nyelvet, Kabdebó inkább a meseszövéseben es 
az alakformálásban, Ferdinandy a kevés eszközzel való hangulatteremtés-
ben erős — erről győznek meg itt olvasható írásaik is. 

Kevésbé lehetünk elégedettek a szerkesztő választásával más szerzők 
esetében. A műfaji kötöttségeken régen túllépett Határ Győző például itt 
egy „Boszorkányégetés” című elbeszélésével szerepel. Ezen a brit 
tévéműsorparódiával kezdődő modern rémtörténeten is rajta csillognak 
ugyan Határ ismert stílusjegyei, mégsem sorolnám azt a wimbledoni mes-
ter legjobb, vagy legmeghökkentőbb írásai közé. Domahidy András mű-
vei közül egy provinciális zsánerképféle került az antológiába 
(„Kalaberparti a strandon”), aminél sokkal jobbat is olvastunk már tőle. 
Ami Halász Pétert illeti, őt a gyűjtemény két tárcával, mint rangos újság-
írót mutatja be, pedig hát (Ferdinandy ezt jól tudja) Halász számos re-
gényt is írt, s ha másoktól lehet regényrészlet, tőle miért nem? Végül két-
lem, hogy Karátson Endre sokrétű és kifinomult írásművészetének bemu-
tatására éppen legnaturalisztikusabb írása, a Santorinra való kirándulás 
lenne a legalkalmasabb. 
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Meglehet, ezek az észrevételek csupán ízlésbeli különbségeimet jelzik 
Ferdinandy Györggyel; végül is színvonalas, érdekes, olvasmányos anto-
lógiát állított össze, amelynek olvasói meggyőződhetnek arról, hogy ha a 
széppróza nem is éppen a nyugati magyar irodalom vezető műfaja, annak 
élvonalbeli művelői (hátukon több élményanyagot hurcolva) általában 
kevesebb esztétikai megkötéssel és nagyobb nyelvi igényességgel írnak, 
mint hazai társaik. Reméljük, hogy Cs. Szabó László műveinek hazai 
megjelenése után egyre többen jutnak el a magyarországi olvasóhoz, az 
antológia huszonhat írójából egyre többet fognak „fölfedezni” és kiadni a 
hazai könyvkiadók, 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Két könyv177 
Illyés Gyula Emlékkönyv, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984, 
606 l. 
Galgóczi Erzsébet: Vidravas, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984, 
264 l. 
 
Az Illyés Gyula Emlékkönyv hét fejezetre osztott anyagát Flóra asszony, 
az elhunyt író felesége válogatta és szerkesztette. A szortírozás nem lehe-
tett könnyű, hiszen a több mint fél évszázados alkotói folyamat bemutassa 
csupán apró mozaikokkal tudta érzékeltetni. Az viszont igen dicséretes, 
hogy minden blokk előtt felsorolja az érintett életszakaszban publikált 
könyvek címét, a megjelenés időpontját és a kiadókat. Ezáltal a poéta 
tevékenységére kíváncsiak forrásként forgathatják a művet, s ha még be-
szerzik melle a költő földi létét képekben is illusztráló albumot (Illyés 
Gyula élete képekben), amely a Gondolatnál látott napvilágot 1982-ben, 
az eligazításhoz szükséges iránytű így teljes lesz. A predesztinációs elmé-
let — az eleve elrendeltetésben való hit — védelmezői gyakorta hangoz-
tatják; a küldetésre szántak megérzik a nékik rendelt feladatot, és minden 
erejükkel igyekeznek azt teljesíteni. Hogy Illyés Gyula valóban a kivá-
lasztottak közé tartozott-e, vagy a véletlenek összetorlódása lökte őt a 
Nyugat folyóirat nagyjai köze? Annyi mindenesetre bizonyos, ösztönösen 
kereste helyét, és egészen fiatalon Kassák Lajos, Füst Milán, Gellért Osz-
kár egyengette útját. Első verseskötetét, az 1928-ban kinyomtatott Nehéz 
Föld-et Németh László is méltatta. Az emlékkönyvben ismét közreadták 
ezt az írást: „Illyés zsellérfiúnak vallja magát, de képzelete nem a zsellér-
fiúé. Mégcsak nem is paraszttehetségé. A legkonkrétabb képeinek is van 
némi metafizikai, nyilallása. Semmivel sem tudok többet róla, mint am-
ennyit kötetében elmond, de képei természete mégis két elhatározó élet-
periódusát leplezi le. Az egyikben s nyilván korábbiban mohón szippantja 
fel a tárgyi világot, és sok árnyalatú, de nem vaskosan reális emlékkincset 
zsúfolt fel. A másikban szellemi élete visszafordul az emlékezésről az 
asszociatív útvesztőkre, beletanul a fürge, de vak városi gondolkozásba, 
amely épp ezért dobálhatja oly könnyen es szemkápráztatóan a fogalma-
kat, mert nincs meg a szemléleti ballasztjuk; egymáshoz való viszonyuk-
ban s nem szemléleti tartalmukban élnek. Az Illyés-lírában ez a második 
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absztrakt korszak menekszik vissza a korábbi konkrét emlékekhez. Tud-
juk, hogy huszonöt éve ez a menekedés teremtette meg Ady szimboliz-
musát. Illyés azonban nem választhatta többé a szimbolista utat. Nem a 
megmutatható képhez, hanem az élet valóságos képeihez fordul, s ,városi' 
rafináltsága azok fölött teremt sajátságos elvont párakört.” 

A kritikának ez a rövid részlete kis módosításokkal majd valamennyi 
Illyés könyv esetében érvényes lehetne, mert a költő freskói egyszerre 
romantikusak és realisták, népies hangvételük ellenére is kicseng belőlük 
az urbánusok csiszolt stílusa. Kísértetiesen sok a hasonlóság a két világ-
háború közötti esztendők, és az 1945 utáni évek huzavonáiban. Rohamo-
san fokozódó hírnév és mellőzések, egymás nyomában sorakozó kötetek 
és dühödt acsarkodások. Az emlékkönyvben pontról pontra követhetők a 
fejlődés fokozatai, s tettenérhető az is, hogy mikor kényszerült hangvál-
tásra, miképpen ítélték meg szerepet idősebb es fiatalabb kortársai. Nagy 
Lajos, Bajcsy-Zsilinszky Endre, Fábry Zoltán, Móricz Zsigmond, Kovács 
Imre — és így tovább — levelest, cikkeit összerakosgatva látni önmagá-
ban is izgalmas, s külön kiemelendő, hogy olyan szerzők is helyt kaptak a 
gyűjteményben, akik nevét sokáig nem lehetett kinyomtatni a hazai sajtó-
ban, például Szabó Zoltán, Bibó István. 

A politizáló Illyésről azt is megtudjuk, hogy 1945 júniusában milyen 
kiáltványt fogalmazott a parasztság művelődése ügyében, láthatjuk a kép-
viselői megbízatást igazoló okmány fakszimiléjét, valamint az arról szóló 
dokumentumot is, miszerint a mandátumáról 1948-ban lemondott. A tü-
relmesek átbogarászhatják naplójegyzeteit, silabizálhatják kézírását es 
nézegethetik a bőségesen felsorakoztatott fotókat: a portrék halmazából 
aztán kikerekedik az egész, hogyan múlik a fiatalság, miképpen teremte-
nek új tekintetet az arcot behálózó szarkalábak, egyre mélyülő ráncok. Az 
erdélyi költő, Kányádi Sándor mértéktartó, ám mégis derékbanhajló tisz-
telettel köszöntötte hetvenedik születésnapján Illyést. Elmélkedése pom-
pásan lényegretapintó, és az anyaország peremére szorultak közös véle-
ményét sűríti: „Ha van a szavaknak edzőpályájuk, akkor a magyar szava-
ké jelenleg az ő szűkre húzott szeme sarkában van. Ott tanulnak fegyel-
met, pontos erő- és önismeretet. Zrínyi, Kazinczy, Petőfi, Babits s a pusz-
tai rokonság — pásztorok és prédikátorok — igazítanak még rajtuk, mie-
lőtt útra indulnának. S induláskor a pillák rezdülése feltölti mindenüket az 
önmagukon is mosolyogni tudás enyhe áramával. Láttukra a könyvtárak 
magukba lustult kövér baglyai, a szótárak is jóleső borzongással és tiszte-
lettel szorulnak összébb a polcokon. Ámuldozhat a lyukkártyákkal paszi-
ánszozgató stiliszta, hogy ezek a mindenünnen hazagondoló igék mennyi-
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re a hajdani mesterlegényeink szemével járták,, járjak a világot. Nem a 
kaland, az alkalmi bravúr, hanem a fogások tenyérbe, ujjbögybe honosítá-
sának vágya talpaltatta végig velük Európát. Szavahihető szavak a tőle 
érkezők. Az ezerszer hitelüket vesztettek is új hitelt nyernek azzal, hogy 
nála szolgálnak ...” 

Keresztury Dezső már a legnagyobb élő magyar költőnek mondotta a 
hetedik X küszöbét átlépő poétát, és a még hátralévő tizenegy esztendő-
ben mind többen sorolták magukat Illyés híveinek — esetleg: gyülekeze-
tének — rohamosan gyarapodó táborához tartozónak. Tanácsait kérték, 
aggódva figyelték, meddig bírja a naponta nyugtalanítóbb kötelezettség 
súlyát, és óhajtották, hogy teljesüljön vágya: Vakosodván érzek szomjú 
erőt, / legyek a legmesszebblátó magyar. Nem soroljuk fel könyveinek 
címeit, a nagysikerű drámáinak tucatjait sem említjük, mert számuk any-
nyira tetemes, hogy sok helyet venne el az összes művek ismertetése. 
Lászlóffy Aladár meghatározásával tökéletesen egyetértve mi is úgy vél-
jük, hogy a példamutatás pátriárkája lett. Mekkora árat fizetett azért, hogy 
a szorongatott helyzetekből is kitörhessen, ősi nyelven társaloghasson 
követőivel, és az alapigazságokat a jövendőhöz is szólva aszútisztán tö-
mörítse? Nemzeti költőként porondon maradni még kompromisszumok 
kötésével is roppant nehéz. 

Hívesnek azonban sikerült komolyabb vereség nélkül átvészelni az 
összecsapásokat, a soha nem szűnő farkasszemet nézéseket, és a legko-
morabb időkben sem rokonszenvezett a teljes borúlátásra hajlókkal. Talán 
a megmaradáshoz szükséges józan érvek segítették át az akadályokon, és 
bízott a hajszálgyökerek hitet tápláló, s a kapaszkodáshoz elegendő erejé-
ben. Az Emlékkönyvben szereplő hazai és külhoni kortársak közül va-
lamennyien elismerik, élő poétának ritkán adatik az a szerencse, hogy a 
vele azonos nyelvet beszélők — éljenek tőle bármilyen távol — jelképnek 
tekintsék, s azok is fölnézzenek rá, akik nem olvashatják műveit. Hogy ki 
volt valójában Illyés, azt Frénaud francia író így összegezte: „Költő, aki 
jelen van a történelemben; aki ismeri az emberi gyávaságot meg a bátor-
ságot is, amely életben tart bennünket; költő, aki nem csapja be magát, es 
aki minket se csap be; aki vállalja a meghasonlást, és aki a büszkeséget 
választotta. Aki ismeri a múltat, és rákérdez a jövőre; aki népének fia, 
népének fáklyája. Felelős költő a törékeny világban.” 

 
* 

Galgóczi Erzsébet regényeinek olvasói nem mindig hozsannáznak egy-
egy újabb művét lapozgatva, a kritikai vélemények is gyakorta ellent-
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mondóak, de a lényeget tekintve abban azonosak: Galgóczi a második 
világháború után jelentkező prózaíró nemzedék jelentős egyénisége. Leg-
utóbb megjelent könyve, a Vidravas című regény főhősét, Orsolyát azért 
zárják ki 1952-ben a Képzőművészeti Főiskoláról, mert szüleit kuláknak 
nyilvánítják. Visszatér falujába, s a családi portán várja, hogy a jogtalanul 
hozott határozatot megváltoztatják és folytathatja tanulmányait. Ekkor 
érkezik hozzájuk a fővárosból kitelepített asszony, akinek bűne csupán 
annyi, hogy egy nemzetközi hírű geológus felesége, de a tudóst szabotázs 
vádjával előbb halálra, majd életfogytiglani börtönre ítélik. Ezek az évek 
Rákosi és csapata diktatúrájának legeszeveszettebb esztendői, tombol a 
terror; az Államvédelmi Hatóság, Péter Gábor vezetésével korlátlan hata-
lommal rendelkezik. Koncepciós perek, radikális Tsz-szervezések, depor-
tálások, ártatlanok elhurcolása, bebörtönzése vagy internálása mindenna-
pos eseménynek számít. Az egész ország rettegésben él; nemcsak a nép, 
hanem a legmagasabb rangú funkcionáriusok is, hiszen Rajk László és 
társainak kivégzése után, 1949 szeptemberének végétől senki nem érezhe-
ti magát biztonságban. 

Galgóczi Erzsébet szándéka nem kevesebb, mint hogy a személyi kul-
tusznak nevezett korról alkosson realista festményt a grafikus művésznek 
tanuló főszereplőjével. A lány parasztivadék, s 1945 után lelkesen hisz a 
kommunisták ígérgetéseinek, aktív tagja lesz a kommunista ifjúsági szer-
vezetnek, a DISZ-nek; csak akkor kezd töprengeni a rendszer hazugsága-
in, amikor kipenderítik a főiskoláról. Ám sok mindent nem ért, ő is úgy 
gondolkodik, miként a becsapott, félrevezetett milliók közül oly sokan, 
hogy ami velük történik, az csak félreértés; valamiféle tévedés áldozatai 
lettek. Galgóczi ügyesen sodorintja az eseményeket egymásba, és a több 
szálon futó történésekből így fonódik az a kötél, ami 1948-tól kezd a ma-
gyarság nyakára tekeredni. A hurkot csomózó moszkovita pártvezetőkről 
nincs sok leírás, de az AVH különböző becstelenségeinek ecsetelésével 
nem fukarkodik a szerző, mégha észlelhető is elővigyázatossága, hogy az 
alkotói szabadság határait át ne hágja. Rutinos óvatossággal kapargatja a 
számtalanszor újramázolt múltbéli események rozsdáit, s akadnak tünetek 
és jelenségek, amelyeknek még a felszínét sem érinti. 

Ez azonban nem csökkenti a regény értékét. Igen hasznos és időszerű, 
hogy a mai húszon- és harmincévesek olvashatnak valamit arról, mi volt a 
kuláklistázás, a deklasszáltnak. nyilvánítottak országon belüli száműzeté-
se, hogy tényleg volt Recsken haláltábor, és kikből rekrutálódtak az AVO 
tisztjei, s azok milyen eszközöket alkalmaztak céljaik elérése érdekében. 
A Vidravas érdeme elsősorban az, hogy a főhős családjánál vendégeskedő 
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asszony, s annak bebörtönzött férje, majdnem a valódi nevükön szerepel-
nek, s így az érdeklődő olvasó konkrét kapaszkodót talál ahhoz, honnét 
tudja saját kutatásai alapján tovább gombolyítani a cselekmény fonalát. 
Ezt segíti még a könyv elején lévő kronologikus felsorolás is; hogyan 
alakul — formálódik — Magyarország sorsa 1944 szeptember 23-ától, 
amikor a Vörös Hadsereg előretolt egységei Battonyánál átlépték a határt. 

A nemzetközi hírű olajkutató mérnök, Papp Simon — a regényben Si-
mon Pál — életútja alakulásának leírása mintegy parabolaként mutatja be, 
hogy őrizetbe vételét követően, 1948 szeptemberétől miképpen telepedik 
hazánkra a szellemi jégkorszak; könyörtelen hidegséggel tizedelik a nem-
zet legjobbjait, legyenek azok értelmiségiek, katonák, munkások, parasz-
tok, s pár hónap múltán már vaktában lövik ki a sorban állók közül a 
kommunista párt addigi dédelgetettjeit és a rendszerrel nem rokonszenve-
zőket egyaránt. Galgóczi Erzsébet regényében 1956 nyaráig követhetjük 
az eseményeket; mennyit nyomorognak városiak és falusiak, miért pusz-
tulnak el annyian értelmetlenül, kik, milyen áron tudnak alkalmazkodni a 
megváltozott körülményekhez. A kuláknak minősített család felfelé tö-
rekvő leányának sorsa, az ÁVO-os tiszttel való szerelmi kalandja, és az 
iszonyú kiábrándulás, miközben hosszasan beszélget az idős, gyámolat-
lan, kitelepített nővel, majd üzenetet visz tőle a fővárosban lakó, különbö-
ző foglalkozású családokhoz, nos, mind e történetek — rettegések — le-
írása olyan drámai események sorozatát sűríti, amelyek törvényszerűen 
sodorják az ország lakosságát az 56-os forradalom kirobbantásához. Gal-
góczi ezt nem mondja ki, de érthetően áttételes fogalmazással utal arra, 
hogy ha a jövő síkos pereméről a nemzet pilléreit tartók ujjait akarják 
lerugdosni, abból nem születhetik semmi jó. Hazánkban a népet kordába 
fogni akaró hatalom ott és akkor tévedett legelőször, hogy azt vélte: elég 
elvonni a legszükségesebbet, s mindenki önként dugja fejét a járomba. 
Ám, éppen a föld művelői, a parasztság ismeri a növények ama tulajdon-
ságát: a legnagyobb szárazságban is képesek összegyűjteni annyi harma-
tot, amely megóvja őket a kipusztulástól. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Egy self-made-megváltó víziói178 

Aurora regénytár, London 1984,176 l. Határ Győző: Éjszaka minden 
megnő, 
 
Számtalan variánsát ismerjük a témának: mi lenne, ha egy szép napon 
arra ébrednénk, hogy egyesegyedül maradtunk a földkerekségen? Az 
atomkorszak írói különös előszeretettel vetítik ki ezt az elképzelést, ami-
hez aztán a megfertőzött, sivataggá pusztított környezet adja a hátteret, a 
Teljes Hiány, nemcsak más élőlény, de a létfolytonosság legelemibb elő-
feltételeinek tökéletes hiánya. 

Határ Győző másvalamit, rafináltabbat álmodott — helyesebben rém-
álmodott — most publikált könyvében. Az Éjszaka minden megnő abszt-
rakt regény — legalábbis így határozza meg műfaját a szerző, nyilván 
ezzel is jelezni akarván, hogy az atomrobbanás árnyékában fogant víziók-
kal ellentétben nem egy konkrétan fenyegető helyzet előrevetítését tar-
talmazza. Sem a közel-, sem a távolabbnál távoli jövőben nem kell attól 
tartani, hogy bárkivel is megeshetnék olyasmi, mint a szerencsétlen „lexi-
konnal házaló-vigéc”Archie Dumbarton-nal. Ő  az anyagi túlszolgáltatás 
kellős közepén marad magára, olyan pazar jólétben-ellátottságban, amivel 
még emberemlékezet óta ember nem rendelkezett; korlátlan ura a föld 
kiaknázott és kiaknázatlan kincseinek, a világipar össztermékének, sőt 
még az állatállományt sem irtja ki körülötte a szerző, harsány ugatás-
miákolás-rikácsolás tölti be a levegőt, csak éppen az emberi szó hiányzik 
a kórusból. 

A norpingtoni Alsó Kertekalja 27. számú ikervillájában Archie 
Dumbarton arra ébred egy derengésnek makacsul ellenálló reggelen, hogy 
rajta kívül hírmag sem maradt fenn az ötödfélmilliárdos emberiségből. 
Hogyan-miért, mi okozta a többiek „érthetetlen elszenderü'ését”, az ezer-
szám szertefekvő „hullabogár”-ét Norpington utcáin, szupermarketjeiben, 
az autók ülésein, képtelen kideríteni. Megbocsátható módon nem is ez a 
kérdés foglalkoztatja az egyetlen emberpéldányt; minden erejét össze kell 
szednie, hogy egyetlenségének iszonyú következményeit megeméssze. 

A házalóvigéc-szakma előfeltétele a makacsság; így aztán Archie sem 
adja meg egykönnyen magát. A legkézenfekvőbb megoldással kezdi: bir-
tokba veszi váratlan örökségét, kiválasztja a legmesésebb meseautót, a 
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legpazarabb szálloda-szállást, a legínyencebb csemegeboltot. Túlélési 
manővereinek sorozata a fogyasztó-élvező társadalom vitriollal rajzolt 
karikatúrája. Talán még soha nem boncolták ilyen radikális következetes-
séggel egyén és tárgyvilág viszonyát, a fogyasztó polgár lelki berendezé-
sét. Határ jólismert kifogyhatatlan fantáziája elemében van itt; filmre kí-
vánkoznak — egy Hitchcock-utód kamerája elé — az Egyetlen Korlátlan 
Fogyasztóvá avanzsált kisember szembesülése az irdatlan árukészlettel, 
dőzsölése-garázdálkodása, amint zárakat szétlövöldözve, kirakatokat be-
zúzva és hullákon átgázolva, már-már ősemberi szintre süllyedve tulajdo-
nába veszi ölébepottyant javait, hogy aztán ráébredjen, semmi öröme sem 
telik a birtoklásban. Sehol szomszéd, aki megirigyelhetné, barát, akit el-
kápráztathatna —, sőt még a gyorshajtás is cammogásnak tűnik, ha nincs 
kit leelőzzön, vagy rendőr, akitől tartania kellene. 

Határ Győző apokalipszisában az ember nélkül maradt világ nem sze-
lídül vissza az ábrándozó lelkek által megvágyálmodott „természet békés 
rendje” színterévé. Falkában csatangolnak-üvöltöznek az elvadult háziál-
latok, csak lőfegyverrel biztos az utcákon a járás. Még náluk is rosszab-
bak a le nem puffantható szörnyetegek, Archie személyes kísértetei, az 
„önmagára-kopás” egyre ijesztőbb tünetei. A Robinzonád tulajdonképpen 
világméretű kórkép, hiszen az „Archie-szindrómá”-nak nevezett kóros 
megbetegedés kétségkívül századunk legelterjedtebb járványa, a metropo-
liszok szigetlakéinál éppúgy kimutatható, mint az isten háta mögötti tele-
püléseken. 

Lévén Archie nemcsak házaló-vigéc, de szűkebb környezetének 
nagyrabecsült ezermestere, agyafúrt orvosságot eszel ki magány-
szindrómája ellen: felépíti saját udvartartását, egy kirakatbábúkból eszká-
bált, gombnyomásra mozgó automata-hadat. Ezen a ponton azt gondol-
hatnék, a szcénárium már aligha lehetne kísértetiesebb — szerzőnk, a 
meglepetések nagymestere, azonban még további meglepetést tart raktá-
ron. A megmagyarázhatatlannak tűnő jelenségek, a természet rendhagyó 
viselkedése egyre szorosabb ostromgyűrűbe fogja a meditációkban edzet-
len átlagpolgárt, aki végül is arra a döbbenetes konklúzióra jut, hogy épp 
vele, Archie Dumbartonnal van valami célja a teremtésnek. 

A nyugati magyar olvasó, jól ismervén Határ Győző „metafizikai spe-
kulációit”, talán nem esik akkora ámulatba, mint a szerencsétlen antihős. 
Ugyanis, mint a fantasztikus regény második részéből kiderül, ismét a 
Határ-i eszmevilág centrikus-neuralgikus pontja, teremtés és teremtvény 
viszonya a tulajdonképpeni téma. A hüledező Archie megtudja, rajta áll, 
hogy egy második javított kiadásban folytatódjék a világ s ezzel az embe-
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riség sorsa, hogy a temérdek „bénadöglésben” elhullott, de feloszlásnak 
mégsem induló tetem feltámadjon — ha ő hajlandó kereszthalált halni, 
magáravenni az istenség vétkét, a félresikerült teremtést. 

Akaratlanul Ingmar Bergmann jut eszünkbe, korunk másik nagy 
protesiálója az emberi lét adottságainak tűrhetetlen volta ellen. Amit ő 
dörgedelmes-kataklizmikus képekbe öltöztet, Határ itt egy cockney-
zsargonban beszélő-gondolkodó kisügynök szavaival ad vissza — már ez 
is bámulatos teljesítmény, bár nem egyetlen nyelvi bravúrja a könyvnek. 
S míg Bergmann filmjeiben a skandináv félhomály jellegzetes, lelkileg 
elnyomorított példányai ágálnak, Archie Dumbarton személyében az an-
gol nyárspolgárság legátlagabb átlagpéldányával van dolgunk, akit eddig 
fúrás-faragáson kívül legfeljebb a vevőnek eldarált szabvány-duma és 
szabvány-családja foglalkoztatott. Annál kacagtatóbb megváltóvá-
átlényegülése, hisz kétségtelen, hogy normális körülmények közt esze 
legtávolabbi gallyacskájában sem fordul meg efféle ötlet; sőt azt is erősen 
gyanítjuk, hogy végső fokon a dolog technikai kivitelezése csábítja, a 
barkácsolás, egy automata-keresztrefeszítő-gépezet feltalálása. 

Hogy aztán a kereszthalál némiképp másképp sül el, mint Archie kiter-
velte s a gép körülbelül úgy válik be, mint Chaplin Modern idők-beli ete-
tő-automatája, nem csupán rajta múlik, hanem a próbajárat hiányán, mi-
velhogy „terheléssel ellenőrizni-próbálni kínhalál-gépet csak egyszer és 
utoljára lehet”. De a kevéssé stílszerű megváltási aktus sem akadályozza 
meg az emberiség újjáéledését. „Minden, ami volt, újra volt - és a Nagy 
Ugyanaz újra ugyanúgy volt, ugyanaz az ugyanaz. 

Határ pesszimizmusáról hosszú oldalakat írtak, szükségtelen hát újra 
említeni. Inkább azon érdemes eltűnődni, hogy a szegény balek Archie, ez 
az eredetileg cseppet sem megnyerő figura elszerencsétlenkedett kereszt-
halálában a szó szoros értelmében feldicsőül. Talán joggal tekinthető a 
mű Határ Győző főhajtásának a szenvedés előtt, ami az ő kozmoszában az 
emberi nem kiváltsága. Határ szerint az embernek a világ milyenléte fáj s 
egyedül ezt az eszmélkedés-támasztotta hiányérzetet tekinti szenvedés-
nek. 

Antropomorf világkép — mondhatnék első benyomásra — alig-alig ta-
lálna helyeslésre a természetvédelem híveinél. De aki végigolvassa Határ 
könyvet, észreveszi, hogy itt másról van szó. A kiürült világ porondján 
ketten állnak: a csöppetsem hívő, mindenéből kifosztott ember, és az em-
berben hivő, reá mindenben számító Isten. Még rokonvonásokat is mutat-
nak ezek az egyébként egyenlőtlen küzdőfelek: Archie is mestere a kéz-
művességnek, akárcsak a korongoló-agyaggyúró Teremtő. Kínhalál- gépe 
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közel sem remekmű, mégis véghezviszi vele a maga részét a megváltás-
ban. Miért — látszik kérdezni a szerző —, hogy a nála jóval mesteribb 
kézműves vonakodik tökéletesíteni saját művét, hol késlekedik a világ 
igazi megváltása? 

Publikációi hosszú sorát nézve, Határ Győző egy ókori próféta könyör-
telenségével ostorozta társadalmunkat, bőrnadrágos fiatalját úgy, mint 
nyálfolyós aggját, elverte rajtuk alaposan a port a szatíra legcsípősebb 
vesszejével. Az Éjszaka minden megnő lapjain sem nyugszik egy pillanat-
ra ez a vessző. Archie Dumbarton viszontagságainak története mindazon-
által egyfajta credo: a szerző vallomása, hogy — mégis, mindazonáltal és 
mindennek dacára — hisz az emberben. 
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ZALÁN MAGDA  
Eduardo, az utolsó nápolyi király179 

— Eduardo De Filippo halála — 
 
„Nápolyt látni és meghalni. Az undortól”, mondtam szándékosan provo-
kációnak, hogy lerövidítsem a minden interjúk kezdő mélyrepülését. 
Eduardo engedékenyen elmosolyodott, ahogy rakoncátlan kölyökre moso-
lyog a gyakorlott pedagógus és tiltakozás helyett rámkontrázott: „Nápoly 
a legszebb afrikai város. Csak kár, hogy nincs európai negyede.” Én nem 
mosolyodtam el. Én felnevettem. Eduardo De Filippo elégedetten bólin-
tott. Ezt várta, ezt a hangos, nekiszabadult nevetést. Hosszú évtizedek 
színházi pályája során megszokta, hogy ez kísérje szavait, gesztusait. 

1974 júniusában, az olasz állami televízió, a RAI római óriásstúdiójá-
ban találkoztam a drámaíró, rendező, színész Eduardo De Filippóval, 
hogy a havonta megjelenő tévés folyóirat, a Videó számára készítsék vele 
egy interjút annak alkalmából, hogy 74 éves korában először rendezett 
televíziót. 

A cím- és rangkórságos Itáliában, ahol minden léhűtőt ledoktoroznak, 
őt mindenki csak a keresztnevén emlegette. Mint egy pikkolófiút? Mint 
egy királyt! A forgatócsoport pontosan olyan hierarchikus rendben vette 
körül, mint uralkodót az udvartartása. Voltak első udvarhölgyei és hűsé-
ges, személye körüli szolgálatra rendelt minisztere, voltak kegyencei, akik 
a füléhez hajolva susogtak neki, voltak a halkan elmormolt, laza kézle-
gyintéssel adott utasításait harsogva továbbító fullajtárjai. Mindez nem 
éppen szokatlan a film- és televíziós világban, ahol a demokrácia ismeret-
len fogalom. Az eduardói monarchia egyedülálló különlegessége az volt, 
hogy udvaroncai rangját nem a szakma Íratlan konvenciói diktálták — a 
piramis csúcsán a sztár, nyomában a többi színész, s valahol a ranglista 
alján a műszak —, hanem a fejedelem maga. 

Eduardo egyik legrangosabb alattvalója például signor Fera, a vén 
díszletfestő volt, időtlen idők óta színházának tagja. Signor Feranak apja 
is, nagyapja is díszletfestő volt, tőlük tanulta a lengő lepedőkre 
távolbavesző nápolyi utca torkát festeni úgy, ahogy a 18. században fes-
tették a commedia dell'arte vásáros truppjai. A másik birodalmi kancellár 
egy öreg nápolyi asztalos volt, ő is suhanc korától dolgozott a De Filippo-
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társulatban s ha kérdezték, többet és színesebben tudott beszélni bútorstí-
lusokról, építészeti korokról, mint egy katedrás egyetemi professzor. 

Két órával előbb érkeztem a római tv-stúdióba, mint a megbeszélt ta-
lálkozás időpontja, hogy legyen időm tanulmányozni a munkamódszerét. 
Aki elnézte, úgy vélhette, megtalálta a legendák perpetuum mobiléjét. 
Egyetlen másodpercre nem nyugodott. Föl-fölugrált a stúdióban élethűen 
megépített múlt századi proszcénium-színpadra és minden egyes színé-
szének előjátszott minden egyes hangot, mozgást. Lenyűgöző, hajmeresz-
tő, kacagtató, szájattátató látvány volt nézni, hogy változott szende sze-
relmes kisasszonyból kapzsi háziúrrá, felszarvazott férjből féleszű szolgá-
lólánnyá. A színpadról visszaszökkent a monitor mellé, hogy ellenőrizze, 
hogyan hajtották végre utasításait. Ha csak egy hajszálra eltért valaki az ő 
elképzelésétől, fölugrott, újra fönntermett a deszkaszínen és lejátszotta 
újra a jelenetet. Ha kellett, ötször is. Krisztusi türelemmel, de drákói szi-
gorral. Pedig évek óta szívütem-szabályozóval a mellében élt. Különös 
volt, hogy ő, a par excellence nápolyi milyen keveset gesztikulált, színpa-
don csakúgy, mint magánéletében. De milyen beszédes volt szemének 
egy-egy villanása, ujjainak egy-egy ideges rebbenése, egy mosolya, egy 
meghökkentő helyen alkalmazott szünete! 

– Ha fölemelem egy karomat – mondta beszélgetésünk során –, attól a 
levegőnek meg kell telnie villamossággal. Ha mindkét karom fölemelem 
... összeszűkült szemmel kereste a helyes kifejezést, aztán: – Nem eme-
lem föl mindkét karomat soha, mert attól a színfalaknak úgy kellene le-
dőlniük, mint Jerikó falainak. 

Színészei között akadt ha nem is beszédhibás, de sípoló sz-eket, racs-
csoló r-reket ejtő, nem is egy. Volt közöttük lúdtalpas, hajlott hátú, kar-
valyorrú, bandzsa, suta mozgású, hordóhasú: furcsa mikrokozmosz. 
Egyedül az olasz filmvilág kitenyésztett emberpéldányai, a fotogenikus 
sóbálványok hiányoztak De Filippo társulatából. 

Engem az élet érdekel. Ha az élet lúdtalpas, raccsoló alakokat teremt, 
az én színpadomon is ilyenek járnak–kelnek — mondta kicsit élesen, 
amikor egyik kedvenc művészének, a töpörödött kis Tina Picá-nak egy 
hanghordozási modorosságát említettem föl. 

Hogy megenyhítsem, sietve elmondtam neki, hogy egyik legemlékeze-
tesebb színházi élményem az ő Questi fantasmi című komédiájához fűző-
dik. Valamikor a hatvanas évek elején láttam nem kevesebbszer, mint 
négyszer Budapesten, „Vannak még kísérletek” címmel, s a negyedik 
alkalommal ugyanúgy könnyesre kacagott, mint amikor először láttam. 
Megvallottam neki, hogy a magyar előadás, azóta már tudom, egy fikarc-
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nyi nápolyiságot sem reprodukált, de a maga vaskos pestiességével mégis 
mélységesen hű volt a szerző szelleméhez. 

Azt válaszolta: — a Questi fantasmi egy japán turnéja során azt írta va-
lamelyik japán kritikusunk: „Honnan ismeri ez az olasz író ilyen jól a 
japán lelket?” Nincsen ebben semmi ördöngösség. Én ugyanis Nápolyról 
írok. Nápoly pedig nem akármilyen város. Háta mögött ott áll az egész 
antik görög világ. 

1984 november elején, amikor Eduardo De Filippo 84 éves korában 
meghalt, nemcsak a 20. század egyik legnagyobb drámaírója, de vele Ná-
poly utolsó királya távozott a sírni-nevetni mindenki másnál jobban, mé-
lyebbről tudó olasz társadalomból. 
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NASCHITZ FRIGYES 
Jegyzetek Thomas Mannról180 

Június 6-án volt Thomas Mann születésének 110-ik és augusztus 12-én 
lesz halálának 30-ik évfordulója. 
 
Thomas Mann – száztíz évvel ezelőtt – 1875. június 6-án született Lü-
beckben. Apja üzletember volt és a hétszáz éves ún. Szabad Hanzaváros 
szenátori méltóságát töltötte be. Anyja egy Brazíliába települt német ül-
tetvényesnek kreol nővel kötött hazasságából szármázott. Tőle örökölte – 
Goethét idéző gondolatpárhuzammal – a meseszövési készségét. Korán 
megnyilatkozó tehetségét egy „Tavaszi vihar (Frühlingssturm) című diák-
újságban közölt drámák és versek tanúsítják. (A folyóirat egyetlen létező 
példányát a zürichi Thomas Mann Archívum őrzi.) Röviddel azután, hogy 
15 éves korában apját elvesztette, a rezidenciáját Münchenbe áttett anyjá-
hoz költözött és egy biztosítótársaságnál gyakornoki állást vállalt. (Freu-
distákra tartozó rejtély, hogy a század egy másik jelentős írója, Franz 
Kafka, hozzá hasonlóan miért lett ugyancsak biztosítási tisztviselő.) 

Idegennek érzett irodai inaskodását abbahagyva négy evvel idősebb 
bátyja Heinrich meghívására Rómában telepedett le. Itt kezdte nagypolgá-
ri jogait száz éven át gyakorló családjának deklasszálódási folyamatát 
felfűzni az örvénylő, új jelszavakat hirdető időrend fonalára. Ebben a lát-
szólag zárt térre és meghatározott időre korlátozott regényben a kortársak 
a generációkra visszamenő kiváltságaihoz ragaszkodó nyugati nagypol-
gárság egységet és jövőbeli esélyeit megkérdőjelező értékrendjét vélték 
felismerni. Mann szemléletét három múltszázadbeli szellemóriás befolyá-
solta: Schopenhauer, Nietzsche és Wagner. Részben az ő asszociatív hatá-
suk következménye, hogy apológiát kimerítő szenvedéllyel igyekezett 
szintézist találni a különböző irányokba ágazó szándékok és osztályellen-
téteket kimélyítő álláspontok között. Ennek rendelte alá a tolsztoji szoci-
álpszichológia járószalagjára csatolt, 1929-ben Nobel-dijra érdemesített 
Buddenbrooks megjelenését követő műveket. Időrendben az elsők között 
a „Királyi Fenség” (Königliche Hochheit) című meseregényt, amely a 
mézesheteit élő Mann házaspár derűs óráit idézi fel és a Goethe 
„Werther”-jével rokonítható „Tonio Kroger” című novellát, amely a pol-
gári lét, a szellem és a művészet konfrontációját szemlélteti. 1912-ben 
jelent meg a „Halál Velencében” című elbeszélése, amely eredetileg egy 

                                                           
180 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 2. számában. 
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Goethe utolsó szerelmét felvázoló, Marienbadban játszó műnek indult, de 
a halhatatlan Mester iránti tisztelet a szerzőt eltérítette e szándékától. Vi-
szont a lagúnák városába áthelyezett érzéki cselekményű remekműben 
főszerepet betöltő Gustav Aschenbach vonásai Gustav Mahlerre emlékez-
tetnek. Erről a család Kilchberg-i kúriáján tett 1971-es látogatásom fo-
lyamán hosszan elbeszélgettem az író akkor majd 90 éves özvegyével, 
Katjával. Naplójegyzeteim tanúsága szerint: „Kívülem még két vendég 
ülte körül a lakályos szoba közepén elhelyezett chippendale stílusú asz-
talt: Ottó Klemperer, az 1933 óta főleg Kaliforniában, Budapesten és Iz-
raelben vendégszereplő, fényes sikert aratott karmester leánya, aki rok-
kant apját mindenhova elkísérte és Hatvány Lajos özvegye . . . Katja, aki 
az 1911-ben a Lagunavárosban papírra rögzített kisregény megírásánál 
férje oldalán volt, ismerte a mű keletkezésének a történetét, és gondolati 
szerkezetét. Ezért erélyesen kikelt az ellen a misztifikáció ellen, mintha 
filmjében Visconti a szerző szándékának megfelelően Gustav Mahler 
alakját mintázta volna vászonra. Az özvegyet a téma láthatólag annyira 
izgatta, hogy sorra kérdezte a jelenlevőket — akik a filmet látták —, vé-
leményük felől, ő maga kétszer nézte végig a vetítést. Szerinte a misztikus 
lelki rezgésekre érzékenyen reagáló, az immár klasszikus veretű novella 
vonalvezetését követő főszereplő nem egy kulcsregény alakját eleveníti 
meg. A hasonlóság véletlen, ezért az örökösök által Visconti ellen állító-
lag beindított keresetet indokolatlannak tartja . . . Katja, Mann álláspontja 
alátámasztására annyi érvet sorakoztatott fel, hogy mindenkit leszerelt. 
(Magamban Tennyson bölcseletét idéztem, aki azt ajánlotta, hogy gyanú-
per esetén álljunk át a „naposabb oldalra”. Nyilván azt értette alatta, hogy 
lehetőleg kerüljük a meddő vitát. Megfogadtam a tanácsát.) 

A második csésze tea szürcsölése közben és az ég rozsda foltos kari-
máját lassan betakaró alkonyban a halkra fogott beszélgetés fonalát most 
a Budapestről néhány napra Zürichbe rándult Hatvány Lajosné sodorta 
tovább. A Mann-házaspár – és idősebb fiúk – évtizedek előtti magyaror-
szági látogatásának időpontja felöl érdeklődött, mire a háziasszony gon-
dolkodás nélkül azt válaszolta, hogy az erre vonatkozó adatok fia, Klaus 
„Wendepunkt” című család-életrajzi művében lelhetők fel. Azonnal a 
házitelefonhoz kérette a második emeleten foglalatoskodó Anita Naef 
nevű titkárnőjét, hogy keresse ki a látogatásra vonatkozó részt. Kapásból 
rávágta: „330-ik oldal”. Utánalapoztam. Eltalálta. 
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* 
Egyébként a Mann-házaspár többször járt Pesten. Rendszerint a Hat-

vány és a Lukács család vendégei voltak. Szerettek ott lenni és élvezték a 
házigazdák nagyúri allűrjeit. Néhány magyar íróhoz baráti viszony fűzte 
őket. Thomas Mann sokra becsülte Kosztolányit, aki több művét ültette át 
magyarra. Jól ismerte Bartókot, Kodályt, Tormay Cecilt, Móricz Zsig-
mondot, Ignotust — és a József-regények fordítóját: Sárközi Györgyöt. 
Első interjúját Halasi Ödönnek adta 1913-ban a szabadelvű „Világ” részé-
re. Az évek folyamán úgyszólván minden valamirevaló magyar- nyelvű 
sajtótermék kapott tőle egy-egy hosszabb-rövidebb nyilatkozatot. Az 
utolsót Londonba való átköltözésé előtt a budapesti Irodalmi Újságnak 
adta 1954. május 22-en. „Thomas Mann a hidrogénbomba elleni küzde-
lemről” címen látott napvilágot. 

 
* 

A zürichi Thomas Mann Levéltár üveglappal védett egyik tárolójában 
látható nyerslenyomaton eszközölt javítások felidézik az író montázstech-
nikáját. A „Varázshegy” Leo Naphta nevű marxista-jezsuita figuráját csak 
„tudat alatt” ruházta fel Lukács György tulajdonságaival. Mann 1922-ben 
találkozott vele Becsben. A kommunista elmélet önszáműzött főkortesé-
vel egyoldalú beszélgetést folytatott. A volt népbiztosból ömlött a szó. A 
saját okfejtésétől megmámorosodott ideológus és irodalomtudós kritikus 
szavakkal illette a zsidó nagypolgárság magatartását. Mann mellett szól, 
hogy Seipel osztrák kancellárnál közbenjárt Lukács érdekében, akit ezzel 
megmentett a fenyegető kiutasítás veszélyétől. A viharmadár „hálából” 
szemére vetette, hogy túl alázatosan fogalmazta meg a kancellárnak be-
nyújtott és kedvezően elintézett kérvényt. Különben élete végéig fejet 
hajtott Thomas Mann előtt és áradozó hangú könyvet írt róla. (Ezt tette 
Kerényi Károly is, akitől Mann eredményesen felhasznált hittörténeti tá-
jékoztatásokat kapott.) 

* 
 

1943-tól 47-ig írta a „Doktor Faustus” című művelődéstörténeti re-
gényt, amelynek fáradt vérű, társtalan főhőse: Adrián Leverkühn, egy az 
ördögtől megszállott komponistát testesít meg, aki az impresszionista 
művészi irányzatból hangnem nélküli zenei stílusra tér át. Mann a szélső-
séges jelenséget degenerációs folyamatnak minősíti, amelyet a jelenkor 
elfajulási tüneteivel párhuzamosít, felvetve a kérdést, hogy egy 
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Mephistóval paktáló típus valamilyen Faust-szabású mintaképpel azono-
sítható-e? 

 
* 

Mann felelősségérzetére jellemző, hogy szépírói és irodalomtörténeti 
munkáin kívül lelkiismerete sugallatára, szabadelvű politikai nézeteit is 
nyíltan kifejezésre juttatta és agnosztikus hűsegének urbánus állhatatossá-
gával adott hangot, szóban és írásban egyaránt. Arra a kérdésre, hogy 
közérdekű kiállása nem készteti-e óvatosságra, a behódolásra képtelen 
nagypolgár ezt mondotta: „Én az egyensúlyhelyzet embere vagyok. Ösz-
tönösen balra hajlok, ha a csónak jobbra dőlve elmerüléssel fenyeget és 
— fordítva.” A következő évek az író jellemszilárdságát próbára tették. A 
szabad prédának nyilvánított ellenzék egyéni és kollektív védelmi igé-
nyének megtagadása csatasorba szólította a mozgás- és szólásszabadság 
bajnokát. Politikai hitvallása a nemzetiszocializmus elleni küzdelemre 
ihlette. Miután átlátta a totalitarizmus szellemi autonómiát elfojtó és em-
beri jogokat lábbal tipró mesterkedését, felvilágosító akciókkal igyekezett 
a nácizmus uralomrajutását késleltetni. 

 
* 

Thomas Mann regényeinek és sors-játékainak diagnosztikus erejét az a 
körülmény hitelesíti, hogy a fő- vagy mellékszerepeket megszemélyesítő 
egyének nem a képzelet szülöttei, hanem hús-vér emberek, akikkel a 
szerző valahol, valamikor találkozott, vagy legalábbis hallott róluk. Egy 
ízben megkérdeztem Katját, vajon a férje 28 éves korában irt „Tristan” 
című művében szereplő Detlev Spinell figuráját a „Golem” , valamint a 
„Reise durch das jüdische Palaestina” (1924) könyveiről jól és előnyösen 
ismert pesti származású Arthur Holitscher-ről mintázta-e. Ezt a kérdezett 
megerősítette. A Varázshegy-ben Pepperkorn alakjának Gerhart Haupt-
mann állt modellt és a Doktor Faustus Jeanette Scheuerl-je Anette Kolb 
sziluettjét tükrözi. Irodalmi forrás-vadászok azt is tudják, hogy a József-
tetralógia Rachel-jét önfeláldozó, hűséges hitveséről mintázta —, aki 
1974-ben, Michael fia biztatására, 92 éves korában tollbamondta emlékeit 
(„Meine ungeschriebenen Memoiren”) és ezzel beállt családja írótagjai-
nak a sorába. 

 
* 

Thomas Mann zárkózott, finnyás, aggodalmaskodó, pedáns és norma-
tív igényű ember volt. Mint önértékelésének illemtudó, de elfogult szem-
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léletű rezonörje, lelkes barátok, szenvtelen bólogatok és irigykedő doho-
gok véleményének volt kitéve. Dicséretére szolgál, hogy magaválasztotta 
életútjától — amelynek minden helyzetben sorsedzett szcenográfusa tu-
dott maradni — nem tért el, mint ahogy érzelmi hatások iránti fogékony-
ságát a megfékezhetetlen idő sem kezdte ki. 

A rokonszenvével kitüntetett kortársak élén Brúnó Walter, Hermann 
Hesse és Lion Feuchtwanger haladt. Az amerikai emigrációban Max 
Horkheim, Bronislav Hubermann, a Werfel-házaspár és még egynéhány 
pallérozott író, zeneszerző, szín- és képzőművész tartozott szűkebb baráti 
köréhez. Ridegségig menő idegenkedést érzett viszont Gerhart Haupt-
mann (aki a nácikat eltűrte), Bertolt Brecht (aki anélkül, hogy egyetlen 
Mann-regényt olvasott volna, fölényes bírálatot mondott róla), Alfréd 
Kerr, Alfred Döblin és Richard Strauss iránt, nem szólva Theodor Lessing 
matematika professzorról, akit a „Der Elende” (A nyomorult) című novel-
lában pellengérezett ki, jellembeli fogyatékosságai miatt. 

 
* 

Thomas Mann archaikus veretű mondatai inkább dagályosak, mint si-
mára gyalultak. Néha úgy tűnik, mintha hosszúra nyújtott körmondatai-
ban az alany bujócskát játszanék az állítmánnyal, ez azonban semmit sem 
von le az egyetemessé tágított műalkotás értékéből, viszont felduzzasztja 
a cselekményszövést, megakasztja a szöveg gördülékenységét és lelassítja 
az olvasást. 

Mann élete a nyugati szellemiséggel való azonosulást tükrözi. Ennek 
sugallatára ment önkéntes száműzetésbe a sötét hatalmak rémuralma elől. 

A toll 30 év előtt kihullott a kezéből. Az elkötelezett géniusznak az 
idillikus fekvésű kilchbergi temetőben álló, zöldbe játszó mohaszőnyeg-
gel betakart, homokkőből készült sírkövén csak a neve áll. Emlékét 
mindmáig lenyűgöző művei tartják ébren. Ex uno disce omnes. Regényei 
annyira mai érdekűek és időszerűek, hogy az embernek az az érzése, 
mintha Thomas Mann múltja még nem kezdődött volna el. 
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LIPTÁK BÉLA 
Hol sírjaink domborulnak ...181 
1985. június 5-én meglátogattam a Pestlőrinci temető északkeleti csücs-
kében a 301-es parcellát, amelyben az „asszonyok” szerint Nagy Imre és 
társai fekszenek, s hol őt már évek óta látogatják. Az „asszonyok” száma 
egyre csökken. Maléter Judit meghalt, Nagy Imre leánya visszavonta kér-
vényét a hamvak kiadását illetően, Halada Alice (Gimes Miklós menyasz-
szonya) az egyetlen, aki ma is látogatja a sírokat, ő ott van minden októ-
ber 23-i megemlékezésen, mikor pár tucat hazafi, a forradalom még élő 
vezetői, börtöntársak és rokonok, adóznak a hősök emlékének. 

A 301-es parcella olyan, mint egy elbokrosodott mező. A fű magas, a 
járás nehézkes. Ennek egyik oka, hogy a felhantolatlan sírok besüllyed-
tek, s így a tetemek helyén most fél méter mély gödrökbe lép az ember. A 
sírgödrök az északi fallal párhuzamosak, s 50—60 személy fekszik egy-
egy sorban. A 301-es parcellát jelző kőnél kezdtük a sorok számozását. 
így számolva Tóth Ilonka a 11-ik sorban a faltól számított 41-ik sírban 
fekszik. Nagyra nőtt orgonabokor van a sírján, így az könnyen felismer-
hető. Tóth Ilonka sírjától kezdődően a besüllyedt sírokat már nem talál-
juk, ugyanis azokat többször végigszántották, lebulldózereszték, hogy így 
felismerhetetlenné tegyék az egyes sírok helyét. Csak a csepeli munkások 
által hegesztett, s betonba öntött vaskeresztek álltak ellent, azokat nem 
bírták elmozdítani. Ma már nem is nagyon van más fényképezni való, 
mint ezek a vaskeresztek. Mi is azok mellett vettük fel a legtöbb képet. 

Amikor a 301-es parcellában tájékozódni akar az ember, nagy hasznára 
van az északi fal mellett álló magasfeszültségű villanypózna. Ugyanis, 
pontosan ettől átellenben leste meg a betonfal repedésein keresztül Békési 
Béla és Péch Géza édesanyja gyermekeik temetését 1958. május 22-én 
hajnalban. Hiába szántottak, hiába bulldózereztek, az anyák tudták, hogy 
a faltól számított 5, 6, 7 és 8. sír egyikében a fiúik fekszenek. Négy mű-
egyetemistát temettek ugyanis azon a május 22-i hajnalon. így aztán min-
den elkotrás után szépen újra emelkedett a 4-es sír, s ott áll ma is. Le is 
fényképeztem az esőmosta nemzetiszínű szalaggal együtt. Ide ehhez a 4-
es sírhoz jártak aztán évekig a nemzet legbátrabbjai, itt a négy diák sírjá-
nál tették le virágaikat Maléter Judit és Halada Alice, s erről a 4-es sírról 
terjedt aztán el az emigrációban, hogy talán ott nyugszik a nemzeti kor-
mány miniszterelnöke. A valószínűség nem ez! 

                                                           
181 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 3. számában. 
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Az „anyák” visszaemlékezése szerint a 15-ik sort, melyben Békési Bé-
la, Péch Géza és Gerley is fekszenek, délről északra haladva „töltötték” 
be, majd a 16-ik sort északról délre haladva folytatták. Ezért logikus Nagy 
Imréék sírját úgy keresni, hogy megnézzük, hány kivégzés történt május 
22. és június 16. között, s annyi sírhelyet leszámoljunk a műegyetemisták 
4-is sírjától. Nos, erre nem adnak információt a gyűjtőfogházban, viszont 
a X-ik kerület anyakönyve hozzáférhető. Itt tudni kell, hogy az anya-
könyvbe „a nevesebb” kivégzetteket nem vezették be. Ennek ellenére 
megtalálható az anyakönyvben 227 olyan kivégzett, kiket a forradalom-
ban, illetve az azt követő szabadságharcban való részvételért végeztek ki. 
Érdekes megjegyezni, hogy a 227 személy között alig akad 30-nál idő-
sebb, vagy olyan, aki nem munkás, paraszt vagy katona lett volna. 

Visszatérve tehát arra, hogy miként is valószínűsítettük Nagy Imre sír-
jának helyét? Egyszerűen csak megszámoltuk, hogy 1958. május 22. és 
június 16. között hány kivégzés történt, s annyit tovább számoltunk a 4-es 
diáksírtól. Ha feltételezzük, hogy „bejegyzetlen” kivégzés e napokban 
nem történt, úgy Nagy Imre, Maléter Pál és Gimes Miklós a 16-ik sor 12, 
13. és 14-ik sírjaiban nyugszanak, Békésiéktől 16 „kivégzésnyire”. Hogy 
tényleg ott fekszenek-e, nem fog addig kiderülni, míg a kormány nem 
enged a családok kérelmének, s nem engedélyezi az exhumálást. Ez eset-
ben, fogorvosi és egyéb leletek alapján egyértelműen megállapítható lesz 
majd a személyazonosság. 

Tehát nem tudjuk biztosan, hol nyugszik Nagy Imre, csak annyit sike-
rült megállapítani, hogy hol temethették el az esetben, ha ugyanúgy jártak 
el vele, mint a többi, Gyűjtőben kivégzettel. Viszont azért néhány dolgot 
tudunk: Az egyik az, hogy a gyilkosok pontosan ismerik, hová temették 
őket! Ezt már Rajk esetében is láttuk, mivel őt minden keresgélés nélkül 
azonnal megtalálták a Gödöllői országút 26-os kilométerkőjétől 3 méter-
re. Azt is tudjuk, hogy egy nemzetnek szüksége van történelmi tudatra, s e 
tudat történelmi emlékek nélkül nehezen tartható fenn. A szó ilyen értel-
mében fontos István koronája is, fontos Nagy Imre sírja is. Végül azt is 
tudjuk, hogy amíg a nemzetközi nyilvánosság, s a magyar társadalom 
nyomására fel nem tárják a sírok helyét, addig bizony járnunk kell a 301-
es parcella 16-ik sorának 12-ik sírjához. Jól fog az esni Imre bácsiéknak 
akkor is, ha éppen nem is ott lenne nyugvóhelyük, s nekünk lábbal szava-
zóknak pedig erkölcsi kötelességünk addig taposni a Pestlőrinci temető 
301-es parcellájának mesgyéit, míg nem domborulnak a sírhantok, hol 
legalább könnyet ejthetnek az unokák, míg a huszadik század magyarjá-
nak nem adják vissza legalább hőseinek porait. 
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ALBERT PÁL 
Pátkai Ervin emlékezetére182 

Ismételjük, emlékeztetőül a már megannyi fórumról tudható gyászhírt: 
hogy tragikus baleset és hosszú szenvedés után életének 49. évében, 1985. 
június 18-án Párizsban elhunyt a magyarországi születésű fiatalon kül-
honba került szobrász, vállalhatóan, felelősen nyomva meg a szót: a je-
lenkori francia művészetnek is jelentős, nagyon megbecsült, írott és szó-
beli szakmai vélekedésekkel méltatott és folyamatos állami megrendelé-
sekkel is támogatott alkotója: Pátkai Ervin. Ostoba persze minden halál, 
az első vagy szorongva, reménykedve késleltetett döbbenetben tragikus; 
Pátkai Erviné most még inkább így süvített be a barátok, egykori társak s 
a náluk azóta népesebb műértők tudatába, mert a leselkedő halál soraik-
ból, inkább persze érték-piedesztáljukról olyan teremtő személyiséget 
kaszabolt le, kitől, az eddig is lenyűgöző eredményeitől a megtartó és 
vissza-visszatérő alakulásban még sokat, még többet lehetett volna várni. 

A pillanatban: önmérséklő szeméremmel, bárminő személyes tolako-
dás nélkül nehéz úgy szólni, hogy a suta dadogás se legyen afféle „sír-
vers”; hivatottabb rá a képzőművészetekre is jobban ráhangolt költőbarát, 
itt meg amott. De most, az osztással, mások, illetékesebbek helyett mégis, 
időlegesen, mondanunk kell egy egész nemzedéknek gyászát, egyazon, 
valahogyan a „történelemmel” beárnyékolt közös sorsból: hogy elment 
közülünk, francia földről, az egykori sereglésből, egy jóbarát, mondható-
an, ahogy illik,a régi, „hősi”, mert ifjúkori évekből egy társ: bizonyára a 
legkiválóbb, a legtehetségesebb azok közül, kik 1957 januárjában véle 
egy menekülttranszportban érkeztek meg Franciaországba. Elsőként ezért 
kellene őreá emlékezni nem is franciaként, hanem magyarként, a művész-
ben is az emberre, az egykori fiatal emberre, nevében a mára már szétzi-
láltan, „fölszívódottan”, szórványaiban élő hajdani Szajna-parti ifjonti, 
visszaifjúló „húnságnak”; a szólás jogát kényszerűen is átvállalva az azóta 
pesti illetékességű s őt egykor antológia-verssel köszöntő költő-baráttól, 
Parancs Jánostól, a már jóval régebben eltávozott bronzöntő- és festő-
cimborától, Erdélyi Attilától, vagy az akkoron, még a közös „bandázás-
nak” idején „párizsoló” s, hajh, már szintén halott tüneményes embertől, 
szürrealista magyari nyenyerőstől, Kormos Istvántól; ha nem is anekdoti-
kusan részletezve (s így a magyar ember által befutott ritka, rendkívüli 
pályának példás voltát sem „elanekdotizálva” s kikezdve) a kalandozóbb, 

                                                           
182 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 3. számában. 
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„bohémesebb”, a bizakodó biztonságban lazább, oldottabb közös múltra 
is célozva: hogyan is volt egykor, több mint negyedszázada az akkor még 
létező Quartier Latin-ben; a Képzőművészeti Főiskola, a „Beaux-Arts” 
környékén; a rakparti csatangolásokon vagy a Marne-parti mulatozáso-
kon; vagy ott, abban a magyar emlékező irodalomban is megörökített kül-
ső-montparnasse-i kávéházban, a „Zeyer”-ben, hová éjféltájra egy közös, 
szomszédos emeletről, szinte cellaként sorakozó padlásszobákból eresz-
kedett alá a világi erkölcsöket önnönmagában is korholó öngyötrő poéta; 
az eljövendő „tipográfiai avantgarde”-nak még csak testsúlyban, de nem 
komorulással és oda-odamutatással súlyosodó, bár a hó-rukkolásra már 
készülődő faltörő kosa, formátumos, fontos férfiú manapság; peckes, tüs-
kés legényke, tőrőlmetszett és a polgáribbnak vélt körmökre rá-rá- kop-
pantó mindenkori néptanító, kiből a kor, az életkor, a kesernyés ön- meg 
egyéb irónia ajándékával, száraz termésként csak kiérlelte a hiánytalan 
megbízhatóságot. Az egykedvűen kiváró önérzetet és a maga módján pá-
ratlanul türelmes pedagógiát, s persze ugyanonnan, művész munkájából 
és a „harcos pihenőjéből”, bárminő izgatottságból és csapzottságból is a 
lebegő, enyhe szórakozottság derűjével s még benne, a távol-jelenlét szí-
veket ellenállhatatlanul oldó alkati nyájasságával, talán azzal a 
fensőbbrendűen őszinte szívjósággal is, mely a kivételezetteknek nem is 
érdeme, csak természetes adottsága, a mészárszéki csontjait pokoli bűz-
ben áztató szobrász. Találkozni a helyi „gyökértelenségben” végre öniga-
zoló boldogságra találó örökdiákkal; az idealizmusban lánggal-szesszel 
égő szegénylegénnyel; ázott lábbelin, beizzadt váltáson, rojtos farmernad-
rágon soha nem fintorgó kézelőgombos jövendő bankárral; egv-két 
szépleánnyal és ázott verébke diáklánnyal, rövidest példás anyákkal, 
lacsakos őszök és ideges tavaszok között hűn sarjak megható karójával. 
Az asztalához kéredkező rosszlányokkal is, kik persze, lepcses szájjal, de 
hamar csorduló könnycseppel csak olyan kosztolányisan megható 
„marginálisok” voltak, mint így-úgy, jobbára nyilván másként, a kis asz-
tal körül fészkelődök s titkolt—nyílt vággyal: becsvággyal feszengők; s 
találkozni, mintha csak az ő nekrológja is volna most megkésetten, soha-
sem egészen megírhatóan és kiírhatóan: a nagy játékos nagy zárkózottal, a 
fiúsán ugrató öregbölcs „Vackorral”, hétvégen, titokban, mert ő „mindent 
titokban”, piros delfinekkel pajkoskodó Cornieux-vel, bátyánkkal, polgár-
nak, népfinek egyaránt, legalább ez az egy „bátyánk” lett volna nékünk is; 
úgy szép, ha fennkölt okoskodás helyett időnek bearanyozott múlatására, 
megpörgetni az akkor még egyszerű technikájú játékmasinákat, képzett-
jével netán átvonulni egy hajnali titkos billiárdterembe...? Hogyan volt 
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ott, jobb emlékezőnek jobb tollára várva, szinte „regényesen”, magyari 
Éducation sentimentale-ban: persze nem csupán a történelembe ágyazott 
„érzelmeknek”, de a szellemi kalandoknak és ha sors kiválasztása, jele: a 
művészi alakulásoknak is „iskolájában”? Hogyan ott; hogyan másutt 
Bécsben, angol földön, mintha, talán, nem volt bár, odaillenék: Hollandi-
ában, az össze-összegyűlő anyanyelvi közegben? Hogyan a hírnévvel, 
testnek romlásával, kímélendőségével, a rút-rút fáradékonysággal, mű-
nek-feladatnak kölcsönösen is mentő s csak méltó esetben (az övében) 
jutalmazott önösségével enyhén ritkuló műtermi látogatásokkal. A komo-
lyabb, a lényegibb témákig elkalandozó eszmecserék ma már szinte bűn-
tudatosan, jóvátehetetlenül egyre esetlegesebb alkalmaival? . . . 

Ezt-azt, most döbbenünk rá: annyi mindent akkor kellett volna kérdez-
ni, midőn kérdező s talán válaszoló is még a közös jelen hétköznapjában 
élt a csak kis, nyűgös feladatnyi apró gondokkal, s olyan kívánatos indu-
latokkal, buzdulásokkal latolgatta a jövőt, mely bizonyos egyezményes 
hallgatáson, belátáson túl még jócskán feleslegesnek érezhette egyikünk, 
másikunk, bármelyikünk múltjának a biztosnak tudott „történelminél” 
aprólékosabb faggatását. S ezért kérdezi magát, ki úgy-ahogy, ideig-óráig 
társnak, biztosabban: tanúnak tudhatta magát, most könyveket, katalógu-
sokat is lapozgatva: ki volt valójában, adatolhatóan is, Pátkai Ervin? 
Nyomtatott szövegekből tudható, hogy 1937 áprilisában Békéscsabán 
született; franciák mondják róla, talán mert az általánosítható történelmi 
eredeztetésre igaz, talán mert franciául jól és kedvezően hangzik: olyan 
cseh és szlovák ősöktől, kik „génjeikben” hozhattak valamit a prágai gó-
tikából, barokkból és expresszionizmusból, huszita kevély eretnekségből 
és a Jákob Böhme-féle miszticizmusból. Nékünk meggyőzőbben, hogy 
családilag is abba a gyakorolt, ideig-óráig talán elhanyagolt, de új-
pogányul soha meg nem tagadott evangélikus vallásba, mely tiltó „tabui-
val” is oly fegyelmezően élt az 1957-ben megismert rózsásképű, egyetlen 
durvább, káromlóbb szóra fülét befogva menekülő legényemberben, pi-
ronkodó utó-serdülőben, s mely megmaradt, lett nyilván újra néki, túl az 
esetlegesség kísértésén, az ádáz alkotói feszültség higiénikus lazításain. 
Túl a talmibb hétköznapok tumultusain, az önrombolás (hiszen ő is!) an-
gyalszárny-perzselésein: szellemi, erkölcsi, spirituális, sőt: művészi tá-
mogatója és serkentője; s szintén azonosíthatóbban azzal a tájiban is eny-
hén eltérő hazafias kötődésben, mely habár a művészi képzeletben nehe-
zen tetten érhetően, a szóbéli megnyilatkozások hűségével fogta kisgyer-
mekkorának vidékéhez, 1939 és 1945 között: Erdélyhez? Szociálisan ho-
vá? Népibb sorba, miként habitusának némely megnyilvánulásával, má-
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soktól végül is elfogadott preferenciával; jómagunk is tapintatos gyenge-
séggel vélhettünk olykor? — biztonsággal ezt sem tudhatjuk, más, köze-
libb barátok sem voltak kíváncsiskodóbbak. Tévesen talán, mégis elűzhe-
tetlenül ugrik be most nékünk egy fura azonosító kép: mintha ez a jó kö-
tésű, kerek fejű, ravaszkásan és szigorúan szemhunyorító, engedékenyen 
is a lényegben hajlíthatatlan, életvidám és mégis zárkózott, faun-
mosollyal kedveskedő, ugrató, poharat újra töltve a vitában is tüstént bé-
külékeny. De a nyájas gesztus közben is illemet parancsoló, távolságot 
szelíden tartó fiú, érettségizett diák akkoron, ki 55-ben, 56-ban, ott még, 
mielőtt alig két hónapra bekerült volna a budapesti Képzőművészeti Főis-
kolára szépreményű Medgyessy-tanítványnak, vasúti segédmunkásként 
amatőr színészkedett, hogy lett volna, légyen: magabiztos küldetés-
tudatával és huncutkodó gőgjével, de persze külcsínes rásimulásával is, 
képzőművészként: a mi második, a testi szívósság gyertyáját két végén 
lassabban égető Soós Imrénk, picinyég, parányit, önmagát is védve- 
emésztve „színész” az életben, de több szerencséjére, az emlékezetet iga-
zoló, a feledékeny időnek ellenálló tárgyakkal, súlyos, maradandó jelek-
kel fegyelmezett művész a kétellyel, métellyel, pocsékolással egy pillana-
tig sem cinkoskodó alkotói műhelyben. 

Ilyen volt nékünk, a fiatalabb bohóság és a nyilván esendőbb emberség 
porhüvelyében Pátkai Ervin; nagyon böcsülten és nagyon szeretetten is 
sokáig. Egy a sorsban, sorban, hasonszőrű; mosolyogtató, ha nékünk to-
vább, a megszólítás becéző kedveskedésével, lapocka-paskoló baj-társi 
bizalmaskodásával, akár kölcsönös egyezményben eljátszva, magyar, 
bohém, ifjonti és Szajna-parti szerepeknek is eleget téve, a lényeget teát-
rálisan túlzó s emígy persze kisebbítő markolásokat és ropogtatásokat. 
Tovább nyilván, mint a hamar tisztelgő franciáknak, kik Biennálék éléről, 
minisztériumi fenenagy tisztségből sem merték volna őt bátorítás nélkül 
letegezni. Mert a helynek színén alkalmazzuk, pontosan tudva, mire a 
minősítést: a mi idestova emberöltőnkben, szűkén számítva is negyed 
századunkban s a szemünk előtt: nem kísértük még a külhonban magyar 
származásúnak pályáját, mely ily biztonsággal, töretlenül lett volna ívelő, 
bárminő „magyarságnak” fölemlegetése, szentimentális zsarolása, netán 
— nehéz a kérdés — „azonosíthatósága” nélkül; „befogadottként” is, de 
talán az 56-os nemzedéknek más példákkal, más területekről is igazolható 
bizonyítékával, a „törzsökösökkel”, Pátkai esetében a franciákkal meg-
osztható, őket akár „leköröző” kívánatos, természetes sikeresség útján. 

Pátkai Ervin még el sem végezte itt az alakító közegnek és kihívásnak 
is tekintett párizsi Képzőművészeti Főiskolán megkezdett, avagy bizo-
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nyos értelemben meghosszabbított tanulmányait a lázadó szembeszegü-
léssel sem legrosszabb iskolájú „kubista” Adam mesternél, s már bejárha-
tó „labirintus-térségével” díjat nyert, talán még 61-ben, a párizsi Bienná-
lén, hová hasonló sikerrel, hol egyénileg, hol maga köré „kollektív alko-
tásra”, mint például emlékezetes Rekviem- kompozíciójára, kis „csapatot” 
szervezve a további években is többször visszatért, újfent ilyen meg amo-
lyan díjat nyerve, ha nem tévedünk, éppen már 61-ben a „Modern Szobrá-
szat Állami Nagydíját”, s hamarosan mások felett pártfogóan ítélkező 
zsűritagként is. Ettől a korai „betöréstől” kezdve csoportos és magánkiál-
lításait Párizsban, francia földön vagy másutt a külhonban nem is tudnók 
sorolni, noha az ő véget alig érő sikerlistája minden egyes tételével be-
szédesebb akárhány verejtékezve ügyeskedő avagy valós érdemmel is 
kevésbé szerencsés pályatársánál. Tetszőlegesen válogatunk a lajstrom-
ból, a nyomosító tájékoztatással is nyilván a személyesebb ajándék bi-
zonykodásával; a sokból az éppen most ide férőt említve: 1974-ből az 
egyszemélyes vándorszemlét, múzeumi, kerti, monumentális keretekből: 
a vevres-i kastélyparkból, a saint-étienne-i kultúrházból és Orléans-ból, 
avagy 79-ből a reims-i múzeumból. Ismerkedtek itt franciák a körükbe 
„befogadott”, mintegy hozzájuk „ajándékként” érkezett művésszel; 
méginkább, a hatvanas évek derekától kezdve, a köztérségekbe állami 
megbízatásokkal tervezett, s új műszót kellene kitalálni hozzá: „térterve-
ző”, archaikusán is futurista, további szimbolizálásra váró, megálmodott, 
megjósló teret tervező „urbanista” szobrásszal, a rétegezett, mintegy hor-
dalékosan „stratifikált” betonba öntött „kutak”, közületi „emblémák”, 
„mementók” és „monumentumok”, a mezőséget átlósan metsző vagy ba-
rokkosan-szürreálisan hullámzó, „vonagló” falak, jövőnek előlegezett, de 
múlt-nosztalgiájú „romok”, afféle „deszakralizált” vagy új életre, új tarta-
lomra váró („laikus”, „deista”?) s allegóriák meg egyéb magyarázatok 
nélkül is spirituális szentélyek, új-pergamoni, új-zapoték, új-maya, új-
örök. siralomfalas és a mozdulatlanságban is a tekintet panorámikus söp-
résében mozgathatóságot és földnek tektonikus morajlását sugalló tér-
konstrukciók megteremtőjével; iskolák, modern épületcsoportú egyetemi 
campus-ok, egyéb közintézmények előtt, körül, környékén; radnótis soro-
lás, francia prózavers volna a város- és helynevek litániája: „olimpiai fa-
lujával” Grenoble és fakultásával Clermont-Ferrand, Vitry és Sénart, 
Bordeaux, Rennes avagy fennsíkján: Assy ... S Pátkairól tudott tovább is, 
a váratlan végzet jelenéig, a szaklapokat, brosúrákat forgató vagy az épü-
lő-készülő párizsi minta-elővárosba kilátogató francia: művészünk itt 
volt, a szomszédságban lakva az ódonabb (s lám: veszélyesebb) kertes 



 

832 

házban, Marne-la-Vallée építkezésének művészeti tanácsadója, fensőbb 
„esztétikai koordinálója” egy eszményi, de elvileg emberségesebb, a le-
leményes, változatos, vidámabb stílusokkal az életnek stílusára, minősé-
gére is gonddal gondoló „kísérleti” lakótelepnek, melynek munkálataiban 
— megint csak a kezdetektől szorgalmazott, kölcsönösen buzdító, meg-
termékenyítő együttműködésnek jegyében — részt vett, vesz helyi név-
vel, kivételes ranggal megannyi építész, szobrász, festő, urbanista 
„szcenográfus”. 

Ez lett volna Pátkai Ervinnek a szélesebb francia publikussággal pél-
dásra egyszerűsített pályája: így is olyan, minővel kevés helyi szülött 
büszkélkedik. Időrendben lapozgatva most az újságcikkeket, tanulmányo-
kat, katalógusokat, egy róla szóló érzékeny és értelmes monográfiát, 
Denys Chevalier-ét, de rendszerezve jómagunk, a barátok, a korai vagy 
kései munkatársak emlékezetét, tanúskodását is: még árnyaltabb, még 
gazdagabb volt ez a pálya, szinte tüstént 57-től kezdve, azonnyomban a 
ritka tehetségnek biztonságos jelzéseivel, nyomaival, s már nagyon korán 
a sűrűsödő nyilvános szereplésekkel, megrendelői és műgyűjtői szentesí-
tésekkel; mindig kutatóan, újabb és újabb technikai kísérletezésekkel is, 
legyőzni és a szellem, a szellemiség szolgálatába fogni a nehézkesebb 
matériát; anyagból, ennen törvényeit, adottságait fölismervén, kihozni a 
léleknek látomását és a tudatnak (hajdani bécsi művészetbölcseleti foga-
lommal: a „Kunstwollen”-nek) akaratát; magasról indulva folyamatosan 
fejlődve, inkább új és új lehetőségeket meghódítva, de vissza-visszatérve 
egy régebbi megoldáshoz is, semmi értéket el nem hagyva a bejárt útnak 
mentén: a szüntelen dinamikus feszültségben is az oly „pátkais” harmoni-
kus magabiztonsággal. 

Térnek hiánya s a bánatos alkalomnak jellege, hogy a részletezőbb ál-
lomásokat is csak kurtán-furtán sorolva. Volt a kezdet: oldottabb, bévülről 
vitatott „kánonikus” kubizmus még a főiskolai tanulmányok idején; a 
szemet és ujjbögyöt „elvívő” és az anyagi tetszetősségre kísértő agyag-
mintázás, majd a talán az akkor még friss braque-i „emblématikára” is 
tekintő madár-sorozat, gipszbe öntve, s rá a madár- és állatcsont-
preparálás és prezentálás; az önállósulásnak nagy fordulata a szaggatott, 
tépett, bronzba, néha már cementbe öntött, fémbe kovácsolt és hegesztett 
sovány struktúrákkal; az ún. katedrálisok tömbös és időnként mégis át-
tört, szellős sorozata kis és nagyobb méretben, kivitelben, s hozzá, szinte 
didaktikus magyarázattal a benső formai érzékenységnek dilemmájára, 
távlatból láthatóan járulékos egybeeséssel a korszak francia „nouveau 
román”-javai és egy nagyon szerencsés hernádis címadással, a „száraz 
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barokk”-éval, a feszültségnek, drámai robbanékonyságnak és összefogó 
fegyelemnek elnevezéssel is „metaforizálására”: a barokk szimmetriák; 
műgyűjtő lakásába is illően, alkalmibb engedménnyel azután a tófenéki, 
természeti képződményekkel „versengő”, parafin-öntvényű, madzag- és 
ujjlenyomatos s így a közvetlenül formált képlékenység nyomait kivétele-
sen viselő bronztárgyak, a lágy szobrok, szerényebb méretükkel is csak 
pátkaiasan „kisplasztikák”, hiszen az ő tartósított jellegének egyik legfőbb 
ismérve, hogy a monumentális hatás nincsen valós mérethez kötve, hü-
velyknyi tárgy hathat redőzetes, diadalmas orom-Nikének, húsvét-szigeti 
bálvánnyal, ellorai sziklafaragásnak, miként a korszak némely ízlést spiri-
tualizáló albumában vagy a malraux-i „képzelt múzem”-nak „félő és ret-
tegő” ikonográfiájában. Irdatlannak a fényképen kinagyított kelta pénz-
érme, babilóniai pecsétnyomó vagy a finom föniciai-taxilai elefántcsont-
faragás; a szintén csak szerényebb, emberi kézhez, találgató mozdulathoz 
illeszkedő méretben az igazítható, változtatható, átalakítható konstrukci-
ók, súllyal, anyaggal nyomósítva mégis afféle földbe gyökereztető, gravi-
tációs „mobilok”; új nekifutásban, bronzba vagy a műanyag formába: a 
gyarló, hétköznapi anyagba: betonba, cementbe öntött újabb „katedrális-
sorozat”, a tért oldalazva kimetsző, legyűrő, megzavaró, újrateremtő ferde 
katarságok, felekezetileg is „protestálónak” címében: formai alig-
eretnekségek; végül pedig, legismertebben, az imént már említettek: azok 
a monumentális beton konstrukciók, térteremtésnek és figyelmet nem 
elvonó, inkább csak az egészet a résszel, ott is absztrakt jelekkel megis-
métlő felületi dekorációnak, megmozgatásnak, elevenítésnek, formák kis 
drámájának, újfent: az architektúrának és a szobrászatnak olyan új kreáci-
ói, az archaikus, archetípusos és egyszersmind utópikus képzeletnek ér-
telmezhető új színhelyei, olyan „fantasztikus látomások”, melyekre példa 
a mondható (mondott) régi kultúráktól közelebb talán csak a katalán épí-
tész-szobrász, Gaudí barcelonai „Sagradá”-ja, avagy másként, mosolygó 
rácsodálkozással és megböcsüléssel, az elő-art brut-ös zseniális félnótás, 
a napi talicskázással emberöltő során palotáját kavicsból, törmelékből, 
cserépből építő francia Cheval „levélkézbesítő” a mi századunknak szin-
tén elejéről, kit a rajongó szürrealisták nyomában Pátkai Ervin is meg-
meghívott ennen közbenjárói közé, saját esztétikai Pantheonjába .. . 

Mi volt, ezentúl, immáron: csak volt tisztelt társunk, franciáknak szá-
zadunkból jelentős, hinnők: maradandó művésze: Pátkai Ervin? Ember-
nek biztonsággal magyar, akkor is, ha enyhén ízes akcentusából az évek-
kel úgy fölfejlesztette gall ékesszólását, kiváltképp az elméletibb, okos-
kodóbb szókincsben, hogy a Sorbonne esztétikai tanszékén lehetett több 
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esztendőre meghívott előadó; s ha hétköznapi életvitelre, kényelemre és 
virtusra, ízlésre, szokásra, habitusra megmaradt olyan csabai—erdélyi, az 
56-ban egyszer szépen megvalósult össztársadalmi s az életkorral néha 
hősies túlkapással is hadakozó „ifjúnak”, mintha abból a sajátosan ma-
gyar, alföldi, hittel, Istennel bévülről elszámoló étoszból soha nem lépett 
volna ki; de nem úgy „magyar” művész, hogy egy Fülep Lajosnál kevés-
bé leleményes elme, az érzelmesen büszkélkedő visszametszésre, nem-
hogy néki tematikájában, de akárcsak homályosan posztulált formai érzé-
kenységében ilyetén szembeötlő vonásokat azonosítani tudna; s persze 
végképp nem úgy, olyan esendő-szánandó, néha megérthető oda-
odakacsintásokkal és szalonnázó dörzsölődzésekkel, ő, a publikus szóval 
sem így, sem úgy, mert elsődleges feladataként nem-politizáló, miként 
némely „világszövetségesen” repatriált és visszamagyarosított idősebb 
külhoni pályatársa ... A helyi taksálásokban „pártos” kihasználhatóság 
nélkül, de egyetemes sikerekkel, az állami intézmények portáján és a vé-
lük örök elvből ellenkező sajtóban is osztatlan méltányoltsággal: rábizo-
nyíthatóan francia lett volna akkor? — pláne, ha függetlenül, nem tetten 
érhető ilyen vagy olyan hatással tisztelt „háziszentélyei” között elsőként 
említhetően helyiek, a hely színén korábban érvényesültek szerepeltek: 
Etienne-Martin, Germaine Richier, Giacometti? Kikerülhetetlenül sincs 
igazán kedvünkre a megoldhatatlan és az 56-os nemzedékben már csak 
nyűgösen kezelt dilemma; magyarosabb magánszokású képzőművészek 
ingerült legyintése érvényesebb érv, mint a számot-adásra 
kulpabilizálással előszólított lélek- és eidosz-áruló filoszok és értelmiségi 
okoskodók fáradt sóhajtása. Egy másik, emitt, tájainkon szintén jócskán 
sokat csépelt dilemmára, annak is inkább oly huszáros és vállat vonó 
megoldására mégis szükségesebben hivatkoznánk, figyelembe véve az 
alkotói pálya kezdeteivel, első kibontakozásánál, az akkori „itt” és 
„most”-tal az elméket még gyötrőn foglalkoztató kérdést: figurálisnak, 
enyhébben: természetelvűnek, avagy persze absztraktnak lenni még feles-
legesebben: szobrászként is, ha a figurális eme szakmában, ódon-elvűen, 
jóideje aligha jelentett mást akadémikus gyakorlatnál, nem is elsődleges 
feladatú portré- és büszt-mintázásnál. Pátkai, szóval, a néki érdektelen 
kérdésre nem nagyon válaszolt; de főképp: voksát se adta le ilyen vagy 
amolyan irányzat, bévül áramlatokon: kis, múló divatok, csoportosulások 
mellett; némely erőszakoskodó német vagy angolszász kézikönyvből, 
jelentős nagyságként bár ezért maradt ki neve, holott föl-fölvétetett oda, 
újabb, idomuló kiadásokból néha azután törölten, fajtájából is némely 
„nap lovagja”, divatharangozásra kecses, parány fülecskéjének hegyezője. 
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Pátkai, az amúgy is valahogyan burokban született, s ki emberi bűvel-
bájjal óvta, tehetséggel, küldetéstudattal és spirituális biztonsággal is en-
nen természetes fölismerését, fütyült a kategóriákra, mert csalhatatlan 
ösztönnel tudta, mit csinál, érezte, hogy érthetően — s ne legyen nagy a 
szó — bizalommal: az emberiséghez szól; hogy naturális egyszerű azono-
síthatósággal ábrázol-é vagy sem (s gyakorlatilag, ritka kivételtől elte-
kintve: nem), mégis közérthető, lélekkel és érzéssel felfogható ő, formavi-
lága és mondandója: a bízván remélt utópiának konszenzusában, nem 
kevésbé, mint mások, elődei, az archaikus, középkori, tételes vallással 
vagy sem, de hittel osztott természetes egyezményében, szellemiséget is 
hordozó „koiné”-jában. Kérdésnek alkérdése volt néki azután még cseké-
lyebb gondja, nagy nyugodtságával és elvarázsoló viselkedési toleranciá-
jával dünnyögve ráhagyva bárki faggatóra, ilyenkor persze inkább köte-
kedőjére, követelődzőjére, hogy avantgarde ő, avagy mégsem; így, ezért 
is lehetett, maradhatott, mosolygó barátként, a „modernistábban” hadako-
zó párizsi—bécsi folyóiratnak, a Magyar Műhelynek sokáig, talán mind-
végig művészeti tanácsadója és szerkesztője; a„terepen” is támogatója 
bárki újabb magyarnak, ki reménykedve jött később hódítani a Szajna 
partjára, divatosabbnak vélt, bár újmódin is éppen lemaradozó jelszavakra 
esküdve ... 

Pátkai Ervinnek alkotói gondja ezért nem volt benső vívódásra, rándu-
lásra kifeszítve a „naturalizmus” és az „absztrakció”, a „hagyományos-
ság” és az „avantgarde” között; gondja lehetett inkább, elszánt önös fele-
lősséggel, a közöset előhívó benső poétikus látomásé: hogyan megjelení-
teni, kifejezni azt, a forma öntörvényű feszességében; hogyan követni az 
egyszersmind „cosa mentale”-t és mértanian is lázálmos zaklatottságot 
rajzos koncepcióban, s onnan, hiszen szobrász volt ő, s csak „mellékter-
mékeiben”, halmozódó vázlatokig és előtanulmányokig grafikus (s jóma-
gunk soha nem láttunk, ajándékként sem őrzünk más toll- vagy ceruzaraj-
zát, se portrét, se látképet, se „natura” megörökítését, mint szobrászati-
építészeti tervnek megközelítését), s „áttenni” ezt a hol nehézkes, hol 
szándékhoz végül szerencsésen simuló anyagba: rajzon látnokit a térben 
monumentálisba? Mellékesek a rajzok, hogy néha a meg-
megajándékozottnál is régi katalógusokba becsúsztatva kallódnak? De 
vitathatlanul ezek a rajzok, Piranesi-féle lidérces, börtön-hangulatú, tért 
torzító, gomolyító, tért térségekbe belefojtó, kísérteties „skiccek” árul-
kodnak a Pátkai Ervinben is dolgozó nagy szenvedélyekről és szorongá-
sokról; a monumentális, ünnepi, „szakralizált” kivitelek előtt a fekete és a 
fehér izgatott kontrasztjaival arról a kíméletlenséget, végzetességet sugal-
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ló „benső térről”, az espace du dedans-ról, mely az általa is kedvelt kor-
társi francia költőnek, Henri Michaux-nak volt kulcsfogalma. Ezt, a benső 
dúltságot, vizionáló kényszert nevezte ő, afféle energiaforrásként is, a 
részletekig érvényesülhetően: barokknak-, de ezt fegyelmezte az átfogó, 
keretező, leigázó formával, az osztással, a kompozícióval; másként nehe-
zebben érthetően, miért bajmolódott annyit a szimmetriával. . . 

A szimmetrikus kubizmus és „szimmetrikus barokk”, figuráció helyett 
közérthetőnek szánt és valóban beszédes nyelvezet, iskolákra legyintés és 
stílusirányzatok mellőzése és még műfajilag-műnemileg is az elszánt 
„közöttesség”, szobrászként szinte már építészként: a plasztikának nem-
csak maga köré teret teremtő, de a térbe, terekbe anyagiságával is behato-
ló jeleivel? Ide se tartozott, oda se akart: s akkor talán rossz korba szüle-
tett Pátkai Ervin, ki hisztorikus, távoli hivatkozásokkal és meggyőződéses 
jóslással a transzhisztorikusan spirituális művészetre esküdött, csak indu-
láskor biztatva rá a helyi s inkább „irodalmias”, inkább vajáhosan „mű-
kedvelő” — szövegeléssel: utolsó komor füstjeivel és újra-gyújtogatott 
tűzijátékával az André Malraux-i esztétizáló révületnek? De néki, Pátkai-
nak igazolására, hogy a néha majdnem egybevágó vélekedéseket ennen 
kútfejéből, talpraesettebben gondolta végig, s ennen munkásságával iga-
zolta is őket, hiánytalanul. Szónoki és felesleges a kérdés: boldogabb, 
inkább helyén lett volna a gótika korában, katedrálisnak névtelen építője-
ként, faragójaként, avagy: Egyiptomban piramisok tervezőjeként? S ha 
már „piramis”: ez volt Pátkai utolsó rejtélye, bizonyára: régi töprengése 
és nosztalgiája: újra meghódítani az időt abban a művészetben, mely szin-
te „ontologikus” ajándékként éppen az idődimenziók kiküszöbölhetőségét 
kapta; tervezni majdnem-piramist, tervezni újkori sírkamrát és sima fém-
dobozt, a bekukucskáló résen éppen megpillantható higanycellával, másik 
rés mögött villogó fémjelekkel. Újra-tervezni s emígy alkotásban megfej-
teni, legyőzni a „titkot”: a gyermekkor kastély-parkjának kirekesztő kőfa-
lát, az első szabad utazások pompei romjait, lávakövületekben őrzött sze-
kérkerék nyomait, bizánci klauzurák rácstilalmait és sejtetéseit. Bennük, 
immár magában: „burokban született” áthatolni a burkon, a bensőségből 
az időhöz és az időkhöz is mért vitális energiához. Tudni végre helyét és 
idejét a titokban, jövőhöz a múltat, monumentumban a múlandósággal 
nosztalgiázó időtlenséget; mindig csak oda térünk vissza: titkát az anyag 
lüktető (nem mondjuk még egyszer a szépelgő szót: spirituális) megmoz-
gató- jának. 
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BARÁNSZKY LÁSZLÓ 
Történetek egy elsüllyedt földrészről183 

Sztáray Zoltán: Hudson-parti álom, Püski, New York 1985, 160 l. 
 
Sztáray Zoltán egy meglehetősen régi és főleg jól bevált magyar irodalmi 
hagyományra építi elbeszélő művészetét: a mikszáthi elbeszélés adomát, 
elsőszemélyes családi történetet, karakterrajzot egybefűző írói gyakorlatá-
ra. Az elbeszélés-kötetének hangja is, ez a hol feszesebbre húzott, hol 
megbocsátó humortól átvilágított, romantikus pátosztól fűtött egyszerűen 
orkesztrált hang is mintha a „nagy palóc” összhangzattanát idézné; a tör-
ténetek akkordjai egy szolid melódia vonalát követve építkeznek a befeje-
zés súlyos parafrázisa felé. Tökéletesen hiányzik belőlük az irónia zavaró 
glisszandója. 

Pedig a Hudson-parti álom történeteinek java az ötvenes évek elején 
zajlott le, egy olyan korban, amelyet nehezen lehetett a konszonancia je-
gyében szemlélni. Ennek a kornak, a „végzetes államférfi” (ahogyan Es-
terházy Péter a Rákosi-korszak értelmi szerzőjét oly találóan jelölte) mű-
ködésének hatalmas bel- és külföldi irodalma van. Nem kevés mű éppen a 
korszak rondabugyrának mélyén, ha nem kellős közepén íródott. (Déry 
novellái, Gáli Szabadsághegye, Németh László Galileije, Juhász váteszi 
erejű Tékozló országa, Pilinszky versei, és persze az Egy mondat, hogy 
csak a fontosabbakat említsem.) És a korszak már lassan történelemmé 
váló történetének szereplői is egyre sűrűbben jelentkeznek memoárjaik-
kal. Sztáray nem szereplő, semmiféle értelemben sem. A kisemberek 
egyike, azoknak a sorsát osztja, azoknak a szemével lát, és ez nagyon 
szerencsés írói alapállás. 

A kötet elbeszéléseinek egy része dokumentumjellegű. A recski mun-
katáborban eltöltött éveinek néhány mozzanatát jegyezte le, szigorúan 
első személyben. „A kőtörő gondjai” közvetlenül, „A Duna partján” és 
„A hajó közvetve kapcsolódnak a témához. A történetek közül talán „A 
kőtörő gondjai” a maga szenvtelen hangjával, egyenletes mondatszerkesz-
tésével távolodik el legjobban a dokumentumkoncepciótól, a történet 
olyan egyszerűre, jó méretre van kalapálva, mint a kövek, amelyekkel 
Recsken dolgozott. „A hajó” a képzelet hatalmát dicséri, amely mitológiai 
erejével úrrá válik a legsivárabb körülményeken is, életet adó és tápláló 
erő. 

                                                           
183 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 3. számában. 
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Sztáray szerencsés kézzel több olyan témához is közeledett, amely a 
táborból való szabadulás utáni, kicsit limbusban zajló élet mozzanatait 
jeleníti meg. „Az arany Patek” gogoli történetének szelíd humora az em-
beri önszuggesztió és műszaki sznoberia felső határait tapogatja: az idő-
elemző ideiglenes és spektakuláris pályafutása egy hamis Patek-aranyóra 
körüli legendára épül, s pont addig tart, amíg az óra el nem árulja magá-
ról, hogy hamis. A történet ködbevesző hátterének mélyéről úgy világít ez 
az óra, mint valamilyen középkori grálkehely, mely az egyedül üdvözítő 
varázst tartalmazza. A varázs vetületében a történet szereplőinek karakte-
re sajátos és főleg torzult dimenziókat ölt, melyeknek alakulását az író 
megbocsátó szemmel figyeli. 

A kötet apróbb történetei, mint a „Vereckei őrszem” is, a jóleső családi 
diskurzusok hangulatát idézik. Pulinevelés San Bernardinóban, lehet-e 
ennél intimebb téma? Persze, a pulinak, mint kutyának vállalása egy ame-
rikai környezetben valamilyen hitvallástevés is: nem könnyű dolog. Még 
olyan esetben sem, amikor tulajdonképpen éles kritikával írja a történetet 
—, például „A világ végé”-ben. Ez a kaliforniai kettősség, az életforma 
látszólagos könnyedsége, de valóságban nagyon is alapos szigora diktálja 
a hangnemet. Van persze történet, amelyben ez teljesen feloldódik. Az 
„Utazás” című ugyancsak egydarabból öntött nosztalgia-földrajza, geo-
gráfiája időnként Horváth Elemér verseinek világa felé ível — tájoltságá-
ban, intenzitásában is. 

A kötet egy nagyobb lélegzetű novellával, „A korinthusi pásztor” című 
írással zárul. Sztáray szellemesen útirajznak, méghozzá családi útirajznak 
indítja ezt a tulajdonképpen Kerényiig—Jungig visszagyökeredző történe-
tet, melyben egy másik hányatott sorsú nép, a görög történetének perspek-
tívájában igyekszik megtalálni a választ huszadik századi kollektív sor-
sunk kérdéseire. Az Afrodite-szentély romjai között rábukkan egy juhász-
ra, akiről hamar kiderül, hogy egyben sekrestyés is, bár valamikor, a gö-
rög polgárháború kitörése előtt tanító volt. Bár a szentély adta történeti 
panorámát nem hagyja kiaknázatlanul, Sztáray szerencsésen kerüli az 
egyoldalú kultúrtörténeti esszézés veszedelmeit, s a lényegre, a készülő 
juhsajtra összpontosítja figyelmét. Persze, a hely, a locus magától értető-
dően fontos: Korinthus volt a görög város államrendszerének legkevésbé 
erőszakos közössége, a rómaiak teljesen elpusztították, majd római mintá-
ra újból felépítették, és megmaradt a birodalom egyik legdévajabb és 
legmisztikusabb — tehát leggörögebb városának. Ezt látogatta meg Pál 
apostol, kétszer is, és ehhez a közösséghez intézte a misztérium relígiók 
hangulatát és szókincsét idéző leveleit. Mindez, kimondatlanul is, ott rej-
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tőzik a történet mögött. A pásztor sorsa is: lehet, azóta visszament taníta-
ni. 

Sztáray írói módszerének egyik sajátossága, hogy az újságírás riport-
módszerét vegyíti egy már-már a fotórealizmus határán mozgó pontos-
sággal, a tizenkilencedik századi veduták acélmetszetei készültek ilyen 
míves gonddal. Ehhez járul a talán a családi hagyományból megörökölt 
moralizáló hajlam, mely nem mindig a legszerencsésebb. Ami viszont 
kellemesen meglepő, az az, hogy milyen természetesen éli meg, éli át és 
éli túl a történelem pusztító-taszító viharait, nyoma sincs benne a magyar 
gravamenes hozzáállásnak, és talán éppen ezért marad meg, egyértelmű-
en, emberinek, minden tevékenységében, írásában is. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Egy magyar Salavin184 

Monoszlóy Dezső: Utolsó vadászat, Püski, New York 1983, 301 l. 
 
Az embernek óhatatlanul Georges Duhamel, a francia orvos-író szomorú 
kisember-hőse, Salavin jut az eszébe Monoszlóy Dezső olvasása közben. 
Sorsuk sivárságából, környezetük tömény unalmából Monoszlóy hősei is 
csak úgy szabadulnak, ha félálomban, a valóság és a képzelődés határain 
élik le az életüket. 

Álom és valóság: szürrealizmus és populizmus. Igazi nagy érzés: fáj-
dalom, öröm, szerelem alig fordul elő ezeken a lapokon. Az olvasó már-
már úgy érzi: megfojtja a közöny, a reménytelenség, Monoszlóy alacsony 
égboltja alatt. 

A fülszöveg tanúsága szerint a vaskos, háromszázoldalas kötet ötven-
hat karcolata — válogatás, két évtized elbeszéléseiből. Nem tudjuk meg, 
milyen szempontok vezették ezt a válogatást: általában a legszebb, a leg-
jobb írásokat szokta tartalmazni egy ilyen kötet, itt azonban az író sietve 
hozzáteszi, hogy írásai egy-két kivétellel nem szerepelnek előbbi könyve-
iben. Válogatásról van hát szó, avagy egyszerűen arról, hogy Monoszlóy 
összegyűjtött félszáz kallódó szöveget? 

Hiába szép a fedőlap rajza és jó a papíros, az olvasót bosszantja az a 
sietség, amellyel az író — minden rendszerezés, időrendi vagy tartalmi 
sorrend, beosztás nélkül — telehányta karcolataival ezt a kötetet. Ciklu-
sokra osztva áttekinthetőbb, levegősebb, olvasmányosabb egy ilyen apró 
sztorikat tartalmazó gyűjtemény. 

Az olvasmányosság rovására megy az is, ahogy az író beépíti elbeszé-
léseibe az idegennyelvű, többnyire német vendégszövegeket. A „Golf" 
című írás szabályzatát teljes egészében németül idézi — az eredmény 
lehet jó, de semmi esetre sem magyar irodalom. A módszer — úgy tűnik 
— egyébként is vonzza a hibákat: a pille magyarul lepke, egy gyógyszer-
ről „dilipille” helyett közérthetőbb lenne dilitablettát mondani. A golfjá-
téknak ugyan szabályzata van, ám a szabályzat szabályokat tartalmaz: „a 
tizenkilencedik szabályzatról” beszélni tehát helytelen. 

„Az Utolsó vadászat-ot abban a reményben állítottam össze, hogyha 
életemben nem is, de egyszer még olvasóélménye lehet valamennyi ma-
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gyarnak, határon innen, határon túl” — reménykedik a fülszöveg. Valam-
ennyi német nyelvtudással rendelkező magyarnak, természetesen. 

 
* 

Az elmondottak nem feledtethetik, hogy Monoszlóy Dezső karcolatai 
igazi író oroszlánkörmeit viselik magukon, vérbeli profi munka forgácsai. 
Alapötletük eredeti, a megoldás többnyire elegáns, szellemes. Az író fan-
táziája ritka mesélőkedvvel párosul, érződik minden során hogy — akar a 
lélegzetvétel — életfunkciója az írás, és mesterségének minden csínját-
bínját ismeri. 

Egy, az eddigi köteteiből kihagyott szövegeket tartalmazó gyűjtemény-
től hiba lenne számonkérni egy írói pálya csúcsteljesitményeit. Még így is 
van az Utolsó vadászatban féltucat meghökkentő írás. A „Fekete fehér 
igen nem” unatkozó kisvárosi társasága számára az élet olyan pingpong-
játszma, „ahol senki se akar nyerni, a játékosok mindössze arra ügyelnek, 
hogy a labda lehetőleg ne essen le az asztalról.” 

A játéknak nincs értelme egy olyan világban, ahol „nincs mit kérdezni 
egymástól, és nincs ás miről számot adni.” A kiábrándultság meggyőző: 
Ingriddel, az írás egyetlen hús-vér szereplőjével nehéz lenne nem együtt-
érteni 

„A tenger” hősének, Tibikének, kicsi az Óceán. „Ahhoz képest, hogy 
árva vagyok — mondja — egészen kicsi. (...) Nem mintha most a szüléi-
mét akarnám dicsőíteni — folytatja — nem igen kedveltek engem, vagy 
legalábbis nem igen mutatták ki a szeretetüket, de aztán egyszerre csak 
meghaltak. Ez hihetetlen kérem, s az is, hogy az ember gyerek volt, s vén 
szamár lesz belőle, (...) nincs akivel utolsó pár előre fuss-t játszón, mert a 
párja is meghalt, igen a párja is, akárcsak a szülei, hát ehhez az árvaság-
hoz képest igenis kicsi a tenger.” 

A „Hamelni patkányfogó” első bekezdése, a külvárosi alkonyat leírása 
feszes, patinás próza: „Alkonyatkor, amikor még nem fakulnak meg a 
formátlan éjszakában a körvonalak, de a házakat már becsurgatta kissé a 
sötétség, ilyenkor szeretek a külvárosi utcákon csatangolni. Szemmagas-
ságra buknak le a belváros tornyai, a lépések visszhangja felerősödik, 
tollas szárnyat növesztenek a gondolatok, megcsiklandozzák belülről a 
gégefőt, már-már szavakként ki is repülnének onnan, de azután mégse, 
melegebb fészek a szív, oda takaróznak. Járókelő alig akad errefelé, a 
redőnyöket már lehúzták, a nagy szállítókocsik a közeli bútorgyárból el-
dübörögtek. Sem villamos, sem autóbusz, csak a kövek, meg az ég. Füs-



 

842 

tös, barnás ég, azért bújkál mögötte valami kékség, s nemsokára feljönnek 
rá a csillagok.” 

A folytatás sajnos nem marad az indítás magaslatain: talán meghök-
kentő, de végső soron semmitmondó, cinikus kis sztori. 

Említettük már Monoszlóy képzelőerejét. Különösen szembeszökő ez 
az erénye, amikor a „crime parafait”, az alibik birodalmában kalandozik a 
képzelet. Tucatnyi mini-krimit köszönhetünk ennek az igyekezetnek, a 
legtöbbjük mulatságos, izgalmas, szórakoztató — kiabál a megfilmesítés 
után. 

„A tükörszemű babá”-ban keveredik talán a legszerencsésebben az írói 
ihlet eddig elemzett két nagy vonulata: a félálom-lét szürrealizmusa és a 
fölényes eleganciával kezelt — képzeletbeli vagy megtörtént — krimi. 

A kötet vége felé egyre kidolgozottabbak, éretebbek Monoszlóy elbe-
szélései. Vagy csak az olvasó került volna végre bele abba a nehezen nyí-
ló, inkább taszító semmint vonzó írói világba? 

„A sivatagi pók” hőse megtanulja apró lépésekkel, „bogárlábakon” fel-
fedezni a múlt sivatagát. „Van egy sivatagi pók — mondja — ez a nyálá-
val egyforma homokszemekből fedőt készít, s azt a barlangja fölé illeszti. 
Kívülről nem látszik semmi, de ha bogárlábakon jársz, a fedő hirtelen 
megnyílik alattad, s te belezuhansz (...) egy eleven világba, amelyet (...) 
halottnak hittél, holott ( . . .) csak átalakult, barlanggá alakította magát a 
talpad alatt.” 

Az „Emige” koldusainak el tudjuk már hinni, hogy a legjobb egyedül. 
Hiszen, „ha az ember egyedül van, nagy szürke lónak gondolhatja ma-
gát.” „A jelentés” pedig minden bizonnyal a nyugati magyar irodalom 
legjobb novellái közé tartozik. 

Monoszlóy Dezső disszonáns, ellentmondásos írói világáról mindeddig 
nem született értő, elemző kritika. Válogatott elbeszélései megjelenése 
után már nem odázható el tovább ez a feladat. A hatvanéves író életműve 
érdekes, eredeti színfolt a nyugati magyar széppróza szövetén. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Rozmaring185 

Gömöri György: Nyugtalan koranyár, Occidental Press, Washington 
1984, 82 l. 
 
Nyolc év után először jelentkezik új verseskötettel Gömöri György. Jól 
teszi. Bár a kötetbegyűjtött, körülbelül öttucat vers felével találkozhattunk 
már kinthoni és otthoni folyóiratok hasábjain, a versek együttese mégis-
csak olyan, mint a zenekar egy-egy szólószám ellenében. 

Gömöri irigylésreméltó költő. Elsősorban azért, mert nem romlik, ha-
nem javul. Másodsorban azért, mert cinikusabbnak látszó versein is átsüt 
kiirthatatlan optimizmusa. Egy teljesen abszolút vagy egy teljesen relatív 
világrendben, ahol a dolgok összetartozásának szénáját kiszortírozták, e 
kettő, mármint a javulás és az optimizmus — egyremegy. 

Igencsak leegyszerűsítő és inkább alkalmi, mint analitikus kategorizá-
lással Gömöri verseit három csoportba osztanám: az első, a lírai versek 
csoportja, amikor a költő ráhangolódik a tájra, vagy egy dallamemlék es 
irodalmi hangulat sajátos, szintetikus képzeletére, amikor a szerelem és 
annak emléke hevíti tollát, amikor átérez egy adott lírai valóságba. A má-
sodik csoport a közéleti költő modern jelentkezése: a dorgálással nem 
hagy fel, de a dorgáló hang keserűbb lesz, mint az amaretto és édesebb 
marad, mint a borecet. A közéleti versek akkor a legjobbak, amikor, nem-
csak a közös keserűséget echózzák, hanem a visszhang valami különlege-
sen pompás ötletnek a közegéből tör elő, mint történik ez, például, az El-
képzelt séta a székesfőváros utcáin című versben. A harmadik (szerencsé-
re kicsi) csoport azok a költemények, amelyeket nem lett volna érdemes 
megírni. 

Számomra, a kötet legsikerültebb, első kategóriás verse Lenszkij áriá-
ja. Kezdem a formával, ami a blank verse-nek egy szép és sajátos magyar 
jambus változata, többé-kevésbé szabályos sorokkal. S bár e sorok hosz-
szabbak, mint Puskin Anyeginjének felejthetetlen ritmikus szakaszai, ká-
denciái, a forma éppoly sikeresen idézi a formaemléket, mint a hangulat 
Puskin és a vele összefonódó Csajkovszkij bánatát. A vers a nosztalgia 
jegyében fogant, de úgy, hogy azon átsüt a személyes élmény, és úgy, 
hogy nemcsak a képzet ködlik föl a múltból, hanem mint lírai cselek-
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mény, lelkileg kitapinthatóvá lesz a múlt. Borisz Paszternáknak is becsü-
letére válna ez a vers. 

A második kategória egyik tankölteménye éppenséggel a Magyar mese 
is lehetne, nyolc találó sorával. A szerencsés kifejezésbeli megoldásokon 
túl — ilyen a „frissen vakolt Nemzeti Tudat” — van ebben a versben (és 
Gömöri kesernyés közéleti verseiben általában) — egyfajta szokatlan, 
koraérett bölcsesség, tragikus nemzeti színfalazásunknak valami józan, és 
a lényeget jól kitapintó meglátása. E költemény ugyanis a rebellisség ab-
szolút értékét kérdőjelezi meg, márpedig ez, otthon, becsületesen gondol-
kodó morális történészek számára már csak azért is megkérdőjelezhetet-
len, mert a rebellisség végtére, honunkban mindig egyenlő lett az elbu-
kással, az elbukás pedig nemes, hiszen magába temeti a megnemélt lehe-
tőségeket. 

Nemcsak azért, hogy ne vádolhassanak Simplicissimus tollfogásaival, 
hanem főleg azért, hogy az átmenetekre rámutathassak, felemlíteném az 
1S49. július 31. című verset. A vers hidat épít Petőfi és Radnóti mártírha-
lála között, röviden, velősen, találóan, két német mondattöredék betéttel 
és az ideghágta nemzeti sorsnak, a költők halálában párolt cseppjeivel. 
így találkozik a líra a közéleti didaktikussal, a hangulati átérzés a jó stílus 
fogásokkal. 

A harmadik kategóriára példa az öreg költők című verssorokba szedett 
próza. Amikor „az ihlet” ilyen fintorokat vág ki, jobb ellenállni a kísér-
tésnek 

A Nyugtalan Koranyár szerzője már nem zsenge lírikus és még nem fi-
lozófus költő. Mindennek ellenére filozófiailag is érdekes és találó meglá-
tásai vannak, „kóklerség minden világvége” az egészséges életigenlés, a 
reményekkel teli realizmus életterében. „Teremts értelmesebb világot / 
elviselhetőbb életet” — mondja a költő, e század végén, amikor a kordi-
vat szerint, belefúlunk saját egzisztencialista ontológiánkba. 

Gömöri kiváló érzékkel alkalmazza, inkorporálja a különböző, csak-
nem mindig odaillő és ezért plasztikus stílusfogásokat. Ha kell, kihagyá-
sokkal dolgozik, gondolatritmussal érzékeltet; Egy erdélyi hadvezér em-
lékiratából című versben pompásan használja az archaizáló, kompozit 
nyelvet; a beszámoló . . . című történelmi trytichon kép- és eseményhal-
mozó kistablója rendkívül érzékletes; a Több mondat pedig, formában, 
szellemben megidézi az Egy mondat-ot. 

Jóleső érzés a beérett, ötvenéves Gömöri György újabb verseit olvasni: 
harcos, pozitív és melegszívű ember írta őket, olyan, ki kedvvel, lélekkel 
szedi a jószagú meleg rozmaringot. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Még egyszer Hillsdale186 

Varga László: A Fecske utca és a Park Avenue sarkán, New York Publis-
hing Co., New York 1984, 203 lap 
 
Egy otthoni barátunk okleveles mérnökké cseperedett fia a diplomájához 
a maga keresetéből és családja hozzájárulásából jó esztendeje amerikai 
tanulmányúihoz jutott. Változik a világ, s ne mondják a borúlátók, rossz 
irányba: mi annakidején legfeljebb az Irottkőig jutottunk el. De hát, ma-
napság se jut el mindenki Amerikába. Az angolul is igen jól beszélő, igen 
talpraesett legény meglátogatott bennünket is itt, a nyugati végeken. Fag-
gattuk, mit látott már ebből a hatalmas kontinensből, s mire kíváncsi 
még? Igazán a jó helyeken járt, mi sem tudtunk volna neki különbeket 
ajánlani, ám meglepett bennünket a határozott kijelentése: még meg kell 
néznie New York államban Hillsdalet. Azután elmesélte, hogy Gombos 
Gyula Magyarországon is kiadott könyvéből beleszeretett ebbe a helység-
be, a vidékébe s addig nem mehet haza, amíg nem látta azt a paradicsomi 
világot. 

Hillsdale. Hiába forgatom Varga László új könyvét élőiről hátra, hátul-
ról előlre, jómagam is mindig a Hillsdaleról írt fejezetnél kötök ki. Pedig 
nekem nem a képzeletemben létezik csupán, mint volt az a fiatal barátun-
kéban, hanem jártam is ott, nem is egyszer. Varga Lászlónál is. Bizonyság 
erre a könyve, hiszen vendégei felsorolásánál a „még futottak” között ott 
szerénykedik a nevem. A szerző figyelmes, gondos házigazda, megörökíti 
a volt vendégei nevét, meg emlékezteti is őket. Ebben az udvariatlanságra 
hajlamos világban, igen helyesen! 

A második világháború után menekült, avagy csak kirajzott magyarság 
egyik-másik tagjának szinte regénybe illő, mozgalmas, változatos élet 
jutott. Varga Lászlónak ás. Ám róla azt is elmondhatjuk, odahaza, Ma-
gyarországon sem lehetett valami igen unalmas az élete. Bizonyság erre a 
könyve. Amíg a rövidnadrágos Fecske utcai Varga Lacikából sikeres 
amerikai ügyvéd Varga László lett, sok víz folyt le nemcsak a Mississip-
pin, de a Dunán is. Kevés olyan Nyugatra sodródott magyar politikus van, 
aki annyi kontinenst, országot, várost bejárt, mint szerzőnk. De talán még 
a pesti szülői háznál is mélyebb nyomot hagyott benne a pisztrángos pa-
takparti hillsdalei nyaralója. Eltűnődhetünk ezen. Vajon, mire vágyik az 
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emberfia, akkor, amikor igazán válogathat? Amikor lényegében sem a 
szögesdrótkerítés, sem pedig az anyagiak nem korlátozzák? Olvassuk, mit 
ír Varga László arról a helyről, ahol igazán megtalálhatta volna magát, az 
otthonát, békéjét: 

„A madárvilág bámulója vagyok. Levegőben élnek, a földtől távol rak-
ják fészküket, élelmüket maguk szerzik, újszülötteikre gondosan vigyáz-
nak, úgy nevelik őket, mint millió évvel ezelőtt. Szupermarket, kábító-
szer, tv-dinner nem éri el őket. Az énekes madár pedig a világ egyik cso-
dája, mert koncertterem, zenekar, belépőjegy nélkül is gyönyörű műsoro-
kat adnak ... Az oriol — a rigó — vitte a pálmát: külseje is vonzó, sárga-
fekete tollruhájában úgy röppen a legmagasabb fa tetejére, mint az opera-
ház színpadára, mielőtt művészien rákezdi: ,Figaro itt, Figaro ott, Figaro 
mindenütt…’ 

A hajnalok voltak a legvarázslatosabbak. A New York-i 
autotülköléses, motorbicikli berregéses ébredések inkább riadások voltak. 
Hillsdale madár lármájára nem is ébredtem, hanem a dalok szárnyán las-
san lebegtem az álomból egy álomnál is szebb valóságba. 

Varga László könyvét olvasva olyan érzésünk támadhat, hogy valósá-
gos életregény, életrajz. Mégis elégedetlen munkájával a szerző. Ezt írja 
mintegy utószóként: „Könyvem végére érve, bizton érzem, hogy az őszin-
teség keserű poharából csak kortyolgattam, de fenékig nem ürítettem, 
talán még tizedéig sem. Sok jelenségről nem írtam: nőkről, politikai és 
egyéb ambíciókról, megalkuvásról, hatalom- és pénzvágyról, pedig ezek 
feltárása nélkül, a félve elbújt énem nem kerül napvilágra. Talán legköze-
lebb.” 

Varga László fenti aggodalmával szemben ama olvasói, akik ismerik 
őt, úgy érezhetik, az egyénisége, jelleme hűen domborodik ki A Fecske 
utca és a Park Avenue sarkán című könyvéből; ám várakozással néznek a 
minden bizonnyal bekövetkező folytatása elé. 
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PIAZZA PÉTER 
Triznya római akvarelljei Budapesten187 

„Ma chi é 'sto Triznya” („Ki ez a Triznya?”) - kérdezte a budapesti Olasz 
Kultúrintézet igazgatója, a vezetése alatt álló intézmény helyiségében 
rendezett Triznya tárlat megnyitásakor, látván az egyéb hasonló alkal-
makhoz képest szokatlanul nagyszámú érdeklődőt. Kedves, régi hölgyis-
merősöm, ifjúsága óta lelkes Róma-zarándok, elnéző mosollyal világosí-
totta fel a Kérdezőt. Elmondotta, hogy a jelenlevők tetemes része megfor-
dult már a római Triznya Mátyás — Szőnyi Zsuzsa lakásban, mely az 
elmúlt évtizedekben amolyan cázis-féléje az Itáliát járó magyaroknak, 
pihenőhely, persze nem a szó fizikai értelmében. Szellemi oázis, két na-
gyon érdeklődő és rendkívüli műveltségű ember otthona, melyben a 
vernisszázs látogatóinak tekintélyes része már korábban ízelítőt kaphatott 
a házigazda művészetéből. Talán azért is jó, hogy a közönség soraiban 
számos Triznya-ismerő volt, mert a tárlaton szereplő több tucat akvarell 
nem tükrözte híven azt a minőséget, amellyel a művész általában elké-
nyezteti a nézőt. Két nagy nyugat-európai gyűjteményes kiállítás után 
került sor ugyanazon esztendő — 1984 — végén a budapesti tárlatra. Ta-
lán az előző kettő nagy sikere lehet az ok, ami miatt kevés volt Budapes-
ten az igazi, jellemző Triznya-akvarell. (Az utóbbi esztendők legjobb al-
kotásai már elkeltek az év folyamán.) 

Aránylag sok volt a darabos, kissé iskolás, színmegoldásában sem túl 
szerencsés, tompafényű mű, némelyen még a témaválasztás körüli habo-
zás is észlelhető volt. Láttunk azonban néhány festményt, amely teljes 
valódiságában csillogtathatta meg a művész erényeit, olyan kvalitásait, 
amikért méltán szerzett európai elismertségű nevet. Gyönyörködhettünk 
páratlan nagyvonalúsággal festett egekben, a levegő ezerarcú fényjátéká-
ban különböző évszakokban és napszakokban, elégikusan őszi, vagy drá-
maian nyári mediterrán hangulatokban. Vagy az architektúrában: Triznya 
építészeket taníthatna arra, hogyan kell egy építészeti alkotást annak lé-
nyegében interpretálni, vagy az egészen belül miképp kell egy-egy részle-
tet nézni ahhoz, hogy látni is lehessen. 

Az architektúrát teljes kontextusában kell értelmeznünk: minden 
emberalkotta tárgy — artefaktum — sorolandó ide, melyekkel városjárása 
során találkozhat a Rómát néző-élvező látogató. Triznya Mátyás külön is 
méltatandó nagy erénye az ilyen természetű témák megragadásának ké-
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pessége. Látásmódjának érzékeny szűrőjén át lenyűgöző fényjátékú mű-
tárgy válik a sorozatban előállított, banális tárgyakból is. „Római ivókút”-
ján Corot-i finomságú természeti háttérbe állítja a markáns realitással 
megfestettnek tűnő kút-oszlopot, és csak figyelmesebb szemlélés vezethe-
ti rá a nézőt a kép valódi művészi intenciójára, a hideg fémnek és a kőnek 
merevségét ezertükrözésű lágy fényekké oldott ábrázolására. Megragadok 
a városi építészeti vernákulumból merített témái is: például az „Utcai bol-
tok és ablakok”, mesteri utánélése a mindennapi városjáró elillanó vizuá-
lis élményeinek. A téma szerény, de Triznya tolmácsolásában szokatlanul 
intenzív Róma-élményt áraszt, a hamisítatlan, idealizálatlan Rómát, annak 
színeit, fényeit, levegőjének illatát együtt kínálva a szemlélőnek. A kiállí-
tásra került jelentősebb és jellemző művei közül feltétlenül megemlítendő 
a „Tavasz Titus diadalívénél”: a vegetális háttér ikebanai tökélyű kompo-
zíciója, és a tavaszi levegőnek az örökzöld lombokon átszűrt fényei sze-
met gyönyörködtetőek, de ezen túlmenően, a levegő képzőművészi érzé-
keltetése szinte már olfatikus élményt is nyújt. 

Triznya fái, bokrai, erdőrészletei a természet kiterjesztéseként élnek, 
de nem lehet nem érezni egy elmélkedő lélek hívő pantheista alázatát, 
amellyel a témához nyúl; nem lehet nem érezni a derűs egyensúlyt, me-
lyet a kutató szellem és a vízfestés mesterségbeliségét szuverén módon 
uraló kéz együttesen teremt meg. A Budapesten kiállított képek közül 
természetábrázoló ereje két alkotásában különösen gyönyörködtető, már- 
már vallásos áhítatot keltő: az „Egy római ernyős fenyő” a kompozíció 
tökéletes egyszerűségével párosult igen rafinált, optikailag mesterien ré-
tegelt távmegoldást nyújt a háttér fényeinek szinte analitikus ábrázolásá-
val (akvarellben!), míg a „Téli este” végtelen felé vonzó távlatai és rezig-
náltan borongó színskálája elmélyült meditálásra ösztönöz. 

A Triznyára jellemző művek — sajnos — csak hellyel-közzel bukkan-
tak fel a kiállításra került inkább közömbös anyagban, észlelhetően némi 
csalódást okozva a magas mértékkel mérő budapesti közönségben, főleg 
olyanokban, akikhez eddig a művésznek csak híre jutott el és akik a meg-
nyitó tömegében tolongva nem nagyon fedezhették fel a nem is szeren-
csés sorrendben fel-felbukkanó remekműveket, azokat, melyek a kaotikus 
rendezés ellenére is maradandó élményt nyújtottak a figyelmes szemlélő-
nek. Kívánjuk, hogy a magyar tárlatlátogató közönség mihamarább része-
sülhessen egy méltóbb elhelyezésű és rendezésű Triznya-kiálhtas örömei-
ben. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Víz, Szerelem, Álom188 

Thinsz Géza: A párbeszéd művészete, Magvető, Budapest 1983, 176. I. 
 
Akinek kezébe kerül a kötet — vers válogatás 25 év terméséből — aján-
lom azt az újfajta olvasási módszert, amit én alkalmaztam: kezdje előlről–
hátulról; olvasson egy verset előlről, de hátul folytassa — es így „köze-
pezve”, vagyis mindinkább közelebbrukkolva a kötet felezőjéhez, ahol a 
versek találkoznak, felfedez egyet-mást a költőről, amit csakis ez a kulcs, 
a magam olvasási módszere adhat a kezébe, és de amit felfedez, oly evi-
dens lesz számára akkor is, ha a költő mámoros–lelkendezve helyesel, 
igen, így igaz, így van, és akkor is, ha felháborodottan tiltakozik, mond-
ván, hogy rákenés, félrefogás, rágalom. Ezzel a „közepező” olvasással 
kiderül mindenekelőtt az, hogy a negyedszázados élet–bumeráng, amely 
Thinsz Géza kezéből felrepült — mert honnan is repülhetett volna — és 
persze, huszonöt év után ugyanoda visszarepül — mert hová is repülhetne 
– az csűrt vonalban szabályos csavarulatot írt le ugyan, de az élet–
régiókban egy „emelettel” emelkedve érkezett vissza; vagyis hát: hogy ez 
az „ugyanoda” egy emelettel feljebb van. Tizenkét kötet van e két élet–
emelet között, az elsőt a Még mindig így című verseskötetet 1960-ban a 
Stockholmi Magyar Intézet jelentette meg, az utolsót, a Valaki diktál cí-
műt a Stockholmi Magyar Könyvkiadó. 

Az első kötet verseiből mintegy „készen” lép elénk a költő, ebben a 
„versmagban” benne hordva potenciális lehetőségeit és határait, szakasz-
tott úgy, ahogyan a fa, magjában, magában hordozza teljes imaginárius 
terebélyét. Csakhogy ez is, mint minden hasonlat, sántít: tévesen hittük az 
első kötet alapján róla, hogy „statikus” költő, mert ilyértelmű olvasatun-
kat meghazudtolja emelkedő költészetének dinamikája, az 1979-es Vizek 
távlatai, az 1980-as Szerelem, szúnyognézetből és a költészetének teljes-
ségét tartalmazó reprezentatív válogatás, A párbeszéd művészete. Az Elő-
szó c. vers egy élet előszava: ez nyitja rá az életre az ajtót az első, Még 
mindig így c. kötetben és ez a felvezetője a nagy versválogatás darabjai-
nak is. „Hatalmas csillagzat! Mi volna boldogságod, ha nem volnának 
azok, akiknek világosságot adsz!” — indítja az elején Nietzsche, a Zara-
thusztra hömpölygését, és ugyanez az embernosztalgia fakasztja fel 
Thinsz Géza versforrását ebben az előszóban: „a hallgatásban eljutsz ön-
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magadhoz, / új naprendszerek, csillagok közé, / de mi haszna, hogyha 
fényüket / nem oszthatod meg senkivel —”. A másik tanulság, amely ez-
zel a közepező olvasással levonható, hogy Thinsz Géza kínosan 
restellkedő természet, éspedig több síkon: a személyes szenvedésben 
csakúgy, mint az élet keserű seprője — az életbölcsesség — kiküzdésé-
ben. Ezért eredendően hallgatni szeretne, mert „a hallgatásban védelem 
van”; de nem teheti, „mert a hallgatásban legkegyetlenebb / a görcsös 
kiáltozás, amikor / homlokod csont-sötétjén megdermedt szavak / levegő-
ért rimánkodnak.” Egy különös párhuzam tolakodik itt elő, T. S. Eliot 
tragikus életének párhuzama, akinek első felesége az őrültek házában vé-
gezte s ezért fiatalkori levelezésére, akkori életének egész dokumentáció-
jára a Faber & Faber cég sajtótilalmat, embargót hirdetett 2030-ig; ám az 
irodalomtörténészek véleménye megegyezik abban, hogy T. S. Eliotban 
az alkotó géniuszt a szenvedő embertől elválasztani nem lehet és, továb-
bá, hogy életművében a személyes vallomás megkönnyebbülését kereste 
anélkül, hogy kitegye magát a nyilvános gyónás kellemetlenségeinek. A 
két megállapítás Thinsz Géza életművére is érvényes, jóllehet nála a tra-
gikus életérzés forrása merőben más; a „görcsös kiáltozás” nyilvános 
gyónást elkerülendő, a „levegőért rimánkodó szavak” gejzírét személyes 
vallomássá szelídítve – költészetté nemesíti. A hallgatás mániája, a 
szemérmelés soha, pillanatra sem hagyja el. így pl. nemcsak hogy nem 
dicsekszik vele, de elbagatellizálja és jelentéktelen lappáliának tünteti fel, 
hogy az upsalai egyetemen a bölcselet főtárgya volt: ő nem bölcselő, ő 
költő — mondja — és tetteti a nemtudomkát. Ám ha hátulról előrefele 
tallózunk kötetében, a kutakodás, a bölcselgés, a tapasztalatok ironikus 
leszűrése: az elme attitűdje félreismerhetetlenül a költőbe ojtott bölcselőé. 

Á propos „irónia”: méltatói unásig felgombostűzték már ezt az iróniát, 
mint Thinsz Géza költészetének fő jellemzőit (mintha legalábbis lírai 
karinthyiádákat kanyarítana örökké). Ám az igazság az, hogy könnyebb 
erről elhirhedni, mint belopni a léleklátó kritikus szemüvegébe azt, ami 
nemcsak hogy e lírai főjellemzője, hanem egyúttal szíve-közepe is. És ez: 
egyfajta misztika, éspedig a misztikának az a ritka individuális keveréke, 
amelynek három összetevője van és ez a három: a víz, a szerelem, és az 
álom. A víz az az őselem, amely a költőt ihletének tehetetlenül kiszolgál-
tatja — oly tehetetlenül, ahogyan a szerelem elélvező-kielégülő mozdula-
taiban az úszás mámorára ismer és tudatának egy alig-pislákoló csücské-
ben csak épp arra van érkezése, hogy a vers üzenetet lejegyezze. Nem 
kevesebb ez a vers-üzenet, mint az a sokezeréves bölcseleti mestergondo-
lat, hogy a szerelemi alámerülés vaksi pillanataiban a Magnum 
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Mysterium titkára közvetlenül rálátunk — és ha a kép nem elég tiszta, ezt 
a megragadottságot még felfokozhatjuk, ha segítségül hívjuk Thinsz Géza 
költői személyiségének harmadik elemét, az álmot. Azt álmodjuk, hogy 
édesten-édes párunkkal eggyéfonódva úszunk — vagy azt álmodjuk, hogy 
úszva szerelmeskedünk. A költő A vizek távlatai c., 1979-es kötete jórészt 
ennek a konstellációnak a jegyében áll. De az utolsó ciklusokban, azok-
nak álom-üzeneteiben mintha a szerelmi motívumra szordínó kerülne és 
előlép az életbölcsesség öszvérbasszusa. Olyannyira szordínó kerül a sze-
relemre, hogy a költő egy kivált emlékezetes álomversében, a Mayer Zsu-
zsanna címűben, az édesanya alakja is előlebeg és az édesanya 
valahavolt, mindörökre elmúlt és visszavonhatatlan világa is feltünedezik 
leküzdhetetlen méhenbelüli nosztalgiával. Ugyanilyen trouvaille A jó ta-
nács c. remeklése, amelynek motívuma a klasszikus ókortól, Rousseau-n 
át, Karinthyig lenyomozható: álmunkban felkeres a fiatalember, aki vol-
tunk és csüggve ajkunkon, várva-várja azt a csudálatos szentenciát, amely 
a végigélt életküzdelemmel szerzett bölcsességünk foglalata — a gyöngy, 
amelyet kagylónkban kiverejtékeztünk; de nekünk csak lapidaritások jut-
nak eszünkbe .. . 

Ha összeszámlálnám Thinsz Géza álomihletésű verseit, arra a meglepő 
megállapításra juthatnék, hogy a ritka-kevesek egyike, aki felelevenítette 
ezt a klasszikus ókorból ránk háramlott kincses lelőhelyet, az álmot, mint 
ihletének forrását, versszövegének tollbamondóját, sőt, gyaníthatólag a 
technikáját is kifejlesztette, hogy mint követheti minél hívebben az ihlet 
fülbesúgó sugallatát és az eredményt hogyan tisztíthatja meg az ébrenlét, 
az erőltetve–ráemlékezés kontaminációitól. Vagy ahogyan egy nálam 
kompetensebb méltatója, az ugyancsak Stockholmban élő Csatlós János, 
terjedelmes tanulmányában Thinsz Gézáról, összefoglalja költészete lé-
nyegét: „...hivatása: intellektuálisan megvilágítani, katarzisba vezetni 
modern mivoltunk formátlan szorongásait, a paradicsomi utópiák és vak-
merő álmok hajótörésein érzett dühöt és kiábrándulást. Leltára lehangoló, 
a kommentálást mellőzi és az olvasóra bízza” — írja Csatlós János. Végül 
itt van lírájának egy másik összetevője is, a kétnyelvűség és a kétnyelvű-
ség kényszeréből adódó sok–sok fonák helyzet és anekdótikus disszonan-
cia verses rögzítése. Ez alkalmasint a Honban roppant szembeötlő és már 
elsőre megfeneklik rajta, akár a zátonyon, majd minden kritikusa. 

De nekünk, akik itt Nyugaton itthon vagyunk, itt élünk és két nyelven 
keresünk kenyeret, ez a motívum már sokkal kevésbé szembetűnő és nem 
olyan lényeges. Van ugyanis egy olyan többlete tudásunknak, élettapasz-
talatunknak, amelyről bízvást elmondhatjuk, hogy ez a mennyiségi válto-
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zás — minőségi változásba csap át és ez a változás oly irreverzibilis, hogy 
visszafordíthatatlanságáról az életét a Honban leélő álmodni sem álmod-
hat, ennek kincses tudásából mindhalálig ki van rekesztve. Hogy aki 
stockholmi polgár volt és élete nagyobbik felét Svédországban töltötte, az 
függetlenedik az anyanyelvtől még akkor is, ha költő — és attól a kilátó-
toronytól, amit a svéd világváros képvisel, attól a korlátlan utazási lehető-
ségtől, amit a svéd útlevél biztosít, a világ minden kincséért sem válna 
meg. 
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LŐKKÖS ANTAL 
Teljes élet189 

Márai Sándor: Napló, 1976–1983, Újváry „Griff”, München 1985, 192 
lap. 
 
Évfordulókban, megemlékezésekben gazdag esztendő az ezerkilencszáz-
nyolcvanötödik. Száz éve halt meg az élete derekán Jersey-be majd 
Guernesey-be száműzött Victor Hugó. Ha meggondoljuk, hogy életműve 
javát — a Nyomorultak-kal a lista élén — éppen hazájától távol alkotta, 
akkor még szerencsésnek is mondhatjuk! 

A protestáns világ szomorú évfordulóra emlékezik. Október 18-án 
múlt háromszáz esztendeje, hogy XIV. Lajos visszavonta a IV. Henrik 
által 1598-ban kibocsájtott türelmi rendeletet, a nantesi ediktumot. Óvatos 
becslések szerint is körülbelül háromszázezer francia kényszerült elhagy-
ni hazáját, hogy meneküljön haláltól, zaklatástól, vagyonelkobzástól. 
Hogy szabadon gyakorolhassa vallását. 

Politikai türelmetlenség, vallási türelmetlenség: azóta sem lett jobb a 
világ, s bizony ma is keserves dolog annak az írónak nyolcvanötödik szü-
letésnapját ünnepelni, aki szintén távol hazájától vet pillantást a homok-
órára. Márai Sándor Dantét idézi: „Majd megtudod, milyen sós kenyér a 
másé / s föl és lemenni milyen kínos ösvény / keserves lépcső az idegen 
házé .... majd hozzáfűzi: „Sós és keserves, de az idegen magány még 
mindig jobb, mint az otthoni”. (49.1.) 

Márai gondosan évszámozza naplóját — 1943-tól napjainkig —, de 
nem számolja az éveket: „De senectute. Szaporán szólalnak meg a nyolc-
van évesek számadásai, minden nyelven elmondják, mit tapasztaltak, mit 
ad, mit visz a vénség? Egyik henceg, mert ő még . . . Másik rezignált, 
morog, mint aki feleszmél, hogy balek volt. Személyes tapasztalatom: a 
vénség idejében 'én' nem változtam, a perspektíva igen.” (154.1.) 

Nem mindenkinek adatik meg a teljes életet élni — állapíthatja meg a 
Napló olvasója. Eleven erő táplálja–mozgatja az elmélkedéseket, gondo-
latokat, megjegyzéseket. Aki látta-tapasztalta az élet furaságát-
fonákságát, annak nincs kedve mellébeszélni a dolgoknak, filozofálgatni 
mindenáron, vagy aforizmákat–kiötlő szalon–bölcs szerepében játszani az 
okosat. A statisztika–készítés kísértésébe esett recenzor csodálkozva álla-
píthatja meg, hogy a teljes életről szólnak az írások, megnyugtató egyen-
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súlyában a pusztán személyes jellegű reflekszióktól az olvasmány- és 
útiélményeken keresztül a politikai eseményekhez kapcsolódó megjegy-
zésekig. A nagyvilágban vagy a hazájában történteket józanul, illúziótla-
nul, ám mégsem cinikusan szemléli, lehetőleg egy régebbi esemény meg-
világításában, az összehasonlító módszer alapján: „Kissinger amerikai 
külügyminiszter megfenyegette Castrót, a kubai diktátort, hogy Amerika 
a jövőben nem nézi tétlenül, ha Kuba guerillaharcosokat küld szerte a 
világba, mint legutóbb Angolába ... A figyelmeztetés felidézi a német 
diplomata, von Hassel szavát, aki a nyugati hatalmakról, amikor tétlenül 
nézték Hitler merényleteit, azt írta: olyanok, mint a katonatiszt, akit meg-
pofoztak a kávéházban, és aztán felháborodottan kiabálta: 'Figyeljen ide, 
ha ez mégegyszer előfordul, kihívom magát párbajra.' " 

Kárörvendezés nélkül, a már-látjátok-annak-idején-megmondtam olcsó 
hangzatosságát kerülve éli-érzi át a hazáját érintő történeteket. „Kell va-
lami oka legyen, hogy a nyugati világ összes országai között Magyaror-
szágon a legmagasabb az öngyilkosok arányszáma.” (36. 1.) A választ 
olvasójára bízza, pedig alaposan meghányta–vetette a problémát: „Egy 
vasfüggöny mögül küldött levélben a mentegetőző sor: 'A szükség nagy 
erő, sok mindenre kényszerít.' Ez igaz. De alaposan meg kell vizsgálni, 
mennyire igazán 'szükség' egy állapot — és mennyire alibi?” 

A tanácsadástól is őrizkedik: „Az 'angazsált író', aki rekedten rikoltja 
buzdításait, soha nem tudott maradó érvényű tömegválaszokat felidézni. 
Az író, aki rikkantás nélkül leírja a valóságot, mindig inkább hat, mint az 
angazsált szóügynök.” (157. 1.) Ilyen értelemben ítéli meg a megkövese-
dett közhelyekkel érvelőket is: „Ha ezt hallom vagy olvasom: 'marxista-
leninista világnézet', 'keresztény nemzeti kurzus' — körülnézek, hol a 
kijárat? Ezt már ismerjük.” (179.1.) 

Nyugalmas–mosolyos perceket szerezhet megélni az ideológiák alko-
nyat annak, akit éppen ezek az ideológiák kényszerítettek idegen utakra. 
Nem kis kajánsággal idézheti Lukács Györgynek a Magyar Tudományos 
Akadémián 1951-ben elhangzott beszédét: „Mindössze egy év telt el, 
amióta Sztálin elvtárs cikkei a nyelvtudomány kérdéseiről megjelentek, és 
ma már elmondhatjuk, hogy a cikkek történelmiekké váltak . . .' Lukács 
ugyanebben a beszédben megállapítja, hogy az irodalom igen nagy részé 
feledésbe fog merülni. Ebben az 'eltűnési folyamatban' Herczeg Ferenc és 
Molnár Ferenc mellett Márai Sándort is említi. 

Az irodalom előkelő helyen áll a Naplóban. ír olvasmányairól, írókról, 
az irodalmi áramlatokról. Mi volt a 'nagy' egy-egy világirodalmi alkotás-
ban, miért eleven még ma is, milyen műhelytitkot őrizgetnek az írók. A 
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magyar háztájon Arany neve bukkan fel legtöbbször Krúdy Gyula, a má-
sodik kedvenc, társaságában. A jelenkor — hazai–külföldi — terméséből 
egyedül a nemrégen elhunyt Fáy Ferenc méltatódik figyelemre. A világ-
irodalom bőségesebb anyaggal szerepel, Byron-tól Virginia Woolf-ig, az 
ókori klasszikusokat sem felejtve. Orwell többször is megemlítődik, ezen 
nem lehet csodálkozni. Az sem meglepő, hogy az irodalommal kapcsolat-
ban nem mindig gyengéden szól az „intellektuális selyemfiúkról, akiknek 
„cinkossága fojtogatja a szellemi szabadságot”, (59. 1.) és a „szorgalmas 
tollforgató szuszogó műkedvelők”-ről sem. „Előadások, ünneplések, ban-
kettek, a nyolcvan éves hazatért emigránst elégedettséggel töltik el – írja a 
Thomas Mann utolsó éveit felelevenítő könyv margójára – és ez emberi 
vonatkozásban érthető. De irodalmi térfogatban csömört kelt. Az 
exhibíció és önünneplés visszahat az életműre.” (161.1.) 

Márai sokat utazik. A Naplóban érintett hét esztendő alatt főleg Olasz-
országról, Ausztriáról és Amerikáról kapunk ’élménybeszámolót’ . A sa-
játos formájában megjelenő univerzálisát keresi-nézi faluban-városban. 
Az emberit. „Salernoban ... a szegény, megengedheti magának, hogy ud-
varias legyen, mert veleszületett emberi rangja van. Másfelé már ritka az 
ilyesmi.” (21. 1.) A történelmi hátteret sem hagyja figyelmen kívül: 
„Bécsben. A barokk Balkán, leöntve Strauss-keringővel, jólétillúzióval, 
egy elmúlt civilizáció kissé már avas tejszínhabjával.” (21.1.) 

Az író ír, de kinek? A hazájától távol magyar nyelven írónak ez hiány-
zik legjobban, hogy nem érezheti maga körül az olvasók meleg-éltető 
közegét, a visszhangot. „Van-e még, hol és merre, az 'olvasó'? Néha úgy 
rémlik, már csak könyvfogyasztók maradtak — az 'olvasó', ha van még, 
láthatatlan. Ha arra gondolok, hogy közzéadok valamilyen írást, úgy ér-
zem, ideje lenne apróhirdetést feladni ezzel a szöveggel: 'Jókarban levő 
olvasót keresek készülő regényem számára. Kalandorok kíméljenek.' ” 
(86-87. .1) 

Az évek múlásával az emberi magány is egyre nagyobb súllyal nehe-
zedik a mindennapokra. És legyen bár erős a lélek — „csak a szellem 
biztos és maradandó” — a fizikai elkopás a legbátrabbakat is megrendíti. 
Hány önéletírásban, emlékezésben kapnak domináló helyet a korral járó 
bajok–gyengülések, az anyagcsere nyugtalanító–megnyugtató állapotáról 
szóló időjárásjelentések. Márainál nyoma sincs a „De flatibus humánum 
corpus molestantibus” jellegű feljegyzéseknek. Az évek logikusan köve-
tik útjukat, a természet rendje szerint. „Az önéletrajz csak akkor jogosult, 
ha az író a személyes létezést az univerzális létezés szerves kiegészítő 
mikrokozmoszának érzi.” (41.1.) 
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1954-ben még Budapesten hallottam a rádióban a „Látjátok feleim . .” 
keserűen megrendítő sorait. Azóta, mintha enyhült volna a keserűség, 
mintha szelídült volna a régi rideg elutasítás. „A cigányok . . . sehol nin-
csenek Otthon, de mindenütt otthonosak. Mindig szerettem őket. Életük 
és zenéjük sejtelmesen nyugtalan, mert cigánynak lenni inkább világné-
zet, mint állapot. Ebben az értelemben én is cigány vagyok —, rumi, vén 
cigány, aki 'megitta az árát' ” (8. 1.) Az események mozgatóinak józan 
számbavétele indulat–mentes állapot–jelentést eredményez: „Bajos 'mesz-
szebb' lenni mindentől és mindenkitől, mint a Pacific partján, azték iva-
dékok között, akik számomra érthetetlen nyelven beszélnek. Ebben a 
'messzeségben', amely nemcsak földrajzi, van valami üdítő, mert egy civi-
lizációban, amely a szétesés tüneteit mutatja, higiénikusabb egyedül ma-
radni, mint résztvenni a szétesésben.” (82.1.) 

Voltaire Candide-jának Pangloss doktora kicsit gagya optimizmus-
szósszal önti le kommentárjait. Márai hűvösen 'glosszál', nem beszél mel-
lé, nem csábít nem-megjárt mellékutakra, s ha nem is hirdeti meg az em-
beriség új, diadalmas hajnalát, azért a legkeserűbb–legkiábrándultabb 
gondolat mögé is odarejti az emberi civilizáció megújulni képes erejébe 
vetett — igaz, néha nagyon mérsékelt — hitét. Az immáron négy évtizede 
elhagyott hazáért való aggodalmat sem nehéz felfödözni a sorok mögött, 
és a sokkal nyíltabban kifejeződő szeretetét a magyar nyelv iránt. Tehet-e 
szebb vallomást nyolcvanötéves író, akitől még sok-sok naplójegyzetet 
várnak — a látszat ellenére is létező és ragaszkodó — olvasói: „Számom-
ra ez életem nagy misztériuma, és hálás vagyok a sorsnak, hogy anya-
nyelvem a gyönyörű magyar, az egyetlen nyelv, amelyen mindent el tu-
dok mondani, ami érthető és érthetetlen az életben. És hallgatni is csak 
magyarul tudok arról, ami számomra becses.” (27.1.) 
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DESSEWFFY GYULA 
A népi mozgalom és a Kisgazdapárt190 

Borbándi Gyula „A magyar népi mozgalom” című művének megjelenése 
szinte parancsolóan írja elő, hogy a felvetett témákhoz hozzászóljanak és 
a könyvben elmondottakat legjobb tudásuk szerint kiegészítsék mindazok, 
akik a tárgyalt korra vonatkozó adatokkal és információkkal rendelkez-
nek. Nem kétséges, hogy ez a kiadvány a holnapi történetírás fontos for-
rásmunkája lesz. 

A könyv tárgya a népi íróknak a tevékenysége, akik a húszas évektől 
kezdődően felhívták az ország figyelmét a szociális és gazdasági refor-
mok halaszthatatlan szükségességére. Szellemi életünk állásfoglalása a 
haladás és a demokrácia mellett, a népi erők felvonulása a földreform és a 
társadalmi átalakulás érdekében, azt igazolta, hogy a nemzeti megújulás-
nak mindig a népért kell történnie és a népből kell kiindulnia. 

Borbándi Gyula szerint a radikális reformok és a demokrácia követelé-
se nem jobb- vagy baloldali pártok kezdeményezése volt, hanem az írók 
.indították el és a parasztság, valamint a munkásság millióitól kapott poli-
tikai alátámasztást. íróink az irodalom legnemesebb feladatát teljesítették, 
amikor az elnyomott szegények érdekében szót emeltek. Eszmék és esz-
mények hirdetői voltak, morális igényeket testesítettek meg, ennek követ-
keztében nehezen találták meg helyüket a napi politikában. Ebben rejlik 
magyarázata, hogy az írók által támogatott Parasztpárt soha nem nőtt tö-
megmozgalommá, jóllehet a legnagyobb vonzást gyakorolta szellemi éle-
tünkre és az ifjúságra. 

A társadalmi változás igénye nagy erővel jelentkezett a harmincas 
években. Sokan érezték a szociális és gazdasági reformok szükségét. Ez-
zel egyidejűleg a reformok ellenségeinek táborában fokozódott a tagadás 
és az elutasítás. Voltak, akik erőszakkal akarták elfojtani a reformmoz-
galmat, mások az időnyerés politikájához folyamodtak. Borbándi részle-
tesen leírja az ezzel kapcsolatos eseményeket. Helyesen állapítja meg, 
hogy a reformok iránti érdeklődést a népi irodalom keltette fel, a szocio-
gráfia pedig adatokkal támasztotta alá és alakította át követeléssé a pa-
rasztságnak a változás iránti igényét. 

A könyv szerzője nagy jelentőséget tulajdonít a folyóiratok hasábjain 
megjelent írásoknak. Saját emlékeimre támaszkodva állíthatom, hogy „Az 
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Ország Útja” című folyóiratomban napirenden és eszmecsere tárgya volt a 
reformok megvalósításának ügye. Nem azt tárgyaltuk, hogy van-e szük-
ség reformra, hanem azt, hogy milyen módszereket kell alkalmazni. Mi-
lyen eszközöket kellene felhasználni, hogy megvalósuljanak a változás-
hoz fűzött remények és az meg is feleljen a magyar szükségletnek. „Az 
Ország Útjá”-ban arra törekedtünk, hogy lehetőleg nem egy réteg, cso-
port, párt szempontjai szerint, hanem az általános igényeknek és vágyak-
nak megfelelően tervezzük a jövőt. Céljaink azonosak voltak, az alkalma-
zandó módszereket illetően voltak közöttünk különbségek. Az évtizedek 
óta halogatott reformok követelése széles körökben terjedt, mindenütt 
akadtak szövetségeseink. A tudományos életben, a közigazgatásban, meg 
a haladó konzervatívok soraiban is voltak, akik belátták, hogy a reformok 
nem halaszthatók tovább, ütött az áldozathozatal órája. 

Elsősorban Teleki Pálra és híveire gondolok, akik nem voltak radikáli-
sok, de jó magyarok és haladó demokraták, és mint ilyenek, természetes 
szövetségeseink. Politikai tévedés volt tájékozódásukat ellenséges bizal-
matlanságban részesíteni. A politikai erőviszonyok ismeretében nem lehe-
tett elvárni, hogy például a „Táj- és Népkutató Kiállítás” a radikális el-
képzelések és érvek propagandáját szolgálja. A tények szakszerű bemuta-
tása önmagában is elősegíthette volna a reformok elindítását. Ez volt Te-
leki Pál valódi elképzelése. 

A „szociális tanácsadók” intézményétől sem lehetett remélni, hogy egy 
csapásra megszünteti az évszázados vármegyei oligarchiát. Esztergár La-
josnak voltak jelentős próbálkozásai és kezdeményezései. Ilyen volt az 
„OMCSA” családi-ház akció, a háztáji gazdálkodás első kísérletei, tanfo-
lyamok indítása, a „népjóléti szövetkezetek”, amelyek számos mezőgaz-
dasági munkanélkülit álláshoz segítettek. Ezek az új agrár-szociálpolitika 
első jelei voltak. Bár e tiszteletre méltó kísérleteket elsöpörték az esemé-
nyek, létezésüket nem lehet, sőt nem szabad letagadni. A kezdeményezé-
sek jelentőségét növeli, hogy megpróbálták a reformokat minden magyar 
közös ügyévé tenni. 

Nem először fordult elő történelmünkben, hogy amikor új elképzelések 
tömegmozgató erővé nőttek, a világban bekövetkezett változások azokat 
megakasztották. Ez esetben a fasizmus szorította háttérbe a reformok 
megvalósulását. A veszélyeztetettség éveiben politikai életünk döntő kér-
désévé szabadságunk és függetlenségünk megőrzése lett. Minden erőt a 
válságos idők túlélésére és fennmaradásunk biztosítására kellett fordíta-
nunk. 
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E sorsdöntő korban mintha önmagára talált volna az ország. Ébredezni 
kezdett a márciusi szellem, a változás követelése. „A magyar népi mozga-
lom” — Borbándi Gyula könyve — azt a benyomást keltheti olvasóiban, 
hogy csak a népiek, a baloldali gondolkodásúak vállalták a márciusi pon-
tokban meghirdetett programot. Igaz, említi a széleskörű visszhangot, 
amelyet a márciusi reformprogram kiváltott. Szerintem erre az időpontra 
esik, hogy közvéleményünk jelentős része kezdte felismerni: demokrácia 
nélkül nincs függetlenség és szabadság, a demokratikus rendszer előfelté-
tele a szociális és gazdasági reform. Évtizedes áldemokrácia langyos für-
dőjében önmagát vesztett közvéleményünk lassan észrevette, hogy ütött a 
cselekvés órája. 

A Múzeum kertben a Márciusi Front tizenkét pontjának felolvasásánál 
sokan voltunk jelen. Még többen érezték át a márciusi pontok időszerűsé-
gét. Ha a hegyek vajúdtak és csak egereket szültek, ha a program meghir-
detése után nem jött létre egy mindent elsöprő mozgalom, ennek okát 
egyrészt a világhelyzet alakulásában, másrészt saját fogyatékosságaink-
ban kell keresnünk. Az egész országhoz szóló, új politikai célkitűzéseket 
hirdető programból pártprogram lett. Hagytuk, hogy a mozgalom leszű-
küljön egy válogatott, de korlátolt lehetőséggel bíró csoportra és annak 
engedtük át a követelések képviseletét. A népi mozgalom elvitathatatlan 
érdeme, hogy a reformgondolatoknak közvéleményt teremtett. Amikor 
azonban szervezkedésre és cselekvésre került sor, önmaga korlátozta poli-
tikai befolyását. Propagandájában szélső radikalizmust hirdetett, ezzel 
sokakat elriasztott. Természetes szövetségesét, a Kisgazdapártot opportu-
nizmussal vádolta, mert figyelmet szentelt az általános közhangulatnak és 
évtizedek politikai indoktrinálásának. A népi mozgalom azt a benyomást 
keltette, hogy csak a szélsőbaloldallal hajlandó együttműködni. Mostohán 
bánt mindazokkal, akik azonos célokért küzdöttek, de más hangszerelést, 
más módszerek alkalmazását tartották időszerűnek. A szükséges együtt-
működés, a közös célokért, csak későn, a háború végén, a Magyar Front-
ban jött létre, de akkor nem a márciusi pontok megvalósítása, hanem a 
háborúból való kiugrás meggyorsítása érdekében. 

A fél évszázaddal ezelőtti Magyarország legfőbb problémája az ország 
vezetésének demokratizálása, a politikai élet korszerű megújítása volt. 
Szükségesnek mutatkozott, hogy a korlátlan hatalom gyakorlásában kor-
rumpálódott „vezető réteg” átadja a helyét egy új szervezett politikai erő-
nek. Erre a feladatra a parasztság látszott a legalkalmasabbnak. Birtoká-
ban volt azoknak az adottságoknak, amelyek biztosíthatták volna, hogy a 
demokrácia követelményeinek megfelelő parlamentáris úton vegye át a 
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vezetést, a munkássággal és a haladó szellemi elittel együttműködve való-
sítsa meg a márciusi tizenkét pontot. A parasztságot alkalmassá erre a 
történelmi feladatra az tette, hogy örök forrása volt a nemzet megújulásá-
nak, évszázadokon keresztül képes volt megőrizni nemzeti egyéniségünk 
jellegzetes vonásait. 

Borbándi könyvében hiányolom a parasztság szellemi alkatának elem-
zését. Szinte kizárólag a falu materiális kérdéseivel foglalkozik, ezek hát-
térbe szorítják az egyetemes nemzeti és a sajátosan paraszti problémákat. 
Pedig mint Veres Péter mondotta: a „nemzet törzsét” a parasztság alkotja, 
gondolatvilágának, egyéniségének, identitásának ismertetése nem hiá-
nyozhat a népi mozgalom tárgyalásából. A könyv kevés helyet biztosít 
olyan jelentős paraszti szervezeteknek, mint a Kisgazdapárt, a Paraszt-
szövetség, az aranykalászos mozgalom, valamint az egyházak es az ifjú-
ság népi és paraszti erőfeszítéseinek. Ha ezek nem voltak is hanghordo-
zásban mindig radikálisak, tömegeket mozgattak meg és a népiekével 
azonos célkitűzéseket vallottak. 

Az olvasó a népi mozgalommal kapcsolatban számos kérdésre vár vá-
laszt, hogy csak egy párat említsek: ki számít parasztnak, milyen volt a 
parasztság gondolat- és szellemvilága, milyen tényezők formálták egyéni-
ségét, mik voltak azok a tényezők, amelyek alkalmassá tették a vezetésre? 
A könyv ismerteti a célokat, a földreformot, a társadalmi átalakulási, a 
kisebbség uralmának megszüntetését, de nem foglalkozik az emberrel, 
akinek gondolatvilágától, egyéniségétől függ a reformok végrehajtása. 

Tévesen parasztnak számított mindenki, aki a föld megművelésével 
foglalkozott. Helyesebb lett volna nem foglalkozástól, hanem az ember 
gondolatvilágától és egyéniségétől tenni függővé, kit tartunk parasztnak. 
Figyelemmel kellett volna lenni arra, hogy a természettel és a földdel való 
foglalkozás formálta a parasztság szellemi alkatát. Innen eredtek azok a 
tulajdonságok, amelyek alkalmassá tették, hogy vezető szerepet vállaljon 
az ország politikájában. 

A könyv azt a benyomást kelti, mintha a parasztság kizárólag nincste-
lenekből, földmunkásokból, zsellérekből és kizsákmányolt uradalmi cse-
lédekből állott volna. Mintha a parasztság problémái kizárólag anyagi és 
szociális kérdésekre szorítkoztak volna. A valóságban a parasztság külön-
böző vagyoni viszonyok között élő emberek együttese volt. Akadtak gaz-
dag és szegény parasztok, sőt voltak elnyomók és elnyomottak. A legfon-
tosabb tényezők a parasztság gondolatvilágának és egyéniségének kifor-
málásában a történelem, a földrajz, a természet és a földművelés voltak. 



 

861 

Hányatott történelmünk állandó megpróbáltatásai kitartóvá, ellenállóvá 
tették a parasztságot. Megtanították, hogy csak önmagában bízhat, kifej-
lesztették önfenntartó ösztöneit. Az apákról fiúkra szálló családi történe-
tek egyéni élménnyé tették a történelmet és mély benyomást gyakoroltak 
az egymást váltó nemzedékek gondolatvilágára. A parasztházak falait 
díszítő Kossuth, Petőfi és Rákóczi olajnyomatok tanúskodnak arról, hogy 
a függetlenség és a szabadság eszménye mily értékes örökség volt. Nem 
romantika az az állítás, hogy a parasztság nemcsak a legtöbb áldozatot 
hozta, hanem magáévá is tette azokat a nemzeti eszményeket, amelyekért 
szenvedett. Nem költői túlzás, hogy a magyar a puszták népe. A végtelen 
szemhatár, az Alföld egyhangúsága nemcsak délibábot varázsolt eléje, 
hanem gondolkodóvá, bölccsé, igazságot keresővé tette a népet. 

A természettől, az időjárástól való függés, évszakok váltakozása hatás-
sal volt a parasztság szemléletére és magatartására. Tudomásul kellett 
vennie, hogy tőle független erők befolyásolják mindennapi életének ala-
kulását. Ugyanakkor a természet állandó megújulásának csodája, az alko-
tás és a jól végzett munka öröme fontos tényezője a paraszt szellemi vilá-
gának. Mindezek a befolyások és tényezők hozták létre a parasztok józan-
ságát, kiegyensúlyozottságát. Mulasztásaink egyike, hogy nem foglalkoz-
tunk behatóan a parasztság jellegzetes tulajdonságaival, amelyek alkal-
massá tették a vezetésre. Mint Borbándi könyve is igazolja, nem vettük 
igénybe képességeit, erőtartalékait, amelyek napjainkban mindinkább 
napfényre kerülnek. 

A parasztság számára a haza fogalmát a föld és az ezzel való állandó 
kapcsolat tette kézzelfoghatóvá. Ennek tulajdonítható, hogy a paraszt nem 
nacionalista, hanem hazafi volt. Érzéketlen maradt a bombasztikus szó-
lamok iránt, a föld, a család és a falu közössége jelentette neki a hazát. A 
természetben élő és dolgozó paraszt naponként olyan tényekkel és prob-
lémákkal találkozott, amelyeket a tudomány sem tudott számára megol-
dani. Kénytelen volt tehát a természetfeletti erők létezését elismerni. Ez 
tette Istennel szemben alázatossá, vallásossá. Küzdelmes életében a Min-
denhatóba vetett hite révén talált lelki egyensúlyt, belső nyugalmat. Érzé-
ketlen volt a materializmus tanításai iránt. A megpróbáltatások realistává 
tették, de nem fosztották meg az eszmények iránti fogékonyságától. 

A Kisgazdapárt felismerte a parasztság szellemvilágából és egyénisé-
géből származó politikai törekvéseket. Ezeket képviselte programjával, 
amikor befolyását a demokrácia szabályai szerint a parlamenti pluralitás 
révén akarta érvényesíteni, s amikor az ország szabadságának és függet-
lenségének védelmét politikája alaptételévé, a szociális reformokat, a 
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földtulajdon újrarendezését és a társadalmi különbségek megszüntetését 
legfőbb céljává tette. A nemzeti szocializmus előretörése, és a második 
világháború a Kisgazdapártot az elé a választás elé állította, hogy mit tart 
fontosabbnak: a túlélést es az ország átmentését a jövő számára, vagy 
radikális szólamok hirdetésével a parasztság jogos követeléseit sürgetni. 
A part az előbbit választotta, mindig az egyetemes magyar érdekeket ré-
szesítette előnyben. Nem egy csoport, párt vagy réteg, hanem milliók ér-
dekeit kívánta szolgálni. 

Míg a Parasztpárt a haladó értelmiség javát mondhatta a magáénak, 
addig a Kisgazdapárt ilyen értelmiségi csoport hiányában szenvedett. A 
párt valódi vezetősége, a Nagyválasztmány, a parasztság legjobbjaiból 
állott, ők képviselték a parasztság valódi szellemvilágát. A fővárosban 
székelő adminisztráció és a városi tagozat soraiban sokan voltak a nem 
oda valók, akik háttérbe szorították a párt érdemes paraszt politikusait. 

Ha a közös célok szolgálatában a Kisgazdapárt, a Parasztpárt és a Pa-
rasztszövetség összefogott volna, hatalmas politikai erőt alkothatott volna. 
A módszerekben is meg lehetett volna egyezni. Válságos pillanatokban a 
követendő taktikát adottságok és lehetőségek határozzák meg. 

A parasztegység létrejötte esetén a népi Magyarország nagy lépéssel 
közelítette volna meg az oly sokak által kívánatosnak tartott demokratikus 
államberendezést és sok minden megvalósulhatott volna a társadalmi re-
formprogramból. Az ellenállás óráiban szót értettünk a szocialistákkal, 
megfértünk a nemzeti célokat vállaló kommunistákkal. Az egységes pa-
rasztság, ha nem tudta volna is megakadályozni Rákosiék politikáját, 
megnehezítette volna a Kisgazdapárt és a Parasztpárt felszámolását, a 
szocialisták kiirtását. Ami ennél is fontosabb: lényegesen hozzájárult vol-
na ahhoz, hogy a magyar karakter értékeiből, a parasztság igaz természe-
téből és sajátosságaiból több maradjon épen az eljövendő nemzedékek 
számára. 

Borbándi Gyula kiváló könyve elindíthat egy gondolatcserét, amely a 
korszak sok tudatosan elferdített eseményét az igazságnak és a valóság-
nak megfelelő megvilágításba helyezhetné. Az új generációk kíváncsiak, 
milyenek voltak a nagyapák és az apák. önmagukat, szellem- és érzésvi-
lágukat csak a múlt ismeretében érthetik meg. Minél nagyobb változáso-
kon ment át a nemzet, annál erősebb az identitás megismerésének igénye. 
Őszintén remélem, hogy „A magyar népi mozgalom” elindítója lesz egy a 
múltat tisztázó értékes vitának. 
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BORSODY ISTVÁN 
Magyarország második felosztása191 

Stephen D. Kertész: Between Russia and the West: Hungary and the 
lllusions of Peacemaking, 1945—1947. 
Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 1984. 299 lap.  
Ugyanaz, The Last European Peace Conference: Paris 1946 — Conflict of 
Values. Lanham, Maryland: University Press of America, 1985.192 lap. 
 
Az ország társadalmi rendje és diplomáciája szorosan összefügg egymás-
sal. így nem meglepő, hogy mióta az első világháborút követőleg vissza-
nyertük állami függetlenségünket, a demokrácia mostoha hazai sorsával 
egyetemben újsütetű külügyi képviseletünk sem járt jobban. A Horthy-
korszakban diplomáciai karunk kiválasztásánál az ellenforradalmi kon-
zervatív hűség szolgált mértékül, míg a mostani, szovjet pórázon tartott 
rendszerben a budapesti és moszkvai pártpolitikai megbízhatóság a döntő 
tényező. 

Kevés kivétel persze a legrosszabb korban is akadhat. így a Horthy-
korszakban a külügyminisztériumban szolgáló tisztviselők között minden 
tekintetben kimagasló kivétel Kertész István volt, aki élete második, ame-
rikai korszakában a Stephen D. Kertész nevet vette fel. Budapesten és 
Párizsban végzett egyetemi tanulmányai befejeztével, Kertész István a 
harmincas évek elején lépett magyar kormány szolgálatba. Mint a nem-
zetközi ügyek szakértőjét, 1934-ben az a szerencse érte, hogy Teleki Pál 
ajánlatára Rockefeller ösztöndíjat nyert és a következő években az Egye-
sült Államokban gazdagíthatta tudását, tapasztalatait, összeköttetéseit. 
Miután Rockefeller ösztöndíját meghosszabbították, Amerikából vissza-
jövet Kertész több nyugat–európai városban állt meg hosszabb–rövidebb 
időre. Aztán 1937-ben hazatért Budapestre és történelmünk egyik legvi-
harosabb szakában végezte szolgálatát a külügyminisztériumban. 

A háború alatt Kertész István a külügynek ahhoz a szárnyához tarto-
zott, ahol a kiugrás terveit kovácsolták. Közvetlen ügykörébe a demokra-
tikus nyugati győzelem reményében végzett békeelőkészítő munka meg-
szervezése tartozott. Felettesei a Dachauban elpusztult Szentmiklóssy 
Andor helyettes külügyminiszter és Szegedy-Maszák Aladár, a politikai 
osztály vezetője voltak. Az utóbbi túlélte a náci németországi koncentrá-
ciós tábort es a háború után a magyar koalíciós kormány washingtoni kö-

                                                           
191 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
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vete lett. Maga Kertész Budapesten a Hitler rémuralmát Magyarországon 
meghosszabbító nyilasok fogságát élte túl és a háború után római követ 
lett. 

Demokratikus mandátumát a háború utáni koalíciós kormány a 45-ös 
választásokból merítette. Nagy Ferenc, koalíciós miniszterelnök erősza-
kos megbuktatásával 1947 május végén a koalíció ezt a mandátumát el-
vesztette Kertész mégsem csatlakozott régi jó barátjához, Szegedy-
Maszák-hoz és többi diplomata társához, akik nyugati posztjukon a kom-
munista államcsíny ellen lemondásukkal tiltakoztak. Többedmagával, s 
köztük jónéhány Horthy-korabeli diplomatával, Kertész megmaradt római 
posztján, főleg abban reménykedve, hogy az annak idején lanszírozott 
Marshall-terv égisze alatt a demokratikus kísérlet a szovjet—orosz meg-
szállás alá került Magyarországon még megmenthető. A budapesti kor-
mány a rohamosan terjedő kommunista hatalombitorlás álcázására Ker-
tésznek a külügyminiszteri tárcát ajánlotta fel. Ennek elfogadása helyett, 
Kertész római követségi állásáról lemondott és 1947 szeptemberében az 
emigráció keserű alternatíváját választotta. Kissé késedelmes gesztusát 
demokratikus elvbarátai sohasem vetették szemére. Júniusi döntését a 
maradás mellett a koalíciós demokrácia iránti optimista hűsége sugallta, 
nempedig az opportunizmus, ami a külügyben a koalíciós kormányt szol-
gálók között ismerős jelenség volt. 

Kertész István, az egykori amerikai Rockefeller ösztöndíjas, élete de-
lén mint politikai emigráns új életet kezdett az Egyesült Államokban. 
Mint annyi más menekült európai értelmiségi, ő is az akadémiai pályán 
keresett boldogulást. Az amerikai egyetemi világ már az előző korszak-
ban (amelyet az eredeti szovjet szóhasználat szerint ma világszerte fasisz-
tának neveznek) kitárta kapuit az európai emigráns értelmiségiek előtt. A 
náci évek antifasiszta emigránsait a második világháború után az anti-
kommunista emigránsok követték az amerikai egyetemeken. A kétfajta 
történelmi ok a menekülésre elég gyakran bizalmatlanságot keltett a két 
emigráció között. A közös hit a demokráciában az amerikai közéletben 
sem tudta feloldani az antifasizmus és antikommunizmus közti konfliktust 
a szabadságot fenyegető totalitarizmus elleni küzdelemben. Az új emigrá-
ciós hullámon Amerikába érkező Kertész elkerülte ezt a nyugati demok-
ráciákra jellemző áldatlan konfliktust. Ő a közép-nyugati katolikus Notre 
Dame egyetemen kötött ki, ahol már jóval előbb a humanista konzervatív 
antifasizmus és antikommunizmus egyaránt talált békés közös tudomá-
nyos hajlékra. 
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Kertész ebben a kongeniális akadémiai környezetben érte el hosszú 
amerikai pályafutása sikereit, úgyis mint a politikai tudományok profesz-
szora, valamint az egyetem nemzetközi tanulmányokkal foglalkozó inté-
zetének igazgatója, politológiai folyóiratának szerkesztője, és számos 
könyv és tudományos kötet szerzője, szerkesztője, kiadója. Az akadémiai 
pályára Kertész nyilván nem kizárólag az emigráns sors véletlenéből lé-
pett (mint többen közülünk), hanem határozott hivatástudatból, úgyszól-
ván korábbi külügyminisztériumi foglalkozása folytatásaként, ami a 
békeelőkészítő munka folyamán főleg politikai tudományos kutatás veze-
téséből állott. Akadémiai működésével párhuzamosan Kertész párját ritkí-
tó sikerrel integrálta magát az amerikai közéletbe, úgyis mint magán- és 
kormányintézmények tanácsadója, valamint országos es nemzetközi kon-
ferenciák résztvevője és szervezője. 

Legújabb munkája az 1945-1947 esztendők békecsináló tevékenységét 
veszi bonckés alá. A hátteret a nyugati demokráciák és a Szovjetunió közt 
növekvő feszültség szolgáltatja, míg az előtérben a 20-ik század második 
világháborújában szenvedett katasztrofális vereségünk következménye 
áll. A három év eseményeit taglaló történet az ún. „kisebb” vesztesekkel, 
köztük a megvert Magyarországgal kötött békeszerződések aláírásával és 
ratifikálásával ér véget. 

Kertész a párizsi békekonferencián 1946-ban a magyar békedelegáció 
főtitkára volt, de általában szereplője és tanúja volt a könyvben tárgyalt 
téma csaknem minden magyar részletének. Ebbe belefűzte saját hivatalos 
és magán élete történetét is a harmincas évektől kezdve 47-es disszidálá-
sáig. Ez szerencsés ötlet volt, mert stílusa, amelyet eddig nem sikerült 
különösen tetszetőssé csiszolnia, ebben a memoár formában fesztelenebbé 
vált, mint egyéb írásaiban. Diplomáciai memoárját kiegészítő másik köte-
te a virginiai egyetemen a békerendezésről 1983-ban tartott három elő-
adását foglalja magába, valamint a békerendezéshez kapcsolódó okmá-
nyok sorozatát. A másutt is hozzáférhető néhány általános dokumentu-
mon kívül ez a sorozat kimondottan a magyar kérdéssel foglalkozik és 
most jelenik meg első ízben. Mindent egybevetve ez a kétkötetes mű 
megkoronázza Kertész diplomáciai történetírói tevékenységét. Attól elte-
kintve, hogy gazdagítja a párizsi békekonferencia monográfia irodalmát, 
szempontunkból különös értéke, hogy a győztesek politikáját magyar vi-
szonylatban minden eddiginél nagyobb részletességgel tárja elénk. De 
nem utolsó sorban Kertész személyes szerencséje, hogy ezt a nagy mun-
kát 80 éves korában fedél alá hozhatta. 
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A háborútól a békekötésig vezető, számunkra siralmas út eseményeit 
lépésről-lépésre követi. Gyötrelmünk okai persze messze visszanyúlnak 
az európai s benne a magyar történelembe. De szűkebb időrendi és tema-
tikai formában, ami Kertész munkájának kerete, konfliktusunk a győzte-
sekkel tömören megfogalmazva abból állt, hogy ők a fasiszta erőszak által 
szétrombolt háború előtti rend visszaállításán munkálkodtak, míg mi a 
demokratikus újjárendezés illúzióját kergettük egyre csappanó remények-
kel. Bármily szerény formában, számunkra a béke szomszédainkkal rész-
ben határrevízióból állt. Ez a törekvésünk minimális alakjában éppúgy 
teljes hajótörést szenvedett, mint maximális federációs tervünk a végleges 
kibékülésen nyugvó nagy közép-európai demokratikus népszövetség 
megteremtésére. Párizsba a magyar—román és a magyar—szlovák határ-
kiigazítás némi reményével mentünk. Amikor ügyünk a békekonferencián 
végső döntésre került, diplomáciai erőfeszítésünk már csak arra szorítko-
zott, hogy megakadályozzuk a magyarok kitelepítését Csehszlovákiából. 

Kertész könyve nemcsak a román—magyar és csehszlovák—magyar 
viszonnyal foglalkozik, hanem az egész közép-európai nemzetiségi kér-
déssel. Saját béketeremtő terveink mellett különösen a Benes nevéhez 
fűződő kitelepítési politika is helyet kap. De a hangsúly a békekonferen-
cia színe előtt vívott harcunkon van. Miután a román fronton csatát vesz-
tettünk, minden erőnket arra fordítottuk, hogy megmentsük a szlovákiai 
magyarokat a kitelepítéstől. Ezt, hála az amerikai segítségnek, el is értük. 
Ebben az értelemben sikert könyvelhetünk el. Viszont a trianoni határok 
visszaállításával (ami már a békekonferencia előtt megtörtént), megint 
elvesztettük a tengelyhatalmak segítségével visszanyert összes magyar-
lakta területünket. Vagyis, a második világháború utáni békerendezés 
számunkra Magyarország második felosztásával végződött. 

Amerikai segítséggel elért „sikerünk” így sem lebecsülendő, ha tekin-
tetbe vesszük, hogy a közép-európai dunai térséget hatalmában tartó 
Szovjetunió akarata ellenében kellett megmentenünk a még menthetőt. A 
Szovjetunió mindenben rivális szomszédaink pártján állt s ezen a siralmas 
körülményen nem állt módunkban változtatni — ezt már a háború kime-
netele döntötte el, valamint a 45-ös demokratikus választás tüntetőén 
kommunistaellenes eredménye, amivel aligha férkőzhettünk a Szovjet 
kegyébe. S nem titok, hogy az amerikai segítség is az akkor már a hideg-
háború gyülekező felhői alatt főleg azt a pragmatikus célt szolgálta, hogy 
koalíciós kormányunkban a demokratikus elemek pozícióját a kommunis-
ta agresszivitással szemben megerősítse. Az Egyesült Államoknak átfo-
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góbb közép-európai terve és szándéka a háború utáni szovjet hódítás el-
lensúlyozására Európában nem volt. 

A nyugati demokráciák, élükön az Egyesült Államokkal, elméletileg 
tiltakoztak, de gyakorlatilag beletörődtek Európa felosztásába. A szovjet 
fennhatóság erősödését a felosztott Európa keleti felében a Nyugat csak 
propagandával illette, ami csöppet sem zavarta Sztálint, hogy folytassa 
orosz hatalmi politikáját. És ami Magyarországot illeti, Moszkvának 
semmi oka nem volt fátyolt bontani háborús bűneinkre, amint azt a náci 
fasiszta tengely többi szövetségesei esetében tette. Bármennyire kellemet-
len, nem felejthetjük el, amit a Kertész által publikált egyik amerikai do-
kumentum így fogalmazott meg: „Jelenleg Magyarországnak, mint ellen-
séges országnak, amely 1938 óta Németország agressziójával szövetke-
zett és utolsó szatellitaként hagyta el a tengelyhatalmakat, semmilyen 
érvényes igénye sincs elnéző bánásmódra a szövetséges hatalmak részé-
ről.” És mindennek tetejébe nem voltunk se kommunisták, se szlávok, 
ami enyhíthette volna a sorsunkat kezében tartó szovjet—orosz hatalom 
szemében bűneinket. 

A budapesti kommunisták előre tudták, mi vár ránk a párizsi békekon-
ferencián, nem is tekintették a békekonferenciát saját ügyüknek. Az 
„egyétek meg, amit főztetek” elve szerint Magyarország képviseletét a 
régi rezsim bürokráciáját szolgáló külügyi emberekre és a boldogult reví-
ziós időkben alapított Teleki Intézet térkép és statisztika szakértőire hagy-
ták a kisgazdapárti új ember, Gyöngyösi János külügyminiszter vezetése 
alatt. A kommunistákkal társutazó baloldaliak álláspontját pedig jellem-
zően a békekonferenciára bekukkantó Károlyi Mihály fejezte ki 
coriolánusi iróniával Kertész előtt, mondván: Magyarországot a „grófok 
és püspökök" tették tönkre. Ebben jó adag igazság rejlett, viszont a „gró-
fok és püspökök” hangsúlyozása, amit Károlyi ajánlott Kertésznek, aligha 
javíthatta Magyarország demokratikus presztízsét és a magyar ügy szorult 
helyzetét. Persze, szép és kívánatos lett volna, ha a hivatalos szószólók 
mellett a magyar demokratikus törekvések nevében a békekonferencia 
nyilvánossága előtt egy demokratikus integritású, nemzetközi tekintéllyel 
bíró személyiség is felszólal és felvázolja legalább a történelem számára 
az igazi közép-európai béke látomását. A dunai federalista múltú és fedd-
hetetlen demokratikus erkölcsiségű Jászi Oszkár lett volna erre az ékes-
szóló szerepre a legalkalmasabb. De ez épp annyira az álmok birodalmába 
tartozik, mint a nacionalizmus és imperializmus béklyóiból szabaduló 
igazi béke megvalósulása Közép-Európában. 

* 
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Kertész István memoárjának alcíme: „Hungary and the Illusions of 
Peacemaking.” Ez több értelmű, mert jelentheti Magyarország illúzióit, 
vagy a békecsináló hatalmak illúzióit, vagy mind a kettőt. Kertész szöve-
géből nem derül ki világosan, melyik értelem oldalán áll, de a problémá-
kat elemző gondolatfűzése általában arra enged következtetni, hogy első-
sorban a békecsináló nyugati hatalmak illúzióinak bírálatán jár az esze. És 
ebben a tekintetben mostani memoárja hasonlít elődjéhez, „Diplomacy in 
a Whirlpool” című könyvéhez, amelyben a Horthy korszakkal, főleg an-
nak utolsó éveivel, a háborúból és a német szövetségből való kiugrási 
kísérletünkkel foglalkozott. Ott is, mint itt is, a magyar külpolitika elem-
zése mögött a Trianonban szenvedett nagy igazságtalanság bírálata áll, 
ami mellett eltörpül a Horthy-rezsim bírálata. így aztán külpolitikánk a 
jogos jóvátétel és igazságos békecélok jegyében kerül vizsgálatra, társa-
dalmi állapotunk tágabb történelmi háttere nélkül, amiből tényleges poli-
tikánk kinőtt. Ennek a módszernek a fogyatékosságát már a „Diplomacy 
in a Whirlpool”-ról harminc év előtt írt kritikánkban említettük e folyóirat 
hasábjain. S most sem hagyhatjuk szó nélkül. 

Felfogásunk szerint a Trianonnal népünkre mért csapás a társadalmunk 
modern demokratikus kibontakozását elgáncsoló ellenforradalmi Horthy-
rezsimmel karöltve vált történelmünk totális nemzeti katasztrófájává. És 
szerintünk önáltató illúzió — valamint kétes diplomáciai eszköz — a né-
pünket sújtó és a szomszédainkkal felgyülemlett bajainkat főleg Trianon-
ra fogni. Mint Szekfű Gyula, korunk legilletékesebb történetírója, „Vala-
hol utat vesztettünk” címen, megszívlelésre méltó fejtegetésében oly 
meggyőzően kimutatta: Régi bajaink jóval Trianon előtt kezdődtek s az-
óta csak tovább fokozódtak, végül elavult társadalmi rendünk teljes pusz-
tulásába és vele együtt nemzeti történelmünk példa nélkül álló megalázta-
tásába torkolltak. 

Ne legyen félreértés: Kertész nem tartozik a Horthy-korszak szigorú 
bírálói közé, de nem tartozik elhibázott múltunk elvakult szépítői közé 
sem. Továbbá: nemzetközi illúziókat bíráló könyvének semmi köze a kül-
földi hatalmakat fölényeskedően kioktató modorhoz, amely hazánkon 
belül és kívül, ellentétes pro- és antiszovjet előjellel máig is divatban van. 
Kertész komoly nyugati színvonalon dolgozó diplomáciai történész. S ha 
módszerének bizonyos elemei vitathatók, könyve diplomáciai történeti 
értékéhez nem fér kétség. Kertész István nemzeti katasztrófánk követ-
kezményeinek enyhítésére tett nemzetközi erőfeszítésünket ismerteti, 
mind a magunk, mind a külföld számára. Munkája megpróbáltatott né-
pünk ügyét szolgálja történelmünk egyik legválságosabb korszakában. 
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HANÁK TIBOR 
Színes gondolkozás192 

Vatai László: Átszínezeti térkép. Magyar változatok az újkorban. Püski, 
New York 1985,192 l. 
 
A cím és a fedőlapon látható Európa-térkép, a berajzolt gócpontok, nyi-
lak, elterjedési határok, foltok alapján azt gondolhatja, aki kezébe veszi a 
könyvet, hogy politikatörténeti tanulmányt, vagy Európa eszmeáramlatai-
nak, a vallások térhódításának leírását tartalmazza a kötet. A szerző is erre 
irányítja figyelmünket az előszóban adott tájékoztatóval: „A könyv címét 
a borítólapon adott térkép magyarázza. Ezerötszáz közepétől száz eszten-
deig a magyar nép több mint 90 százaléka protestáns volt, elsősorban kál-
vinista, református. Ez a kulcsszáma az újkori magyar történelemnek: mi 
ment végbe népünkkel, s milyen zsákutcába került a történelme, míg ez a 
szám lecsökkent 25 százalékra. Jórészt erről szól a könyv, erre mutatnak 
rá a históriai és irodalmi tanulmányok.” (7.) 

Bizonyára érdekes mű lenne, ha Vatai László a protestantizmus terje-
désével és visszaszorulásával foglalkoznék, valójában azonban egyetlen 
írásának sem ez a témája. Évfordulókon írt Dosztojevszkijről, Arany Já-
nosról, Bethlen Gáborról, Márai Sándorról és Németh Lászlóról, valamint 
egy-egy tanulmányt szentelt a társadalomfilozófia felépítésének és a vi-
lágkép problémájának. Maga a szerző is bevallja, hogy eredetileg „Az 
évfordulók könyve” címen akarta összefoglalni alkalmi írásait, előadásait. 
Ennek ellenére mégis igaz, amit a vallási térkép átszíneződéséről mond, 
csak épp nem a témaválasztásra vonatkozóan, hanem saját szellemi gravi-
tációját tekintve. Ez a folyamat határozza meg egész szemléletét, érdeklő-
dését, értékítéleteit írókkal, politikával, filozófiával, eseményekkel kap-
csolatban, s mindig ezen a ponton árulja el emóciókkal átszőtt elkötele-
zettségét. 

Vatai László, mint könyvében írja, a népi írók befolyása alá került, in-
dulásakor nagy mértékben meghatározták problémalátását és beállítottsá-
gát. Ahhoz a csoporthoz tartozott, mely a magyarság sorskérdéseit a re-
formátus vallásosság felől közelítette meg. A budapesti egyetemek refor-
mátus lelkipásztora volt a második világháború alatt és főtitkári minőség-
ben részt vett a Soli Deo Glória Református Diákszövetségben, melynek 
balatonszárszói üdülőtelepén rendezték meg a népi írók két konferenciá-

                                                           
192 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
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ját. Vatai a háború után a Kisgazdapárthoz csatlakozott és ennek értelmi-
ségi csoportjával hozta létre a párt Tanulmányi Bizottságát. 1946-ban 
megbízatást kapott a Kisgazdapárt eszmei alapjainak kidolgozására, a 
politika társadalombölcseleti hátterének megalkotására. „Nagy Ferencet, a 
Párt akkori elnökét és miniszterelnököt különösen érdekelte a dolog. 
Megkért, hogy menjek le szülőfalujába, Bissére, s ott ketten vegyük át az 
egész munkát. Három napig a szőlőjében lévő présház szép szobájában 
végig is tanulmányoztuk elejétől végig. Rendkívül érdekelte, állandóan 
lépést tartott minden részével, s azzal jöttünk el Bisséről, hogy további 
hivatalos útjára bocsátjuk a Pártban. Erre azonban már nem került sor, a 
kommunisták által kirobbantott válságok nem adtak rá időt és lehetősé-
get.” (135.) Vatai Lászlót 1947-ben letartóztatták, a hírhedt Andrássy út 
60-ba került, majd 1948-ban elhagyta az országot, kivándorolt Ameriká-
ba. 

Valószínű, hogy az olvasók nagy részének érdeklődését ez a kisgazda-
párti társadalombölcselet és eszmei program ragadja meg, hiszen ez egy-
részt hozzátartozik az ország oly ritka és rövid demokratikus életfázisai-
nak történelméhez, másrészt pedig Vatai László ebben a kérdésben a leg-
kompetensebb, szerzője volt a dokumentumnak, egyedül ő tudja elmon-
dani hitelesen, mit tartalmazott a Kisgazdapártnak készült eszmei meg-
alapozás. A kötetben közölt írás azonban nem azonos az 1946-ban készült 
tervezettel, mely elveszett a politikai harcok, a demokrácia felszámolásá-
nak folyamatában. Sajnos, a könyvből nem tudható meg, mikor látott 
hozzá a szerző a téma újrakidolgozásához, illetőleg az eredeti fogalmaz-
vány rekonstrukciójához: öt évvel később, tíz évvel később, vagy csak 
napjainkban. 

Az író nagy súlyt fektet arra, hogy ezt az eszmei megalapozást ne te-
kintsük ideológiai természetűnek: „Nem ideológiát írtam, hanem társada-
lombölcseletet. Ebből bontakozott ki a párt hosszútávú programja.” (134.) 
Egyik fő törekvése a különböző politikai erők ideológiájának, elsősorban 
a kommunisták ideológiájának leszerelése. Kant és Böhm Károly nyomán 
visszanyúl az ismeretelméleti gyökerekig, a külvilág megismerésének 
problémájához és az értékek kérdéséhez. Mindkettőt a szellemi kivetítés 
feltételezésével véli megoldhatónak, s az abszolút értéktől lefelé haladva 
állapodik meg a hasznossági értéknél mint a társadalom működési alapjá-
nál. Az egyén kibontakozását, szellemi-anyagi érvényesülését tartja cél-
nak, melyhez a társadalom szervezi meg az egyensúlyt biztosító, demok-
ratikus kereteket. 
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A szerző ma már maga is úgy látja, hogy a filozófiai alapvetésre a há-
ború után lerongyolódott szellemi helyzetben és az erőteljes ideológiai 
támadások közepette volt szükség, s azt is nyitva hagyja, hogy másfajta 
közelítés is lehetséges lett volna: „Nem abszolút a felépítése, részleteiben 
sem teljes; más módon is lehetett volna dolgozni.” (166.) A nyugati de-
mokratikus pártok nagy része eloldotta magát a filozófiai alapoktól, mert 
egyrészt a tudományos alapossággal kidolgozott eszmei háttér és a belőle 
történő, meglehetősen nyakatekert — néha önkényes — levezetések nem 
mondanak többet a mai embernek, mint az olyan keresetlen állásfoglalás-
ok, mely szerint „pártunk kiáll az egyéni szabadságért, a demokráciát 
akarja, elutasítja az osztályharcot” és így tovább. A filozófiai megalapo-
zást ma már inkább a közérthetőség akadályának tekintik, és ezért a me-
nedzserek és reklámszakemberek kezébe került az önbemutatás problema-
tikája. Másrészt pedig igen kérdéses az is, hogy a filozófiai alapvetéssel, 
az egyetemesség igényével nem épp a társadalmi megosztásra és szétvá-
lasztásra nyílik-e lehetőség. Vajon, érdeke lehet bármely demokratikus 
pártnak vagy akár egy nemzetnek, hogy idegenkedjenek tőle azok, akik 
pl. nem Kant filozófiáját követik, akik nem a neokantiánus értékelméletet 
és nem a református felfogást tekintik a megoldások alapjának? 

Ez a kérdés ott motoz Vatai László irodalmi tanulmányaival kapcsolat-
ban is. Mert az ugyan tiszteletre méltó, hogy nem kíván ideológiát adni, 
ideológiai álláspontot elfoglalni, csak épp igen kérdéses, vajon sikerül-e 
kiválni az ideológiák társaságából azzal a mondással, hogy az ideológia 
mindig a másik felfogása? Szerinte ideológia volt a katolicizmus — „ró-
mai-német ideológia” —, ideológia az „iszlám imperialista világnézete” 
(56.), ideológiát képviselt a feudalizmus (72.), „a rendiség hatalmi esz-
mevilága” (56.) és ideológiát hozott a kommunizmus (133.); ezzel szem-
ben Bethlen Gábor nem követett sem ideológiát, sem világnézetet (53—
54.), nem ideológia a protestantizmus, nem volt ideológiája a Kisgazda-
pártnak. Úgy tűnik továbbá, hogy amit jónak, pozitívumnak tartunk, mint 
pl. az 1956-os magyar forradalom vagy az 1968-as prágai tavasz, az mind 
a protestantizmus ill. a huszitizmus következménye (72.), viszont a svá-
bok betelepítése, a románok benyomulása a „római—német ideológia” 
műve (68—69.), mely „ellenreformáció címén likvidálni akarta az egész 
magyarságot”. (59.) 

Eltekintve attól, hogy az ilyen minősítésekhez (leideológizálásukhoz) 
mit szólnak az érintettek, vagy hogy mi akadálya lenne ugyanezen az ala-
pon a szerző felfogását ideológiának nevezni, inkább azokra az elgondol-
kodtató következményekre mutatok rá, melyek Vatai László tanulmánya-
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iból kiolvashatók. Bár kétségtelen szándéka használni a magyarságnak, a 
maga nem-ideológiainak nevezett szemlélete olyan beszűkítést és szelle-
mi öncsonkítást idéz elő, mint általában az ideológiai szemléletek. Két-
ségtelenül magyar irodalmi értéksort alkotnak, akiket magához közelálló-
nak nevez, elsősorban Petőfit, Aranyt, Adyt, Németh Lászlót, de kár lenne 
ezt az egyetlen vonalat tekinteni az „egyetlenarcú” magyarságnak —, 
hogy a szerző szavát használjam. Vitathatatlan része a magyar irodalom-
nak minden protestáns szerző, akiket Vatai oly nyomatékkal emleget (pl. 
88.), de csak része, nem egésze! A „sanda nézetekkel” (86.) és a magyar-
ság ferde szemléletével vádolt („egészen hamis, ahogy a magyar népet 
látja” 87.) Márai Sándor éppúgy hozzátartozik a magyar irodalomhoz, 
mint a katolikusok, zsidók, urbánusok, azok is, akik a népi mozgalomhoz 
csatlakoztak, azok is, akik szemben álltak vele, Pázmány Péter éppúgy, 
mint Bethlen Gábor, a magyarságot ostorozó Széchenyi István éppúgy, 
mint a szépeket mondó Petőfi vagy Illyés Gyula. Az elmúlt négy évtized 
kommunista kultúrpolitikája szomorúan szemleletes oktatást adott arról, 
hová vezet, ha „vonalakban” gondolkodunk, ha favorizáljuk Petőfi—
Ady—József Attila meglehetősen sematikusan felfogott irányát és másod-
lagosnak, esetleg másodrangúan magyarnak fogjuk fel irodalmunk sok-
színű világát, melybe többek között Babits Mihály, Kosztolányi és Szo-
mory Dezső, Tóth Árpád, Szerb Antal neve tartozik. 

A térkép valóban átszíneződött, mint Vatai László fájlalja. A reformá-
ció és ellenreformáció azonban csak egy folyamat volt. Előtte is, utána is 
más-más festékeket öntött a történelem Európára es Magyarországra. Ami 
a magyarság létérdekét illeti, ha jól értette sorsát, nem a színeket tartotta 
döntőnek, hanem hogy a színekben és a színek ellenére, foltosán és a fol-
tok ellen küzdve is: éljen. A kultúrában pedig, ha egyáltalán lehetséges 
ideológiamentesség, nem állhat abból, hogy a színtvallókat, elkötelezette-
ket, vallások és ideológiák hívőit nem tekintjük értéknek vagy a magun-
kénak, hanem inkább az lehetne a mi gyakorlati ideologiátlanságunk és 
európaiságunk is, hogy minden színű művet magunkénak tekintünk, ha 
érték. 

 
 
 
 



 

873 

BORBÁNDI GYULA 
Háború és politika193 

Lakatos Géza: Ahogyan én láttam (Visszaemlékezések), Aurora Köny-
vek, München 1981, 227 1. 
 
Gosztonyi Péter: Magyarország a második világháborúban, I—II, Herp, 
München 1984,199 + 247 1. 
 
Gróf Bolza Ilona (szerk.): Hungarian Politics during World War Two, 
Treatise and Indictment — A magyar politika a második világháborúban, 
politikai tanulmány vagy vádirat, Studia Hungarica 27, R. Trofenik, Mün-
chen 1985, 99 l. 
 
Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? Magyarország sorsa a második világhábo-
rú végén, Püski, New York 1985, 94 l. 
 
Lakatos Géza volt miniszterelnök a hatvanas évek elején írta le emlékeit 
katonai pályafutásáról és rövid kormányfői működéséről. A kézirat végső 
formába öntését 1967 áprilisában fejezte be Ausztráliában, ahova felesége 
halála után ott élő leányához költözött. Lakatos nem sokkal kéziratának 
befejezése után meghalt. Visszaemlékezéseinek nyilvánosságra hozása 
leánya, Szent–Ivány Józsefné Lakatos Mária érdeme. Rövid bevezetőjé-
ből megtudjuk, hogyan lett a kéziratból nyomtatott könyv. 

A szerző a magyar történelem egy sorsfordító pillanatában Horthy 
kormányzótól azt a feladatot kapta, hogy a kormány élére álljon és segítse 
kivezetni az országot a mind kilátástalanabbá váló háborúból. A kor-
mányzó bizalmat azzal váltotta ki, hogy idegenkedett a német és magyar 
nemzetiszocializmustól, korán felismerte a németekkel való szövetség 
hátrányait és katonaként a magyar hadsereg állagának megőrzésére töre-
kedett. Szerinte ugyanis e hadseregnek az ország védelme a feladata és 
nem a náci német háborús célok szolgálata. Lakatos Géza konzervatív és 
rendpártí beállítottságú katonatiszt volt. Már ifjúkorában érezte „a nyu-
godt jogrend uralmának áldását s ami ezzel együtt járt, az ösztönös eluta-
sítást minden forradalmi megmozdulással szemben, mely felelőtlenül a 
nép kezére játssza a hatalmat és ezzel gyengíti a magyar hegemóniát”. 
(12. 1.) Ezt az első világháború előtti és alatti eseményekkel kapcsolatban 
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írja, éreztetvén, hogy olyan szellemben nőtt fel, amely a nép közreműkö-
dése nélkül képzeli el a rendet és csak így véli elérhetőnek a magyar ál-
lamon belüli magyar hegemóniát. Ez a felfogás jellemző volt a korabeli 
katonatiszti és főtisztviselői rétegre, amelyből Horthy Miklós is kinőtt. A 
kormányzónak a becsületről és tisztességről vallott nézetei tükröződnek 
Lakatos ama megjegyzésében, hogy — ismét az első világháború éveiről 
szólva — „A magyar becsület és lojalitás helytállást parancsolt a Habs-
burg-ház uralma alatt nehezen összetartott összmonarchia megmaradása 
érdekében.” (Uo.) 1944-ben Lakatos Gézát már nem a becsület és a lojali-
tás érzése vezette, hanem a magyar érdekek józan felismerése és az annak 
alapján való cselekvés szüksége. Ez fordította szembe a német szövetsé-
gesekkel, amikor kiderült, hogy azok is csak a maguk valóságos vagy vélt 
érdekeiket követik, egy pillanatig sem törődve azzal, hogy a magyaroknál 
mit ígértek és azok mit várnak el tőlük. Lakatos Géza mellett szól, hogy a 
hadszíntéren szerzett tapasztalatai alapján ítélt és a tényektől vezettette 
magát, nem pedig vágyálmoktól és a hitleristák keltette illúzióktól. 1942 
végén és 1943 elején megállapította: „Nem volt kétséges, hogy a 
hadihelyzet a német vereség biztos előjeleiről tanúskodott.” (30. 1-) 

Mint katonai vezető — 1944 tavaszán már mint vezérezredes és az 1. 
magyar hadsereg parancsnoka — mindent elkövetett, hogy csökkenjen az 
a kár, amely majd a magyar államra és honvédségre Hitler vereségéből és 
a háború elvesztéséből háramlik. Horthy Miklós jól választott, amikor őt 
szemelte ki a háborúból való kiugrás előkészítésére. A kormányzó nem 
katonai diktatúrára gondolt, hanem hivatalnokkormányra, amely az ó 
szándékai és tervei alapján hajtja végre az átállást. Nem kétséges, hogy 
Horthy választási lehetőségei eléggé gyérek voltak: a magas rangú tábor-
nokok közül kevesen feleltek meg e feladatnak, a Lakatos melletti döntés 
tehát nem volt meggondolatlan és elhamarkodott. 

A szerző részletesen leírja a magyarországi politikai és katonai esemé-
nyeket a háború kezdetétől egészen addig, amíg azokba beleszólása volt. 
Tábornoktársairól hol kitüntetően jó (Jány, Csatay, Veress), hol elmarasz-
talóan rossz a véleménye (Szombathelyi, Vattay, Beregfy, László). Sze-
rinte balfogás volt „területi ajándékok elfogadása, a háromhatalmi 
egyezményhez való csatlakozás, a Szovjetunió elleni hadbalépés, a hábo-
rúban való aktív részvétel”. (31. 1.) Máshelyütt viszont megállapítja, hogy 
a magyar kormány aligha tehetett volna mást, mint amit tett. Hozzáfűzi 
azonban, hogy „akkor senki nem gondolhatta még, hogy a Náci Biroda-
lom még szövetségeseivel szemben is önző, leigázó politika gyakorlására 
használja fel erejét.” (44.1.) 
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Lakatos Géza szerint a harctérre vonult katonákból „a lelkesedés tel-
jességgel hiányzott” (49. 1.) és a honvédség gyenge volt, fegyverzete 
elégtelen, modern fegyverekkel nem rendelkezett, a német segítség vagy 
elmaradt vagy állandóan késett. Ez okozta a doni katasztrófát. A szövet-
ségesekkel napirenden voltak a súrlódások. 1944 elejére már az a felisme-
rés kerekedett felül benne, hogy „tulajdonképpen két ellenféllel állok 
szemben: a szovjetorosszal és a német hadvezetéssel.” (63.1.) 

Amikor a Bethlen István által javasolt „apolitikus” hivatalnokkormány 
élére került, nem tudta, minek köszönheti a kormányzói bizalmat és meg-
tiszteltetést, csak később sejtette, hogy ez „színmagyar származásának” és 
a németekkel szembeni gerinces fellépésének következménye. (90. 1.) 
Bethlen István azt mondta neki: „Arról van szó, hogy a kormányzó úr 
pozícióját a háború utáni időre átmentsük.” (92. 1.) Lakatos hozzáfűzi, 
elképzelhetetlennek tartotta, hogy „szovjet győzelem esetén a kormányzó 
folytathassa államfői működését.” (Uo.) Úgy látta, hogy a gyökeres kor-
mányváltozás (vagyis a németbarátok kihagyása) keresztülvihetetlen, 
mert a németek nem néznék tétlenül. Ilyesmire csak újabb német veresé-
gek után kerülhet sor. Horthy egy ideig habozott Sztójay leváltásával. 
Tartott Hitler bosszújától és megtorló intézkedéseitől. Le is akart monda-
ni, de ettől hívei eltanácsolták. Csak a román kiugrás után menesztette 
Sztójayt és nevezte ki Lakatost. 

Az új kormány veszélyes játékot űzött, kifelé a harc folytatását hirdet-
te, befelé a háborúból való kiugrás útját egyengette. Lakatos volt az utolsó 
tíz évben az első magyar miniszterelnök, aki nem ment el hivatalba lépése 
után tisztelegni Hitlerhez. A kormánynak Horthyhoz hű minisztereivel 
azon munkálkodott, hogy a háborút befejezze. Ez nem volt könnyű. Nem-
csak a németek miatt, hanem azért is, mert mint Lakatos írja: „erősen fél-
tünk a kizárólagos orosz megszállástól.” (111. 1.) A németeknél sürgette, 
hogy az ígért segítséget adják meg, de mindezt határidők és szankciók 
bejelentése nélkül tette. Visszaemlékezéseiben ezt fájlalja: „Utólag sok-
szor gondoltam arra, vajon nem lett volna-e helyesebb, ha hivatkozva az 
amúgy is igen sötétnek festett harctéri helyzetre és utalva a német ígéretek 
megtartásának bizonytalanságára, kierőszakolom — mint a kormány el-
nöke — a fegyverszünetet? De — késő bánat, eb gondolat!” (116. 1.) 

A döntő lépés, a kormányzói proklamáció ügyében, Lakatos sérelmezi, 
hogy az ellenjegyzése nélkül került nyilvánosságra. Szerinte a proklamá-
ció éles szövege és ifj. Horthy Miklós könnyelműsége a németek malmára 
hajtotta a vizet. Kifogásolja, hogy a kiugrás körüli akciókat a kormányzó 
környezete irányította, de a felelősséget végső fokon a kormánynak kellett 
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viselnie. Némi igazság van abban, amit a volt miniszterelnök mond, az 
ugyanis, hogy a háború befejezése súlyos politikai és katonai elhatározás 
volt, ebben neki mint magasrangú katonának és a kormány fejének fontos 
szerepet kellett volna játszani, de az is igaz, hogy a kormányzó nem bíz-
hatott meg teljes mértékben a kormányban, amelynek némely tagja Hit-
lerhez húzott és a titoktartása legalábbis kétséges volt. Lakatos rossz érzé-
se azonban indokolt, mellőzése méltánytalan volt. Mindaddig, amíg a 
kormányzó bizalmát élvezte, joggal tarthatott igényt arra, hogy a legtelje-
sebb tájékozottsággal rendelkezzék egy olyan ügyben, amelynek lebonyo-
lítására a kormány élére hívták. A kudarc elkerülhetetlen volt. A helyzet 
is felemás. A siker katonai és politikai személyek közötti zavartalan 
kommunikációt követelt, ez pedig a német infiltráció és a magyarok meg-
osztottsága miatt nem alakulhatott ki. 

Lakatos Géza katonás pontossággal és szabatossággal adja elő monda-
nivalóját. Nem feltétlenül önigazoló szándékkal, de oly meggyőző érve-
léssel, hogy az olvasó hajlik helyzetelemzésének és szemléletének el- 
fogadására. Horthy Miklós koncepciójával és az ő nevével fémjelzett 
eseménysorozattal szemben abban az előnyben van, hogy nem szembesült 
a valósággal és így az utókor csak azt tudhatta meg, hogy a kormányzó 
vállalkozása sikertelen volt, de azt nem, mi lett volna, ha Lakatos Géza 
elképzelése érvényesül. 

Az „Ahogy én láttam” fontos forrása 1944 történetének, de a háború 
utáni évekbe is bepillantást enged, képet nyújtva arról, milyen megpróbál-
tatásokon kellett átmennie egy jelentős férfiúnak, aki egy sorsdöntő törté-
nelmi pillanatban használni akart az országnak, de akire egy következő 
korszak irányítói már nem tartottak igényt. 

 
* 

Gosztonyi Pétert példamutató szorgalmán és irigylésre méltó termé-
kenységén kívül két dolog különbözteti meg a nyugaton élő magyar törté-
nészek többségétől: az egyik a népszerűsítő előadásmódra való hajlam és 
képesség, a másik a közvetlen források igénybevétele. Az előbbinek tu-
lajdonítható, hogy Gosztonyi a legolvasottabb szerzők közé tartozik. 
Könyvei és tanulmányai nemcsak a szakmabelieknek és a történelemben 
jártas olvasóknak, hanem az avatatlanoknak is szólnak, könnyed stílusa 
élvezetessé, olykor szórakoztatóvá teszi írásait. Az utóbbinak, a közvetlen 
források felkutatásának és felhasználásának meg nemcsak a forrásgazdag-
ság a következménye, hanem az a fel nem becsülhető előny is, hogy a 
jelenkori történelmi események szereplőinek vagy tanúinak vallomásai 



 

877 

nem vesznek el, megörökítődnek a történelem számára. A jelenkori ma-
gyar történelemmel foglalkozó történészek közül Gosztonyi kutatta fel a 
legtöbb élő tanút, beledolgozva műveibe mindazt, amit ezek tudtak, lát-
tak, tapasztaltak, átéltek. Az ő fáradozásai nélkül bizony korunk számta-
lan koronatanúja úgy szállt volna a sírba, hogy magával vitte volna életé-
nek és működésének titkait. A második világháború számos magyar és 
német közszereplőjének a történetét, tevékenységének apró részleteit és 
indítékait Gosztonyi munkáiból ismerjük meg. 

A Magyarország a második világháborúban című kétkötetes gyűjte-
mény tanulmányokat, riportokat, interjúkat, cikkeket tartalmaz. Az anyag 
elrendezése mögött semmilyen koncepció nem fedezhető fel. Az olvasó-
nak az a benyomása, hogy merő véletlen az egyes írások sorrendje és a 
két kötet tartalma. Pedig eligazítóbb lett volna, ha Gosztonyi az egyes 
betéteket akár megszületésük sorrendjében, akár pedig a tárgyalt időszak-
ok kronologikus rendjében helyezte volna el a két kötetben. A rövid tar-
talmi ismertetés talán érzékelteti, hogyan csapong a szerző a témák és az 
időszakok között. 

Az első kötet Magyarország 1941-es hadbalépéséről szóló tanulmány-
nyal kezdődik, a 2. magyar hadsereg pusztulásának előtörténetével és egy 
német tábornoknak a doni katasztrófát tárgyaló visszaemlékezésével foly-
tatódik. Azután Benes 1943 decemberi moszkvai tárgyalásainak jegyző-
könyvéről olvashatunk, majd egy német gyűjtemény alapján felelevened-
nek Hitler nézetei a magyarokról. További tanulmányok témája a magyar 
antifasiszta mozgalom a Szovjetunióban és „Összeomlás és újrakezdés” 
címen egy áttekintés a német megszállás végéről, valamint az orosz meg-
szállás kezdetéről. Ezeket a hosszabb lélegzetű írásokat kiegészíti néhány 
riport, mégpedig az Edmund Veesenmayerrel, Charles Lutz svájci konzul-
lal, a budapesti embermentő akciók egy résztvevőjével, Alfred Trenkerrel, 
a Gestapo budapesti főnökével és Karl Pfeffer-Wildenbruch SS-
tábornokkal folytatott beszélgetésekről. A kötetet a Budai Önkéntes Ez-
redről szóló rövidebb írás zárja. 

A második kötet Horthy és Hitler 1944-es viszonyával, 1944-es svájci 
diplomáciai jelentésekkel, a magyar ellenállási mozgalommal, Lakatos 
Géza 1944 október végi politikai rendőrségi kihallgatásának jegyzőköny-
vével, valamint a magyar—szovjet fegyverszüneti tárgyalásokkal foglal-
kozik. Ez utóbbi témát három tanulmány tárgyalja, lehetőséget adva a 
szerzőnek, hogy Teleki Géza Moszkvában vezetett naplójából bőven 
idézzen és a kérdésre vonatkozó csaknem teljes irodalmat feldolgozza. A 
téma három tanulmányban való előadása elkerülhetetlenné tett némi átfe-
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déseket, amit természetesen az olvasó csak akkor vesz észre, ha egymás-
után olvassa el a három írást. A kötet a gyűjtemény egyetlen addig kiadat-
lan darabjával — a szovjet hadikövetek Budapest határában 1944 decem-
berében történt halálának körülményeivel — zárul. A tanulmányok és 
cikkek túlnyomó többsége az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében, 
a Szivárványban és az Új Látóhatárban jelentek meg. (A szerzőnek érde-
mes lett volna megadni írásainak nemcsak a megjelenési idejét, de helyét 
is.) 

Gosztonyi Péter két kutatási és publikációs területe a második világhá-
ború és az 1956-os magyar forradalom. Amilyen mértékben csökkent az 
utóbbi iránti érdeklődése és közlési vágya (talán azért is, mert esetleg ku-
tatási lehetőségeit kimerítettnek ítéli meg), olyan mértékben növekedett 
az előbbi iránti figyelme és odaadása. Újabb német könyvei és publikációi 
csaknem kizáróan a második világháborúval foglalkoznak, de ez a tárgya 
kiadás előtt álló új magyar könyvének (A magyar honvédség a második 
világháborúban) is, amelynek a Katolikus Szemlében közölt részletei arra 
engednek következtetni, hogy teljes mértékben beledolgozta azt a kutatási 
anyagot, amelyet az imént tárgyalt gyűjtemény tartalmaz. 

Az olvasó könnyen azt hihetné, hogy Magyarország második világhá-
borús szerepére vonatkozóan már semmi új nem hozható felszínre, termé-
szetesen, ha eltekintünk attól az anyagtól, amelyet szovjet és más kom-
munista országbéli levéltárak rejtegetnek. Aki azonban ismeri Gosztonyi 
Péter jó szimatát, fáradhatatlan buzgalmát és írói szenvedélyét, az elkép-
zelhetőnek tartja, hogy a berni történész előbb vagy utóbb további kutatá-
si meglepetésekkel áll olvasói elé. 

A Müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatában kiadta gróf 
Bethlen István egy eddig publikálatlan történelmi esszéjét, amelyet rej-
tekhelyén 1944 júliusában írt. Az irat közzététele gróf Bolza Ilona érde-
me, ö őrizte meg ezt az érdekes és fontos dokumentumot 1944 nyarától 
egészen 1983-ig, amikor elérkezettnek látta az időt, hogy nyilvánosságra 
hozza. A Magyar Intézet jó szolgálatot tett a történettudománynak azzal, 
hogy Bethlen István írását hozzáférhetővé tette. 

Bolza Ilona családi alapon közeli kapcsolatban volt mind Horthy Mik-
lós kormányzóval, mind Bethlen Istvánnal. Ez a körülmény alkalmassá 
tette arra, hogy amolyan összekötő szerepét játssza a kormányzó és a ná-
ciellenessége miatt a közéletből kiszorult volt miniszterelnök között, az-
után, hogy ez a nyilvánosság előtt már nem mutatkozhatott és a kormány-
zóval való érintkezése is nehézségbe ütközött. Bolza Ilona 1944-ben a 
Magyar Vöröskereszt Központjának vezető tisztviselőnője és az Országos 
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Főnökasszony, báró Apor Gizella közvetlen munkatársa volt. Hivatásából 
kifolyóan sokat járt vidéken és vöröskeresztes ápolónői öltözékben feszte-
lenebbül mozgott, mint az egyszerű polgárok. Ez megkönnyítette annak a 
szerepnek a betöltését, amelyre Horthy és Bethlen kiszemelte. 

Bethlen István a német megszállás napján, 1944. március 19-én a mi-
niszterelnökségen tartózkodott, náciellenes politikusokkal és állami fő-
tisztviselőkkel arról tanácskozva, volna-e lehetőség és esély az ellenállás-
ra. A Sándor-palotából a török időkből származó földalatti folyosón át-
ment a királyi varba, hogy a klessheimi útjáról visszatért kormányzóval a 
megszállás után előállott helyzetet megvitassa. A volt miniszterelnök pon-
tokba foglalva adta elő elemzését. A kormányzónak azt tanácsolta, ne 
nevezzen ki új kormányt, ne hallgasson Veesenmayerre, aki állandóan 
sürgette, hogy állítson utódot a lemondott Kállay Miklós helyére és ala-
kítson kormányt. A kormányzó láthatóan magáévá tette Bethlen érvelését 
és amíg ez a várban tartózkodott, nem is intézkedett a kormányalakítás 
ügyében. Bethlen úgy vélte, hogy „ha nincsen kormány, a németeknek 
nincsen tárgyaló felük és úgy a magyar közvélemény, mint a külföld vilá-
gosan látja, hogy vége a legitim kormányzásnak”. 

Bethlen nem maradhatott a várban. Attól lehetett tartani, hogy kiderül 
ottléte és ez komoly bonyodalmakat okozhat a kormányzónak. Március 
22-én távozott katonai autón, testőrőrnagyi egyenruhában. Távozása után 
Horthy már nem halogathatta a kormányalakítást, március 23-án kinevez-
te Sztójay Dömét miniszterelnöknek. Bármilyen tetszetősnek látszott is 
Bethlen tétele a kormány nélküli országról, hosszú távon megvalósíthatat-
lan volt. Azzal a ténnyel, hogy Horthy helyén maradt és segítette Hitlert a 
megszállási státusba való sima átmenet megvalósításában, lényegében 
közreműködési szándékáról tett tanúságot és ennek ellentmondott volna 
az új kormányelnök kinevezésének elszabotálása. Mégha akarta volna is, 
a kormányzó sokáig nem halogathatta volna a németeknek tetsző kor-
mány megalakítását. 

Bethlennek Budapestről való távozása után kezdődött Bolza Ilona sze-
repe. Vöröskeresztes ápolónőként látogatta rendszeresen a rejtőző volt 
miniszterelnököt, először a Vas megyei Gyöngyöshermánon, majd a Ko-
lozsvár közelében lévő Légán, ahol dálnoki Veress Lajos altábornagy, 
hadtestparancsnok — a testőrőrnagyi egyenruhát huszáralezredesire vál-
toztatva át — adott menedéket a Gestapo és magyar ügynökei által kere-
sett államférfinek. Bethlent július végén a Nógrád megyei Herencsényben 
a Bolza-família fogadta be. Innen ment fel többször Budapestre, titokban, 
a Lázár testőrtábornok által küldött kocsin, hogy a kormányzót lássa és 
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bizalmas értekezleteken részt vegyen. Amikor hosszabb időt töltött távol 
a fővárosból, Bolza Ilona hozta és vitte a híreket. Bethlen arra igyekezett 
rávenni Horthyt, hogy kérjen fegyverszünetet és fejezze be a Hitler olda-
lán vívott háborút. A további vérontást céltalannak tartotta és noha nem 
voltak illúziói az oroszok magatartását illetően, azt vallotta, jobb, ha ba-
rátként, mint ha ellenségként érkeznek. Ha Magyarország vonakodik a 
háborúból kilépni, az oroszok mind ellenségesebbé válnak vele szemben. 
Bethlennek bizonyára része volt abban, hogy Horthy végül mégis a cse-
lekvés mellett döntött, de sokszor gondolhatott arra, mily kár, hogy e cse-
lekvés eléggé későn történt és meglehetősen ügyetlen volt, úgyhogy ku-
darccal kellett végződjék. 

Bethlen 1944-es álláspontja mindenképpen rokonszenves, de elgon-
dolkodva az akkori állapotokon, a befolyásos körök és a lakosság viselke-
désén, felvetődik a kérdés, tudott volna-e a nemzet olyan egységet mutat-
ni, amely garantálhatta volna egy 1944 tavaszi vagy nyári kiugrás sikerét. 
Amíg nem volt szovjet katona magyar földön, nehezen lehetett volna — a 
kockázattól való félelem miatt — a nép többségét a németekkel való sza-
kítás és az oroszokkal kötendő fegyverszünet gondolatának megnyerni. 

A volt miniszterelnök október elején hagyta el Herencsényt. Nógrádi 
tartózkodása alatt, 1944 júliusában vetette papírra gondolatait a magyar 
politika alakulásáról. A kézzel írott elemzés ötven lap terjedelmű és a 
kézirat a sok javítás, beszúrás, törlés miatt eléggé nehezen olvasható. 
Amint Bolza Ilona elmondja, a kéziratot azzal vette át írójától, hogy meg-
őrzi, senkinek, még a családnak sem mutatja meg és csak akkor hozza 
nyilvánosságra, amikor elérkezettnek látja arra az időt. (Bethlen egy ma-
gánvégrendeletet is rábízott, ezt később átadta feleségének, Bethlen Mar-
gitnak.) A volt miniszterelnök Herencsényből átköltözött Somogy me-
gyébe, Bolza Ilona onnan is vitte tanácsait a kormányzónak és hozta an-
nak információit a bujdosónak. Az utolsó kormányzói üzenet úgy szólt, 
hogy „Tudom, mit kell tennem. Mondja meg Bethlen Istvánnak, hogy 
revolverrel a kezemben fogok meghalni. Lázár Károlynak kiadtam a pa-
rancsot, hogy az utolsó szál testőrig megvédjük a Várat.” E fogadkozás-
ból nem lett semmi. Bolza Ilona szerint feltehetően fiának elrablása tette 
reménytvesztetté és tétlenné a kormányzót. Bethlen István december 6-án 
egy erdei vadászházban adta meg magát az oroszoknak. Először Kapos-
várra kísérték, majd a kistarcsai internálótáborba vitték. Ott még többen 
látták. Aztán Oroszországba került, ahonnan már nem térhetett vissza 
hazájába. 
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Bolza Ilona a majd száz lapos kötetben magyar és angol nyelven írja 
meg a bujdosó Bethlen Istvánnal való kapcsolatának történetét, de „A 
magyar politika a második világháborúban” című esszét — Stankovich 
Victor fordításában —, nyomtatásban csak angolul közli, magyarul nem. 
Viszont megtalálható a kötetben Bethlen 50 lapos kéziratának fakszimilé-
je, ami dokumentumként érdekes, de a kézírás, mint említettem, csak 
nagy kínnal olvasható. Mindenképpen érdemes lett volna — különösen a 
magyar olvasók érdekében — a magyar szöveget nyomtatásban is közöl-
ni. 

Bethlen azzal kezdi fejtegetéseit, hogy ő kirobbanásának napjától biz-
tos volt abban, a háborút a hitleri Németország nem nyerheti meg. Részle-
tesen elemzi, hogy miért kellett a németeknek az angolszász—szovjet 
szövetséggel szemben alulmaradniok. Rátérve Magyarországra, szerinte 
ameddig lehetséges volt, kívül kellett volna maradni a nagyhatalmak ve-
télkedéséből és az ország katonai erejét arra az időre tartalékolni, amikor 
integritása kerül veszélybe. A háborúba való belépés indokolásául hasz-
nált tételt, hogy Kassát szovjet gépek bombázták, Bethlen István elvetette, 
de a német gépek akciójának verzióját sem fogadta el. Szerinte a Szovjet-
unió felé tartó cseh gépek dobták le bombáikat Kassa felett. A cseheknek 
érdekükben állott, hogy Magyarország belekeveredjék a Szovjetunió elle-
ni háborúba, ezáltal növekedtek annak esélyei, hogy Csehszlovákia Hitler 
feltételezett veresége után visszakapja a Magyarországnak átengedni 
kényszerült területeket, arról nem is szólva, hogy a bosszúállás érzése is 
fűtötte őket. 

Bethlen részletes képet rajzol a Gömbös Gyula miniszterelnöki kine-
vezésével kezdődött korszakról, a náci Németországhoz való mind szoro-
sabb kapcsolódásról és a politikai életnek oly értelmű átalakulásáról, 
amelynek fő elemei a polgári szabadságok és a kisebbségi csoportok élet-
lehetőségei állandó szűkülése volt. Ennek során az sem volt meglepő, 
hogy a sajtó szabadságát is állandóan megnyirbálták. A háború éveiben 
mindez fokozódott, kiegészülve a német szövetségesek állandó beavatko-
zásával a magyar belpolitikába. Hitler csaknem mindenhová elhelyezte a 
maga ügynökeit, megfigyelőit, informátorait, felügyelete alatt tartva az 
egész országot. Bethlen különösen sajnálatosnak nevezi azt a szerepet, 
amelyet a hazai németség egy része játszott. Segített Hitlernek a nácizmus 
magyarországi népszerűsítésében, a magyar hatóságokra gyakorolt nyo-
más erősítésében, a náci biztonsági és rendőri szervek működésében. A 
németség ennek folytán mintegy állam volt az államban. Bethlen szerint a 
történelem folyamán a német kisebbség sohasem fordult szembe a magya-
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rokkal, jóllehet a Habsburgok mindent elkövettek, hogy a kisebbségeket a 
többségi magyarság ellen hangolják. Csak a hitleri Németországnak sike-
rült ezt megvalósítani. Elemzésének végén a szerző az ország megszállá-
sának következményeit részletezi és elsősorban a belpolitika teljes náci 
ellenőrzését, valamint a zsidókkal szembeni rendszabályokat bírálja, szo-
morúan állapítva meg, hogy Magyarország felelős kormányzata a német 
érdekek kiszolgálójává vált. 

 
* 

A Washingtonban élő Hőgye Mihály majd száz lapos könyvében arra a 
kérdésre kíván választ adni, mi az igazság- és valóságtartalma annak a 
kijelentésnek, hogy Magyarország volt Hitler utolsó csatlósa. E tételhez 
szervesen társult a „bűnös nemzet” fogalma, amelynek segítségével pél-
dául Rákosi és az ő irányítása alatt álló kommunista párt igazolni próbálta 
a lakosság körében meglehetősen ellenszenves politikáját. Rákosiék abból 
indultak ki, hogy Magyarország népe büntetést érdemel, mert nem szeret-
te a kommunistákat, a zsidókat, a románokat, a szerbeket, a cseheket, a 
szlovákokat és Hitler mellé állott, hogy segítségével elvesztett területeit 
visszaszerezze, zsidóitól és kommunistáitól megszabaduljon. E primitív 
érvelés, sajnos, nem maradt visszhang nélkül. Az idősebbek emlékezhet-
nek, hogy széles polgári és értelmiségi körökben is terjedt, akkor termé-
szetesen, amikor Rákosi és közvetlen munkatársai saját táborukat még 
kímélték és terveik végrehajtásában még nem jártak el oly brutálisan, 
mint 1951—52-ben. Ma szokás úgy beállítani a dolgokat, mintha az 1945 
előtti Magyarország elleni gyűlölet csak a moszkoviták és a bosszútól 
fűtött neofita kommunisták szűk körére terjedt volna ki. Az „utolsó csat-
lós”, a „fasiszta” Magyarország és a „bűnös nemzet” megleckéztetésének 
eszméje még a kommunisták táborán kívül is talált híveket. A koalíciós 
népbírósági tanácsok és az igazolóbizottságok némely tagjai bizony nem 
igazságot szolgáltatni, hanem büntetni ültek az ítélőasztalok mellé. És a 
korabeli — nemcsak kommunista — sajtó némely termékei is jeleskedtek 
a fasiszta és bűnös magyar nép elleni hangulatkeltésben. A mai magyar 
történetírás és irodalom felbecsülhetetlen érdeme, hogy mind következe-
tesebben és határozottabban felszínre hozza a tényeket, árnyalt képet fest 
a valóságos állapotokról, szándékokról és törekvésekről. Ennek tulajdo-
nítható, hogy ma már megmosolyogják azokat, akiknek a két háború kö-
zötti Magyarországról szólva nem jut más eszükbe, mint a fasizmus, az 
antiszemitizmus és a demokráciaellenesség. 
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Hőgye Mihály kis könyvében a háborús Magyarország közviszonyait 
és uralkodó eszméit vizsgálja, hogy felismerései alapján megállapíthassa, 
mi az igazság az országról és a népről keringő negatív véleményekben. 
Illetékességének és avatottságának igazolására dióhéjban elmondja élete 
történetét. Tanulmányainak útja egy kispesti középiskolából a budapesti 
református teológián át az egyetemi bölcsészkarig vezetett. Annak elvég-
zése után ösztöndíjas lett Strasbourgban, majd segédlelkész egy budapesti 
gyülekezetben. 1938-ban a külügyminisztérium szerződéses alkalmazott-
jaként külföldre került mint az észak-franciaországi szociális misszió ve-
zetője. 1941-ben Németországba helyezték és 1944-ig a berlini magyar 
követség beosztottja volt. 

1944 januárjában egy fontos értesüléssel érkezett Budapestre. Elutazá-
sakor egy német ismerőse arról tájékoztatta, hogy eldőlt Magyarország 
hitlerista megszállásának terve. Az információs forrás megbízhatónak 
látszott. Hőgye Budapestre való érkezése után azonnal továbbította a hírt 
a kisgazdapárti vezető politikusoknak, Tildy Zoltánnak, Varga Bélának, 
Bereczky Albertnek és Bajcsy-Zsilinszky Endrének. Az utóbbi tájékoztat-
ta Kállay Miklóst. Az értesülés hitelesnek bizonyult. 

A szerző azután rövid áttekintést ad a negyvenes évek elejének világ- 
politikai helyzetéről és azokról a magyar tájékozódási kísérletekről, ame-
lyeknek célja a háborúból való esetleges kiválás lehetőségeinek és esélye-
inek kitapogatása volt. Ebben az összefüggésben fontosnak tartja azt a 
szerepet, amelyet a külügyminisztériumban Szegedy-Maszák Aladár ját-
szott. ö ennek az akciónak egyik fő mozgatója volt. Hőgye ismerteti 
azoknak az ellenállási csoportoknak a tevékenységét, amelyekkel kapcso-
latban volt. Maga is részt vett abban mint hírközvetítő, kapcsolatteremtő 
és a veszélyeztetett politikusok bújtatója. Tildy Zoltánt 1944. október 11-
én elkísérte a Várba, ahol Szakasits Árpáddal együtt fogadta a kormány-
zó. „A terv az volt — emlékezik vissza a szerző —, hogy a Dísz téren, a 
külügyminisztériummal szemben lévő bérházban találkozunk egy katona-
tiszt lakásán, akinek a nevére már nem emlékszem, Szakasits Árpáddal és 
másokkal. A Vörösmarty utcai Skót Misszióból oda viszem Tildy Zoltánt 
— rövid megbeszélés után pedig mindkettőjüket tovább a Várba. — A 
nap különböző kisebb-nagyobb izgalmakkal telt el. Kik vesznek részt a 
Dísz téri megbeszélésen —, hogyan öltözzenek a Horthyval való találko-
zóra (Szakasits szmokingban akart menni, mire Tildy kijelentette: mond-
játok meg neki, hogy én akkor inkább nem megyek sehová) —, hogyan, 
milyen jelszóval jutunk át a többszörös fegyveres őrségen a Várba ... A 
Dísz téri megbeszélés után elindultunk és miután az őrség többször meg-
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állított, simán eljutottunk az előre megbeszélt pontra, ahol Tildyt és Sza-
kasitsot átadtam — én pedig lenn a kocsiban vártam, amíg visszajönnek. 
— Visszatérve elsőként hallhattam élményeiket: a kormányzó szenvedé-
lyesen bőbeszédű, szavait elsősorban Tildyhez intézte és érzett belőle, 
hogy mennyire szereti a magyar népet. Tildy már kezdte kínosan érezni 
magát attól tartva, hogy így semmilyen érdemleges kérdésre nem kerül 
sor —, és végül megszakította a kormányzót. — A beszélgetés eredmé-
nyeként megállapodtak abban, hogy a háborúból való kiválás után Tildy 
Zoltán alakítja meg a koalíciós kormányt és földreformot kell végrehajta-
ni.” 

Nem tudni, hogy Tildy mennyire bízott a kormányzó ígéretében és 
készpénznek vette-e azt a közlést, hogy a fegyverszünet után vele alakíttat 
kormányt. Ha igen, akkor eléggé csalódhatott, hogy Horthy nem az ellen-
zéknek kívánta átadni a kormányzást, hanem a maga utódiául Veress La-
jost szemelte ki és kisbarnaki Farkas Ferencet óhajtotta kinevezni minisz-
terelnökké, ha Lakatos Géza nem akart volna kormányfő maradni. 

Hőgye Mihály beszámol még egy érdekes esetről, amely ezekben a na-
pokban történt. Október 15-én, még mielőtt Horthy Miklós kiáltványa a 
rádióban elhangzott volna, a Pozsonyi úti református lelkészi hivatalban, 
amelynek élén Bereczky Albert állott és amelyben Hőgye is tartózkodott, 
megjelent egy ismeretlen ember és Bereczkyt keresve ezt mondotta: „ne 
kérdezzétek, ki vagyok, ne kérdezzétek, honnan jöttem, azonnal menjetek 
a politikai foglyokért ... A küldött Vladár Gábor igazságügyminiszter em-
bere volt és Vladár Gábor utolsó pillanatban történt intézkedésének kö-
szönhető, hogy nem a nyilasok kezére került, hanem a Gyűjtőfogházból 
kiszabadult többek között Bajcsy-Zsilinszky Endre és Nagy Ferenc.” A 
Bereczkyéknél elfogyasztott ebéd után a nagyon bizakodó Bajcsy-
Zsilinszkyt feleségével együtt Hőgye elvitte a kiválasztott búvóhelyre, 
Borsos Endre közigazgatási bíró otthonába. „De mire megérkezünk, köz-
vetlenül a Vár alatt, a Hunyadi János út 1. számú ház kapujában már 
fegyveres, nyilas karszalagos őr áll és Zsilinszky felesége riadtan kérdezi: 
na most mi lesz? Kiszállok a kocsiból, előveszem horogkereszttel ellátott 
berlini igazolványom és az őr vállára téve kezem, mondom: remélem ez 
mindnyájunk számára elég —, és már tuszkolom is Zsilinszkyéket befelé 
a kapun, Borsos Endre lakása felé.” Tildyt az esti órákban vitte Hőgye 
Alsóerdősor utcai új szállására, Bereczky lányának, Máriának lakására. A 
szerző egészen 1944 végéig követi a budapesti eseményeket, beszámolva 
a kisgazdapárti ellenállási csoport tevékenységéről, a többi között arról a 
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memorandum-tervről, amelyet a Kisgazdapárt nevében kellett volna meg-
fogalmazni és repülőgépen az oroszokhoz eljuttatni. 

Könyvének utolsó fejezetében a szerző tények alapján cáfolja meg az 
„utolsó csatlós” elméletet, részletesen kifejtve, hogy Magyarország sem-
milyen tekintetben sem tekinthető Hitler önkéntes és készséges követőjé-
nek. Kormányában, külpolitikájában, államberendezésében, a társadalom 
magatartásában — különösen a zsidóüldözés elítélésében — fasisztának 
semmiképpen sem volt tekinthető. Habár voltak lehangoló jelenségek és 
történtek kilengések, a magyar nép többsége idegenkedett mindattól, amit 
Hitler és rendszere megtestesített. Hőgye német koronatanúkat idéz. 
Himmlert például, aki szerint „Magyarország németellenes 
repülőgépanyahajó, amelyet meg kell semmisíteni”, vagy Veesenmayert, 
aki kijelentette, hogy „a térség népei között a magyarok teljesítik legke-
vésbé a háromhatalmi egyezménnyel járó feladataikat”. Emlékeztet a 
szerző arra is, hogy amíg a németek az országot meg nem szállták, Ma-
gyarország menedéket nyújtott a nácizmus üldözöttjeinek és a zsidó la-
kosság életét, szabadságát sem fenyegette veszély. A Cionista Világszö-
vetség egy 1943-as közlése szerint „Magyarországon még viszonylagos 
biztonságban él 800 ezer zsidó” . . . „az Európában utolsóként fennmaradt 
jelentős zsidó közösség”. 

Hőgye Mihály azzal zárja fejtegetéseit, hogy Magyarország nem az 
utolsó csatlós, hanem az utolsó áldozat volt. Nemcsak Németország, de az 
egész akkori nemzetközi helyzet áldozata. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
A múltban keresni a jövőt194 

Kunszabó Ferenc: És ég az oltár, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 
1983, 476 l. 
 
Általában a szomorú sorsú, kis népek ragaszkodnak ahhoz, hogy sok hő-
sük legyen, mert ezekkel a példákkal is kapaszkodót akarnak adni az 
újabb nemzedékeknek. A magyar történelem nagyjai azonban mintha egy 
szellemvonaton közlekednének, olykor első osztályon, nagy pompával, 
máskor meg azt sem tudni, melyik sarokban kucorognak elfeledve, leta-
gadva. Az utóbbiak közé tartozik gróf Széchenyi István. A személye kö-
rüli vita néha magasba csap, máskor kis zsarátnokként őrzi a tüzet, de 
mindig jelen van. Életútját és cselekedeteit is sokféleképpen elemezték, és 
legutóbb ez a gyűjtemény egy újabbal szaporodott, Kunszabó Ferenc 
1983-ban napvilágot látott És ég az oltár című kötetével. 

Az előszót Illyés Gyula írta. Ebben a többi között ezt mondja: „Más, 
szabályosabb sorsú nemzeteket nagy fiaik álmukból rázzák fel. A mi 
nemzeti felrázóink létre ráztak bennünket. Volt már vajon kellő gondolat 
tárgya: s mit szólhattak ehhez a fölrázottak? Hisz a mi fogalmazásunk 
szerint e fölrázatás nélkül nem is lett volna létünk. Nem volnánk nemzet. 
Magyarok sem volnánk, sem mi, sem mások. Legtartósabban Széchenyi 
rázott meg engem. A többiek ilyenféle életrehívása elpárolgott belőlem, 
eltüntette vagy a külvilág, vagy saját alhatnékom. Széchenyi művéhez 
nyúlva mindannyiszor olyan ütést kapok, mintha valamiféle szendergés-
ben érzékeny ébresztőóra csengőgombját érintettem volna. Hol vagyok, 
mi is a dolgom, ahol vagyok? — ez van a riadtságom alján. Erre riadt rá 
Széchenyi, amióta eszét tudta. Ady csak felejthetetlen mondatba öntötte .. 
. Mit ér az ember, ha magyar? — elsődleges jogon ez a gyötrelem Szé-
chenyié.” 

Kunszabó, aki szociográfiáival lett ismert, talán fel sem mérte, hogy 
mekkora fát kerülget. Egyet azonban tudott: a „Ne bántsd a magyart!” — 
jajkiáltás ma sem veszített aktualitásából, és soha nem lehet elég azokról 
szólni, akik mindent megtesznek népükért. A szerző konok pusztai embe-
rek utóda, s nem riad meg a nehézségektől. Talán a hályogkovács naivitá-
sa sem idegen tőle, és a sokat próbáltak merészségével vállalkozott 
olyasmire, amitől némelyek — történészek is — visszariadnak. De aki 

                                                           
194 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
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mer, az nyer, s Kunszabó nem hiába kutatott öt esztendőn át, olvasott 
százszámra újságot, feljegyzéseket, tanulmányokat, röpiratokat, memoá-
rokat. Fölfedezett mindmáig érintetlenül heverő, paksamétákba tuszkolt 
papírlapokat, és ezeket úgy rakosgatta, hogy bizonyossá váljék előttünk 
Széchenyi korszerűsége. Mert olyan korban élt ez a mágnás, amikor né-
pünk ellen majdhogynem fajüldözést folytattak, s a bécsi uralkodóház alá 
tartozó nemzetek közül egyedül a magyart lehetett büntetlenül gyalázni. 
Márpedig, ha az embereknek nem szabad kimondani, amit gondolnak, 
csakhamar szokásukká válik, hogy ne is töprengjenek. A Habsburgok 
akkori politikáját így mutatja be: „Ha 1781—93 között a hatalom minden 
sajtóterméket engedélyezett, amelyik a haladás nevében marasztalta el a 
magyarságot, akkor a 93/94-es sajtórendelet után éppen fordítva: engedé-
lyeztek minden művet, mely bennünket a konzervativizmus nevében bí-
rált meg. Vagyis ha József idején mi voltunk a hátramozdítók mintapél-
dányai a birodalomban, akkor a kilencvenes évektől mi számítódtunk a 
legfelforgatóbb népségnek . . .” 

Kunszabó, szorgos hangyaként összehordott adatokból építi a „legna-
gyobb magyar” szobrát. Szándéka vitathatatlanul az, hogy bemutassa: a 
nemzet önállóságát előkészítő arisztokratának milyen nehézségekkel kel-
lett megküzdenie, s az általa mutatott példa mennyire hasznosítható ma. 
Ám az otthoni kritikák némelyikét olvasva az ötlik fel bennünk, hogy 
őszinteségét olykor brutálisnak tartják, és nacionalista törekvést szimatol-
nak. De ez az ájtatoskodó vádaskodás nem ismeretlen hazánkban, szer-
zőnk is felvállalt már egy esetben ilyesmit, de most a könyve körüli huza-
vona annak következménye, hogy nem a kozmopolita, hanem a magyar-
ság érdekeit néző Széchenyit magasztalja. Azt, aki az országot szeretné a 
függőség állapotából kirángatni, mert egy szabad ország szabadon hasz-
nálja fel kincseit, ami lehetővé teszi a tőkefelhalmozást. És a gróf rámuta-
tott arra is, hogy ásványi anyagainkból Bécsnek van haszna és mi csak 
gyarmat vagyunk. 

Persze a tétel megfordítva is igaz — hirdette: Nem azért vagyunk sze-
gények, mert függőségben élünk, hanem azért élünk függőségben, mert 
szegények, gyengék, tehetetlenek vagyunk. Kunszabó az ilyen citátumok-
kal szelet vetett, bár azt írja, Széchenyit nem lehet korszerűsíteni. Persze 
ez amolyan bölcs mellébeszélés, hiszen gondolt ő arra jóelőre, hogy bírá-
lói majd szemére vetik a ma sem kívánatos kijelentéseket tartalmazó idé-
zetek halmazát. Ám a szociográfusok énjét nem tudta megtagadni, s hol 
szuggerál, hol provokál, és az erősítő, mégis bénító fejezetek nem lehet-
nek véletlenek. Kellenek az ilyen testet öltött írói bátorságok. Az örökös 
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visszahőkölés évtizedeiben muszáj néha a magyar sorskérdések csóváját 
eldobni, hadd kapkodjanak ijedtükben levegő után a közönyösek. 

Hatalmas erők feszültek ebben a főnemesben, s rajta kívül még mennyi 
arisztokrata tette föl életét a nemzet megsegítésére. A sibói bölény, báró 
Wesselényi Miklós is nemet mert mondani a kalapos királynak, mert neki 
a magyar alkotmány volt a szent, s nem a saját élete. Természetesen a 
bécsi udvar sem tétlenkedett, abban az időben harminc rendőr csak a leve-
lek felbontásával és elolvasásával foglalkozott, a hazafiak minden lépését 
figyelték. Kunszabó könyve azért tekinthető jelentősnek, mert rámutat a 
terrorral felhizlalt hatalmi őrület veszélyeire. Az ilyen művek ellenszerét 
azonban ma nagyon jól ismerik: kevés példányszám, gyorsan eltüntetni az 
üzletekből, és halogatni az újabb kiadást. A szolgamentalitásból kigyógy-
uló ország lakói már kezdik érezni, hogy történelmi jogukat vetélik el 
jóvátehetetlenül, ha nem a múltban keresik a jövőt. 

A nacionalizmus nem bűn, csupán éberség, de a „király nevében” nap-
jainkban is lecsapnak a zendülőkre. Emlékezzünk csak az első „szamiz-
dat” újságra, a kéziratos Országgyűlési Tudósításokra, amelyet Kossuth 
Lajos szerkesztett és Pozsonyból 160–170 példányban küldték lovas futá-
rokkal a vármegyékbe, városokba. Van tehát nekünk hagyományunk a 
közügyek illegálisan történő védelmére is, a népet analfabetizáló hatalmi 
program sem mai keletű. Nincs szándékunkban mindenáron párhuzamot 
vonni a XIX. és a XX. század törvénytelenségei között, ám rengeteg a 
hasonlóság. A fellelkesülőkre és gyorsan meghátrálókra okkal mondotta 
Széchenyi, hogy: „Tegnap még a világot akarták elnyelni, ma a fúrólyuk 
is tágos terem nekik.” 

Tényleg régi bajunk, hogy tele vagyunk vándorhumanistákkal, akikben 
ott a virtus, s alkalmasint a retorika egész szólamkincsét vonultatják fel, 
de nagyobb konccal elcsalogathatók a másik táborba. Széchenyivel ezt 
nem tehették, mert dacosan hitt abban, hogy az egész ország lesz cselekvő 
szellemének támogatója és tetteinek tanúja. Ám nagy igazság, hogy a ma-
gyarság szenvedélyesen felejtő. Mindig félretakarítunk valamit, nem aka-
runk emlékezni arra, hogy ősi hagyatékunk Keletről hoztuk magunkkal, 
mikor váltunk keresztényekké, honnét a nyelvünk eredete. De néha fáj-
dalmas is ez a hiányérzet, s ilyenkor kapkodva rángatjuk fejünk fölé tör-
ténelmünk hevenyészett zsindelyeit. S a réseken meg csorog ránk a szeny-
nyes lé. 

Kunszabó Ferenc könyve finom iróniával figyelmeztet arra, hogy am-
néziánk annyira tökéletessé tud válni; vadonat újnak véljük eleink alkotá-
sait. Pedig Széchenyinél pontosabban szinte senki nem tudta megfogal-
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mazni sorsunk örök kérdését, a megmaradást. Hogy legyen mire büszkék 
lennünk, az irigy időben ne tunyákká, hanem cselekvőkké váljunk, ve-
gyük észre a veszélyt és kössük pórázra a Fortunát. De miként hajdan, 
úgy ma is, hányán ismerik azt a képviselőt, akire szavaznak, mennyien 
lesznek önzésből a haladás kerékkötői, s nem akarják észrevenni, hogy a 
diktatúrák, mint az üldözöttek védekeznek, és milliók csak 
nomádkodhatnak az ész és demokrácia meghirdetett, ám valójában utó-
pisztikus világában. Ha arról kellene vallanunk, hogy kiknek vagyunk 
utódai, mit mondanánk? 

A Széchenyi-kötet is egyfajta válaszkeresés, hogy az arisztokrácia de-
heroizálásának esztendeiben találni-e eme főnemeshez hasonló, a nemzet 
sorsáért komolyan aggódó politikai vezetőket, akik alázatos munkával 
szorgoskodnak a közért. Ady írta: „Én nem bűvésznek, de mindennek jöt-
tem, / A Minden kellett s megillet a Semmisem.” Illúzió lenne, hogy érde-
mes holnapot építeni, hiszen a végén Széchenyi is pisztolyt szegezett 
homlokának, s meghúzta a ravaszt. De amit addig csinált, az valóságos 
csoda. Az 1846-os akadémiai beszédének elejéből érdemes idézni egy 
rövid fejezetet, hiszen ez is realizmusát bizonyítja, ám azt is, hogy a ború-
látás sem szegte kedvét: 

„Míg más népek szilárd nemzeti létükhöz s egyszerűbb csillagzatukhoz 
képest minden erejüket szerkezetük javítására pontosíthatják össze, úgy, 
hogy a polgári állodalom malasztja minél általánosabban terjedjen legott; 
addig nekünk, nyavalygó magyaroknak, emellett, vagy jobban mondva: 
efölött még azért is kell küzdenünk, hogy mint nemzet el ne bukjunk, el 
ne töröltessünk. Mert hiszen valamint holtnak hiába kínálkozik az élet 
kéje, szintoly kevéssé öltheti magára az emberiség jogait a magyar nem-
zet, ha megszűnt magyarnak lenni, mivel ezesetben más vér, de nem ma-
gyar részesülne az áldásból. Mi meglehet, közönyös az egész emberi 
nemre — noha én ezt sem hiszem soha is, mert minden, saját fénykörében 
fölemelkedett népcsalád egy magosb lépcső az istenekhez . .” 

Ha van a boldogságnak purgatóriuma, akkor Széchenyi ott töltötte éle-
te javarészét, és szenvedése üdvözülés is volt. Fiatalnak lenni annyi, mint 
várni valamire, s az ő tálentumának kibontakozását a balsikerek nem gá-
tolták. Kunszabó ezzel a szociográfikus históriával vákuumot teremt majd 
maga köré, hiszen mind a zavaros fejű lelkesedők, mind a világszabadsá-
got kornyikálók elé a nemzet igazáért küzdő ember példáját állította. S a 
háttérben ott a kérdés is, hogy merre tart ma Kelet népe? Szedjük hát a 
tudás fájának újabb termését minél többen, még akkor is, ha a kisebbségi 
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érzetet és a magyarságba szuggerált bűntudatot szítók abban reményked-
nek, hogy az ilyen gyümölcsök is csak a fogyókúrát szolgálják! 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Lukács György emlékei195 
Georg Lukács, Record of Life, Edited by István Eőrsi, Verso, London 
1983, 294 1. 
 
Ez az a könyv, amelynek Magyarországon kellene megjelennie, ugyanis 
minden részletkérdést tisztáz Lukáccsal kapcsolatban, ugyanakkor a ma-
gyar történelem számos tisztázatlan kérdésére vet fényt. Mikor Lukács 
Györggyel közölték orvosai, hogy életéből nincs sok hátra, a nyolcvanon 
felül is nagy munkabírású tudós két kéziraton kezdett dolgozni: felesége 
végakaratának eleget téve, elemző önéletírást szeretett volna készíteni 
hosszú és fordulatokban rendkívül gazdag pályájáról, valamint marxi 
mintára ontológiát, történelmi-filozófiai alapon a tudás értelméről. Az 
utóbbiba jobban belemerült, életrajzát pedig csak felvázolta: németül— 
magyarul — ahogy gondolkozott — Gelebtes Denken, azaz Megélt gon-
dolatok címmel.196 A betegség azonban egyre gyengítette, konfúzussá is 
tette, mindkét mű befejezetlen maradt. Lukács egyik tanítványa, egyéni-
ségének kiváló ismerője: az 1956-os forradalom után börtönbüntetést 
szenvedett kommunista költő, Eőrsi István az önéletrajzi jegyzetek átné-
zése után érezte, pótolhatatlan mulasztás lenne engedni, hogy a vázat ki-
töltő információ Lukáccsal a sírba szálljon. A korszak egyik legalaposabb 
szakértőjével, Vezér Erzsébettel, beszélgetés-sorozatot kezdtek tehát 
Lukács Györggyel, aki őszintén, ferdítés nélkül mondta el tapasztalatait a 
Tanácsköztársaságról, a magyar Kommunista Párt kezdeti illegális, vala-
mint sztálini szakaszáról, a moszkvai évekről, az 1956-os forradalomról 
és arról, ami azt követte. Ezért nem jelenhet meg Magyarországon a nyu-
gaton immár több világnyelvre lefordított, hallatlanul érdekes vallomás. 
Párttagságát visszakapta a Nagy Imre kormány volt minisztere, de a Ká-
dár-rendszer bélyegét, miszerint „ideológiailag veszélyes”, nem távolítot-
ták el. Visszavették, mert tartottak attól, hogy úgy járnak vele, mint József 
Attilával: kirekesztését még a kirekesztők életében bánni és szégyelleni 
kell. Kérdés, vajon miért kérte Lukács az újrafelvételét? Azért — mondja 
ő maga —, mert a magyar reformigyekezetben számára tetsző marxista 
kibontakozást látott, amelyhez immár adhatta hozzájárulását. Lukács per-
sze a párton kívül és megalázottan is az eszme hű katonája maradt. 
                                                           
195 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
196 A könyv eredeti, német kiadásáról Hanák Tibor írt az Új Látóhatár 1983/ 4. számá-

ban. (Lukács György élete, 537—542.1.) 
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A visszapillantás a gyermekkorig terjed. Lukács ferenc-józsefi nemes-
séggel kitüntetett bankár család sarja volt, már az apja sem vallásos zsidó, 
bár az új zsidó állam alakulásakor érdekelte volna, hogy budapesti konzul 
lehessen. A lipótvárosi életformát Lukács megvetette, e megvetés is köze-
lebb vitte a forradalmárokhoz. De gimnazistaként még nem politikai gon-
dolkodónak, hanem drámaírónak készült, rossz drámáit később elégetne. 
Lukácsra áll a kétesértékű mondás: „ha nem tudsz írni, légy kritikus”, 
mely gunyoros kitétel végtére is azt az igazságot tartalmazza, hogy az írás 
művészetével sikertelenül próbálkozó ember belső értője lehet az iroda-
lomnak. Lukács Adyért rajongott, forradalmisága áthatotta, olyannyira, 
hogy Ady nélkül Lukács talán német esztétává vált volna, elhagyva Ma-
gyarországot. Elvégre Budapesten nem volt sikeres, Horváth János gyen-
gének találta az írásait, a Nyugatnál Osváttal voltak összeütközései. 

Itt álljunk meg egy pillanatra. Érdekelheti-e a német vagy angol olva-
sót a kérdések nyomán kibontakozó magyar körkép minden részlete? Pél-
dául az apróság, hogy Osvát mint szerkesztő jó volt vagy sem? A magyar 
kultúrával, mint szaktudománnyal foglalkozók számára kincsesbánya a 
könyv, jóllehet egyetlen elfogult, s gyakran téves ítéletű személy emléke-
zését tartalmazza, de ez az ember ugyanakkor közeli tanúja volt a kor 
fontos fordulatainak. Aki pedig általános történészi, vagy politológusi 
érdeklődése folytán veszi kezébe e könyvet, a részletek révén kaphat ké-
pet arról, hogy két rövid periódust: a hitlerit és a sztálinit kivéve, a ma-
gyar intellektuális életre mindenkor milyen pezsgés volt jellemző. 

Az Első Világháborúról Lukácsnak különös nézetei voltak: ha Orosz-
ország veszít, megbukik a cár, ami jó dolog. Ha Oroszország győz, meg-
bukik a Habsburg dinasztia, ami szintén jó — mondja Lukács —, de hoz-
záteszi: — ki véd meg ezután bennünket a nyugati hatalmaktól? Az angol 
parlamentáris demokráciában Lukács nem látott elég forradalmi lehetősé-
get. A gazdag papa mindenesetre kijárta, hogy az ifjú filozófus harctéri 
szolgálat helyett, mint untauglich, segédszolgálatra kapjon beosztást. 
Lukács elhallgatja, de tudjuk, hogy a levélcenzúra osztályon dolgozott. A 
kommün kitörésekor, némi habozás után, belépett a kommunista pártba. 
Visszatekintve, lekicsinylőén szól Kun Béla és Szamuely ideológiai fel- 
készültségéről, azt is megállapítja, hogy a pártban lehetetlen volt elsajátí-
tani a lenini elméleteket. A Tanácsköztársaság végnapjaiban, mint ko-
misszár, hadvezetésre kényszerült a Vörös Hadseregben. Mire képes egy 
nyeszlett könyvbúvár, ;ha lobog valamilyen eszméért? Megfutamodó vö-
röskatonáiból szemrebbenés nélkül lövetett agyon nyolcat, hogy példát 
statuáljon. 
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A bukás után az elmenekülő Kuntól ketten kaptak parancsot illegális 
pártszervezésre: ő és Korvin. Lukácsnak meggyőződése, hogy Kun Béla 
el akarta veszejteni kettejüket. A púpos Korvint rövidesen elfogták, ő ma-
ga — szintén könnyen felismerhető — bujkálásnak köszönhette az életét. 
Megint a bankár apa segítette ki: egy lefizetett német katonatiszt Bécsbe 
csempészte Lukácsot. Az osztrák fővárosban teljes káoszban élt a frakci-
ózó, civakodó kommunista emigráció. Kun egy ízben öt kiló zabrált ara-
nyat küldött nekik Moszkvából, azon is összevesztek. 

Lukács nem nélkülözött, az apjától kapott pénzt s a szovjet követség is 
fizette, mint a kereskedelmi tájékoztató szerkesztőjét. Dolgozhatott tehát 
Történelem és osztálytudat című tanulmányán, amelyben a marxizmus 
által kikerült kérdéseket próbálta megválaszolni, például az elidegenedés 
jelenségét. (Erről az elméletéről az Angliában élő Mészáros István írt ér-
dekes, bennfentes könyvet.) Mire Moszkvába jutott, Lukács György már 
megcsömörlött a magyar kommunisták frakciózásától, az osztrák és a 
német párt tagjaként élt a Szovjetunióban. Ennek köszönhette az életét, no 
meg annak, hogy az NKVD nem vágyott szerény méretű lakására. A tisz-
togatás idején Kunt és társait évekkel Lukács előtt tartóztatták le, őt már 
csak akkor, amikor Sztálin öldöklő kedve lankadni kezdett. Lám, milyen 
szerencse, hogy két felkészült kérdezője mindenre kitért, különben mit 
kezdhettünk volna a Gelebtes Denken szűkszavú jegyzetével, miszerint 
„1941; nagy szerencse". Szerencse volt az is, hogy Gábor Andor idejében 
elvitt Lukácstól egy bőröndnyi kompromittáló könyvet, Trockij és Buha-
rin műveit, így a szovjet ávó már csak azzal vádolhatta a filozófust, hogy 
magyar rendőrspicli. A vád hihetetlen volt, Lukács megmenekült. Megér-
te magyarországi dicsőséges visszatérését, de azt is, hogy ott a reá irigy 
marxista filozófus-társ: Rudas László hosszú időre lehetetlenné tegye, 
amikor azt vetette a szemére, hogy a népi demokrácia fogalma mögött 
demokráciát keresett, holott tudhatta volna, hogy ez csak afféle „elneve-
zés”, hiszen a proletáriátus diktatúrája a lényeg. A Moszkvát járt veteránt 
végül önkritikája segítette át a bajokon. Élete végén úgy hitte, járhatott 
volna Rajkhoz hasonlóan. Amihez csak annyit tehetünk hozzá töprengve, 
hogy milyen szép város Budapest, amelynek Szent Istvánról elnevezett 
Parkjában immár ott áll Lukács György szobormása, de van Rudas László 
utcája, Rajk utcája, a Rajknak kötelet követelő Révai Józsefről elnevezett 
utcája és kapott utcát ott Szirmai István is, aki 1956 után, a romániai de-
portálásból visszatérő Lukácsnak azt mondta, jobb ha nyugatra távozik, ez 
nem elintézhetetlen. 
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Lukács visszaemlékezése ezekről az évekről is érdekes adatokat tár fel. 
Nagy Imrének nem volt feltétlen híve, mert úgy vélte, annak nem volt 
ideológiája. Azóta tudjuk, hogy volt. De a bajban Lukács becsülettel kiállt 
Nagy Imre mellett. Végül nem esett bántódása a forradalom miniszteré-
nek, de bevallja, hogy sokáig tartott a Farkas Mihály-féle elemek vissza-
térésétől. 

A gondos diplomáciával és hozzáértéssel lefolytatott magnós beszélge-
tések ellenére Lukács életének és gondolkodásának homályos sarkai ma-
radtak megvilágítatlanul. (Csak egy apró példa: miért látta az 1945-ös 
földosztást demokráciaellenes aktusnak?). Az angol könyvecske, amelyet 
a londoni marxista New Left Reviewban 1971-ben megjelent Lukács in-
terjú egészít ki, így is nagy értékű kortörténeti dokumentum. Sajnos, nem 
a magyarországi olvasó számára, akit leginkább érdekelhetne. 
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ZSIGMOND ENDRE  
Krasznojarszkban197 

Gyóni Géza: Az Élet szeretője, válogatta és sajtó alá rendezte Z. Szalai 
Sándor, Szépirodalmi Könyvkiadó, Budapest 1984, 229 lap. 
 
Gyóni Géza, Achim Mihály evangélikus lelkész fiaként, a nagy paraszt-
vezér közeli rokonaként, 1884-ben született Gyón községben. Cs. Szabó 
László szerint: „Meghalt elborult elmével Szibériában, a krasznojarszki 
hadifogolytáborban: 1917. VI. 25. Evangélikus papnak készült, tanulmá-
nyait abbahagyva Sopronban, Szabadkán volt újságíró, az oroszok a kö-
rülzárt Przemysl várában 1915. elfogták. A szorongatott őrséghez írt lel-
kesítő verseit a várban kinyomtatták s egy példányát repülőgépen eljuttat-
tak Budapestre.” 

Anyja, Bekker Gizella, a „poéta asszony” hat gyermeknek adott életet. 
A törékeny lelkületű asszonyt egyik gyermekének váratlan halála a téboly 
karjaiba kergette. Ez a szörnyű élmény egész életén végig kíséri a költőt: 
„Emlékszem sötét szemére, Sötét szemén a téboly lángja.” Családja min-
dent elkövet, hogy a melankóliára hajló gyermeket megóvja az élet meg-
próbáltatásaitól. A mindig-védett ifjút osztálytársa, későbben sógora, 
Szolár Ferenc pártfogolja. Szolár Ferenc tanár úr dr. Gyóni Ferenc tanára 
volt, aki engem görög-pótlóra tanított az Evangélikus Gimnáziumban. 

Egyszer éppen bementem a tanterembe — alig fértünk be mi gyerekek 
a sok felnőtt vendégtől —, amikor a tanár úr felszólított, cipeljek padokat 
a fal mellé, a vendégek részére. Néztem a padokat. Le voltak csavarozva a 
padlóhoz, mozdítani sem lehetett őket. De tanár úr, a padokat nem lehet 
elmozdítani, mondtam. Meglepett arccal nézett rám. „Valóban? Észre sem 
vettem eddig.” Ekkor már vagy egy évtizede tanított az iskolában. Mon-
dom, Gyóni tanár úr is költő volt, bár sohasem írt verseket. 

A tanár urat a háborúban kibombázták, így arra kérte a gyerekeket, 
hogy aki tud valamilyen lakást, értesítse és jutalmul Gyóni Géza egyik 
kéziratát ígérte. Nem tudom, hogyan szerzett lakást a tanár úr, és mi lett a 
beígért kézirat sorsa. A tanár úr 1963-ban elhunyt, így ma már megkér-
dezni sem tudom. 

A költő összes verseit 1941-ben Gyóni Ferenc rendezte sajtó alá, a má-
sodik és a javított harmadik kiadás 1942-ben jelent meg, a negyedik 
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1943-ban. Az „Életrajzi tájékoztatót” Gyóni Géza összes versei kötet élé-
re ugyancsak Gyóni Ferenc írta. 

A költő, az akkori közhangulat hatására lelkesedéssel fogadta a világ-
háború kitörését, így indult 1914-ben a lengyel harcmezére, Przemysl 
védői közé. De néhány hónap alatt kiábrándul, az átélt borzalmak, a hát-
országban lapító uszítok elleni dühe tükröződik a „Csak egy éjszakára 
küldj étek el őket” című versében. Przemysl várának feladása után bátyja, 
a főhadnagyi rangban lévő Mihály tisztiszolgájaként hónapokig tartó me-
netelés után ér életének utolsó állomására, Krasznojarszkba. Itt a sok 
nemzetiségből álló tábor katonái között, a tiszti barakk egyik zugában 
háborítatlanul olvas, ír, fordít. Lelke feloldódik és a készülő társadalmi 
forradalom felgyújtja képzeletét. A cári önkényuralom felbomlását látva, 
1917. március 22-én az „Utolsó tánc” című versében így üdvözli a forra-
dalmat : 

 
Most roppannak a roppant eresztékek; 
Most bomlanak a bárgyú babonák. 
Vágják már, vágják a szent kések 
A zabolát, a zabolát. 
Retteg a hajcsár, megfordul a csorda, 
Papok, poéták, fel az oltárokra! 
Zengjen a völgy és minden bús halom: 
Forradalom: 
Téged szomjaztunk eleitől fogva. 
 
Szent arcod előtt leborulok térdre — 
Távoli bús nép keserű fia. 
Úri herék sok rab cselédje 
Jajgat bennem, mert Rád kell várnia; 
Rád, akit oly rég elnyomott az álom  
(Úri beléndek altatott és mákony), 
S most ébredsz frissen és fiatalon, 
Forradalom — 
S végigtáncolsz a vérszagú világon. 

 
Juhász Gyula írja róla: 1914 nyarán a háború költőjének indult a len-

gyel mezőkre, s 1917 nyarán, mint a nemzeti demokrácia és az emberi 
szolidaritás vértanúja esett el. 
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Azt hiszem, ma már kevesen vannak, akiknek Krasznojarszk átélt, ma 
is élő emléket jelent. Apám is e kevesek közé tartozik, így Gyóni Gézát 
én ma is az ő elbeszélésén keresztül látom, ő már a tűzvonalban megis-
merte a „köztük élő költőt”, hiszen a lövészárkokban szinte naponta éne-
kelték: „Nem lesz egy maroknyi föld sem puszta síromon, elesett katonák 
teste lesz a vánkosom ...” Apám — aki ma, 92 évesen is, énekeli a régi 
katonanótát —, Szinnai Tivadarral, a későbbi íróval és műfordítóval és 
Vélsz Aladárral, Győr város majdani polgármesterével és az 1956-os for-
radalom után meggyőződéséért börtönre ítélt ügyvéddel került hadifog-
ságba. (Ez a barátság később is fennmaradt, így lett Vélsz Aladár a ke-
resztapám.) 

A hatalmas táborban, a hadifogság kezdetén a tisztek még komoly fize-
tést kaptak, amiből telt vajra, tejre, sőt néha sültkacsára is. Nagy kulturális 
élet fejlődött ki, az otthonról küldött könyvek könyvtárrá duzzadtak, önál-
ló zene- és énekkara, meg színjátszó csoportja is lett a tábornak. 

A paraszt katonák között sok volt az írástudatlan, akiket a többiek lel-
kesen tanítottak írni-olvasni. Apám ma is büszke arra, hogy 16 fiút ő taní-
tott meg a betűvetés mesterségére. Osztrákokkal, németekkel és a hadve-
zetés bölcs előrelátásából az orosz frontra vezényelt elzászi francia fiúk-
kal került egy barakkba. Személyes kapcsolata Gyónival soha nem volt, 
de lelkesen olvasta a táborban nyomtatott hadifogoly-újságot, amelynek 
címoldalán szinte mindig a költő verse szerepelt. Az egész tábor dermed-
ten figyelte Gyóni elméjének elborulását, halála mindenkit megrendített. 
Az osztrákok, németek, csehek, horvátok több ezres tömegben kísérték 
utolsó útjára, a tábor őrei is kivonultak. 

Földi maradványai ma is Krasznojarszkban pihennek és nem tudjuk, 
hazatér-e onnan valaha is. 1916-ban, a táborban írta meg sírversét. 

 
Hazai domb lesz vagy idegen árok, 
Bús sírom füve amelyen kihajt, 
Kopott fejfámon elmosódó írás 
 Bolygó vándornak ezt hirdesse majd: 
Boldog, ki itt jársz, teéretted is 
 Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt; 
Véres harcok verték fel hírét, 
De csak a béke katonája volt. 

 
Az egykori Evangélikus Gimnázium Damjanich utcai házfalán sírvers-

ének utolsó két sorával hirdeti az emléktábla, hogy „E házban lakott Gyó-
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ni Géza a világháború Szibériában elhunyt legnagyobb költője az 1908—
1909. évben.” 

Bárhogy ítéli is meg költészetét az irodalomtörténet, nekem a fasori 
gimnázium gyermekkori és apám krasznojarszki emlékeit idézi föl. 

 
Jegyzetek: 
Összes versei. Bp. 1941. MEFHOSz, sajtó alá rendezte dr. Gyóni Ferenc. 

Második kiadása 1942., uo. Harmadik, javított kiadása: 1942., uo. 
Negyedik kiadása: 1943. uo. 

Fenyő Miksa: Lengyel mezőkön, tábortűz mellett. Gyóni Géza versei. 
Nyugat, 1915. II. k 1234—1236. 1. 

Juhász Gyula: Gyóni Géza kálváriája. Délmagyarország, 1918. jún. 16. 
Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái. I. k. 57—62. 1. 
Szalatnai Rezső: Tettre indító emlékezés. Evangélikus Élet, 1954. jún. 20. 
Remete László: Gyóni Géza. Irodalmi Újság, 1954. jún. 26. 
Gyúrói Nagy Lajos: Gyóni Géza igazi arcképe. Élet és Irodalom, 1957. 

júl. 19. 
Cs. Szabó László: Magyar versek Aranytól napjainkig. Anonymus kiadó, 

Róma 1953. 240.1., 483.1. 
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1976. 

Válogatás és jegyzet Z. Szalai Sándor. 
Zsigmond Ferenc: Katona is voltam. Visszaemlékezés a harcmezőre és a 

szibériai hadifogságra. Kéziratban, 1979. 
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HARMAT PÁL 
Egy börtöntéboly története198 

Töttösy Ernő: Téboly, Egy művi tudathasadás története, Nemzetőr, Mün-
chen-Brüsszel 1985,256 l. 
 
Töttösy Ernőt, az 1956 óta Nyugaton élő jogászt 1952-ben letartóztatták 
Budapesten. A börtönben különféle, kórosnak minősíthető pszichés jelen-
ségeket (téveseszmék, hallucinációk) élt át, amelyek aztán egy idő után 
nyomtalanul eltűntek. Mindebből arra következtetett, hogy ételébe olyan 
vegyi anyagokat kevertek, melyek megzavarták a lelki működését. Élmé-
nyeit még 1957-ben, néhány évvel letartóztatása után papírra vetette, s 
most Téboly címmel jelent meg Münchenben. Munkájához Luka László 
genfi pszichiáter írt előszót, amelyben ugyancsak kifejezi azt a vélemé-
nyét, hogy kémiai manipuláció történt. 

Mindjárt bírálatunk kezdetén szeretnénk kifejezni azt a meggyőződé-
sünket, hogy a vegyi befolyásolás lehetősége valószínűtlen, bár természe-
tesen nem teljesen kizárt. Az a véleményünk, hogy Töttösy Ernő ún. bör-
töntébolyon esett át, s műve ennek az állapotnak érdekes, színvonalas és 
tanulságos dokumentuma. A szerző megrendítő szenvedései joggal keltik 
fel minden olvasó együttérzését. 

A pszichiátriában több évtizede ismert a szenzoros depriváció, az in-
germegvonás jelensége. Az emberi idegrendszernek szüksége van a külső 
ingerek minimális szintjére, ennek hiányában egyensúlya felborul. A ka-
nadai McGill-egyetemen végeztek olyan kísérleteket, amelyekben az ön-
ként vállalkozó kísérleti személyeket teljesen elszigetelt, fény- és hangin-
gerektől elzárt szobákban tartották, sőt kezüket is a tapintó ingereket le-
tompító kesztyűbe bujtatták. A kísérleti személyek egy részénél az elme-
betegségre jellemző kóros tünetek léptek fel, amelyek miatt a próbákat 
legkésőbb 48 óra múlva meg kellett szakítani. 

Az ingermegvonás káros lelki hatása enyhébb formában az ún. totális 
intézményekben (kórház, kolostor, laktanya, bentlakásos iskola, börtön) is 
jelentkezik. Az ingermegvonás jelenségével magyarázható, hogy a világ-
talan és a süket emberek között gyakrabban fordul elő elmebetegség. 

Börtön és börtön között természetesen különbség van. Az ÁVH-fogda, 
amelyben Töttösy Ernőt őrizték, a brutálisabb és kegyetlenebb intézmé-
nyekhez tartozott. Nemcsak az el- és bezártság, hanem a bizonytalanság, a 
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félelem (fenyegetőzések a kivégzéssel), a félig kiéhezett állapot és a fel-
tehető vitaminhiány, a korábban átélt izgalmak, a lelkiismereti konfliktu-
sok (hazudjon-e hívő katolikus létére?, legyen-e öngyilkos?, hogyan vi-
selkedjék jogász létére a börtönben? stb., stb.) is hozzájárulhattak a 
Töttösy Ernőt ért megrázkódtatáshoz. 

A börtöntéboly, a börtönpszichózis egyébként is egyike az elmegyógy-
ászat jól ismert és körülhatárolt kórképeinek. Sajnálatos, hogy Luka Lász-
ló kitűnő kollegánk előszava egyetlen szót sem szól róla. Nem tudjuk, 
hogy a pszichiáter bevezető sorai sietségben születtek-e meg vagy egyéb 
okból nélkülöznek más fontos ismereteket is - például azért, mert egykori 
áldozatként, Töttösy rabtársaként képtelen volt a tudományos elemzéshez 
sajnos elengedhetetlen hűvös távolságtartásra. 

De nemcsak azért kérdéses a kémiai befolyásolás mechanizmusa, mert 
a Töttösy által olyan plasztikusan ecsetelt lelki tünetek spontán is létrejö-
hettek. A szakember nehezen tudja elképzelni, hogy miféle kémiai anya-
got adhattak volna Töttösy Ernőnek. Luka felveti az LSD és a meszkalin 
lehetőségét. Csakhogy az LSD- és meszkalin-téboly elsősorban optikai, 
látási hallucinációkat okoz, míg a Téboly főleg akusztikus, hallási 
tévészlelésekről számol be. Ez jól beleillik az ingermegvonásos téboly 
képébe, de nem a kémiailag létrehozottéba. Sajnos, Luka egyetlen szóval 
sem elemzi a kórkép pszichopatológiai jellemzőit, ami pedig a kommen-
táló pszichiáternek a kötelessége lenne. 

A szintetikus hallucinogéneket, magyarul révületkeltő szereket az 
Egyesült Államokban az ötvenes évek első felében kezdték előállítani, és 
ekkor láttak hozzá a kísérletekhez is. Magyarországra az ötvenes évek 
végén jutott el belőlük kisebb mennyiség, s arckor próbálták ki okét a 
pszichiátriában. Az egyik önkéntes kísérleti alany, Juhász Ferenc költő 
egyébként majdnem beleőrült a kipróbálásba; ekkorra már többé-kevésbé 
világossá vált, hogy a szerek nem használhatók fel gyógyító célra. 

Hogy a titkosszolgálat már az ötvenes évek elején is hozzájuthatott? 
Ez elvben, persze, lehetséges, de nem valószínű, hogy akkor Magyar-

országon (és nem a Szovjetunióban), és éppen a veszprémi ÁVH-
zárkában próbálták volna ki. Luka is leszögezi, hogy hasonló esetről nem 
hallott. Mivel az ötvenes évek első felének magyar ÁVH-terrorja — hála 
a Nagy Imre-korszaknak, a forradalom és az emigráció sokat „kiszivárog-
tató” hatásának — meglehetősen jól dokumentált, ez is azt látszik bizo-
nyítani, hogy efféle eset nem fordult elő. 

Jól dokumentált viszont — nem utolsósorban a Mindszenty-per anya-
gából — a narkoanalízis. Név szerint is ismert orvosok, például Bálint 
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István, Szinetár Ernő és Weil Emil érbe (intravénásan) befecskendezett 
rövid hatástartamú barbiturát-készítményekkel próbálkoztak. Ez azonban 
Töttösynél nem jöhetett szóba, egyrészt mert szellemi zavarai előtt nem 
kapott érbe injekciót, másrészt mert ezek hatása általában rövid és más 
jellegű. A narkoanalízis példája azonban igazolja: ha egy eljárást az ÁVH 
alkalmazott, akkor az nem maradt örökre titokban. 1952 táján azonban 
már tudatosodhatott, hogy a narkoanalízis nem hozta meg a kívánt „igaz-
ságszérumot”, újfajta kémiai vegyületekről pedig még aligha tudhattak 
Veszprémben. 

A spontán elmebaj lehetőségét nyilván Luka László is mérlegelte, mert 
így ír: „Általában tudathasadásos elmebetegek nem Írják le utólag részle-
tesen és szavahihető összefüggésben a kórtünetüket.” Csakugyan nem? 
Akkor mit szóljunk Schreber könyvéhez, Egy idegbeteg emlékezéseihez, 
melyeket már Freud is elemzett, s amely a szerzőt a pszichiátriai szakiro-
dalom legnevezetesebb betegévé tette? Minek minősítsük Mary Barnes 
könyvét, az Utazásom a tébolyon keresztül-t? Sylvia Plath oly nevezetes 
Üvegbúráját? Az autopatográfia ma már külön műfaj; érthetetlen, hogy 
Luka László nem vesz róla tudomást. 

Vitatható Luka másik állítása is: „Akinek nincs szkizofrén lelki struk-
túrája, azon a tudathasadás normális körülmények között, de még nehéz 
megpróbáltatások idején sem törhet ki.” Sajnos, a szkizofrén lelki struktú-
ra kifejezés olyan általánosság, hogy mit sem kezdhetünk vele. Az azon-
ban tény, hogy súlyos megpróbáltatások hatása alatt - fronton, börtönben, 
koncentrációs táborban — sokaknál mutatkoznak az elmebetegségre jel-
lemző tünetek, anélkül, hogy az illetők korábbi életükben bármilyen pszi-
chiátriai vonatkozásban feltűntek volna. Ez a hétköznapi laikus tudat 
szintjén ismert tény. 

„Töttösynek sem 1952 előtt, sem 53 után semminemű tudathasadásos 
tünete nem volt. Kiegyensúlyozott, jó kedélyű ember” — állítja Luka. 
Hála Istennek, tehetnénk hozzá, de inkább megkérdezzük Luka Lászlót: 
talán elmegyógyász létére úgy képzeli, hogy aki egyszer szélsőséges kö-
rülmények között átélt egy elmebeteg epizódot, egész hátralévő életében 
mondjuk kukorékolni fog? Az utóbbi néhány évtized kutatásai — például 
a norvégiai szkizofrén-felmérés — egyértelműen igazolták, hogy bármi-
lyen körülmények között, börtönben vagy átlagos polgári otthonban fellé-
pő pszichotikus epizód nem szükségszerűen vezet pszichotikus betegség-
hez. Luka László kijelentése egy régebbi kor elmegyógyászatának előíté-
leteit látszik visszhangozni. 

Nem meglepő, hogy maga Töttösy Ernő hisz a kémiai befolyásolásban. 
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A vegyi manipuláció legendái egészségtelen zárt környezetben köny-
nyen burjánoznak. Amikor a hetvenes évek elején százhúsz frissen vég-
zett orvostársammal katona voltam, sok bajtársunk az első hetekben a 
szexuális érdeklődés csökkenéséről és eltompulásáról számolt be. Néme-
lyek nehézségekről és problémákról panaszkodtak az első kimenő után. 
Meg voltak győződve arról, hogy brómozzák a teánkat. Nem részletezem, 
hogy miért volt ez abszurditás a hetvenes évek Budapestjén. Az elzártság, 
a nők látványától mentes környezet, az egyébként inkább operettszerű, 
bár néha a szokványos őrmester-gorombaságtól sem mentes katonai szol-
gálatot szükségszerűen kísérő pszichés terhelés önmagában is elégséges 
magyarázat. Csak persze ezt mi, kísérleti malacok, akkor még nem tud-
tuk. 

Úgy gondolom, hogy Töttösy Ernő önérzete is nehezen viselte el, hogy 
„csak úgy magától” — értsd: a megpróbáltatások hatására — elmebeteg-
ségre jellemző tüneteket mutatott. A valóság persze az, hogy a normalitás 
és az elmebaj között nincs éles határ, s adott körülmények között — fő-
leg, ha a külső körülmények besegítenek — mindenkiből lehet elmebeteg. 
Szász Béla is nagyon érzékletesen ecsetelte, hogy kilencnapos alvásmeg-
vonás után miként kezdett hallucinálni. 

Természetesen nem Töttösy Ernőnek vagy Szász Bélának kell amiatt 
szégyenkeznie, ha az ÁVH börtöneiben és kínzókamráiban - ha szeren-
csére csak átmenetileg is — kóros tüneteket észlelt, hanem azoknak a 
pribékeknek, akik az efféle bánásmódra képesek voltak. Elég aljasság 
kémiai befolyásolás, mérgezés nélkül is, amit Töttösyvel műveltek — ha 
mindez egy német koncentrációs táborban történt volna, minden bizony-
nyal magas jóvátételt érdemelt és kapott volna érte. 

Töttösy Ernő könyve megrendítő és hűséges dokumentuma az ötvenes 
évek ún. igazságszolgáltatási gyakorlatának. Luka László előszava — 
amelynek szakmai szempontból kellett volna értelmeznie a könyv tartal-
mát, természetesen a révületkeltő anyagok alkalmazásának lehetőségét 
sem figyelmen kívül hagyva - nélkülözi a szakszerűséget és propagan-
disztikus okokból értékes egészségügyi felvilágosítási lehetőséget hagyott 
kihasználatlanul. Ha a könyv idegen nyelveken is megjelenik - amit 
őszintén remélünk —, feltétlenül új, tájékozottabb bevezetést érdemel. 
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BORBÁNDI GYULA 
A második nyilvánosság199 

Független Fórum, Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kárpátmedencében, 
München 1985, 335 l. 
 
X kéziratos irodalom és az úgynevezett szamizdat kiadói tevékenység a 
magyarországi kommunista rezsim alibije, amellyel bármikor és bárkinek 
hitelesen igazolhatja, hogy nem nyomja el az írott szót és tiszteletben tart-
ja az állampolgárok ama jogát, hogy véleményüket, nézeteiket kifejezésre 
juttassák. Valóban, a budapesti kormányzat jó néhány esztendő óta sze-
met huny olyan írói és kiadói ténykedések felett, amelyeket az ötvenes és 
hatvanas években még rendőri megtorlás követett volna. 

Ez a tevékenység nem mentes ugyan hatósági zaklatásoktól és bűnügyi 
eljárásoktól, de létezik és eredményeket produkál. Időnként kihallgatnak 
és letartóztatnak a mozgalomban résztvevő személyeket, elkoboznak ki-
adványokat, szétdúlnak könyvraktárakat, megsemmisítenek sokszorosító 
berendezéseket és lehetetlenné teszik a publikációk árusítását, de a letar-
tóztatottak hamar kiszabadulnak, a rendőri kihallgatásra rendeltek vissza-
térnek otthonaikba. Az elkobzott könyvek helyébe újak készülnek, ismét 
akad gép és papír, az írók és terjesztők köre is megújul fiatalabb évfo-
lyamok bekapcsolódásával. A kormányzat, ha akarná, rövid idő alatt vég-
legesen kiirthatná az egész kéziratos irodalmat és magánkiadást. Ismeri 
azonban azokat a kockázatokat és veszélyeket, amelyeket egy ilyen tette 
felidézhetne. Ehelyett eltűri a szamizdatot, mégha időnként jelét adja is 
annak, mennyire nem kedveli és mily szívesen eltiporná. 

A mai magyar kormányzat sajátosságainak egyike, hogy amit nem tud 
megszüntetni és megsemmisíteni, azt igyekszik részben eltűrni — azzal, 

Így nem veszi tudomásul részben a maga rendszerébe integrálni. 
Évekkel ezelőtt egy neves és tekintélyes kormánypárti író egy magánbe-
szélgetésben azt a kijelentést tette, hogy Magyarországon teljes a tájéko-
zódási szabadság, vagyis mindenki akadályoztatás nélkül megtudhatja, mi 
történik a világban. A magyar kormány tehát nem marasztalható el, hogy 
lehetetlenné teszi hírek és eszmék szabad áramlását. Csodálkozó pillantá-
somat látva, hozzátette, hogy a külföldi sajtóhoz és rádióadásokhoz min-
denki hozzáférhet, tehát hiánytalanul értesülhet a világ eseményeiről. Az-

                                                           
199 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
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zal, hogy nem zavarják adásait, még a Szabad Európa Rádió is a magyar 
tájékoztatási intézményrendszer részévé lett — mondotta ismerősöm. 

Ez a folyóirat- és könyvkiadási intézményrendszerre is vonatkoztatha-
tó, abból indulva ki, hogy végső fokon minden magyar állampolgár hoz-
zájuthat a neki kedves és őt érdeklő irodalomhoz, ha nem az állami ki-
adók révén, hát a magánkiadás igénybevételével. A kormányzat tehát 
nyugodtan állíthatja, hogy türelme révén Magyarországon szabad a folyó-
irat- és könyvkiadás. 

Ez a türelem az alibije. 
A Független Fórum című kötet - amelynek kiadója a clevelandi 

Hungarian Central Committee fór Books and Education — válogatást ad 
a nyolcvanas évek kéziratos irodalmából. Nyomtatott formában olvasha-
tók azok a cikkek, tanulmányok, kritikai írások, amelyek Magyarországon 
sokszorosított lapokon terjedtek és terjednek. A magyar szamizdat termés 
nem olyan gazdag, mint a lengyel, de nincs mit szégyenkeznie. Ha átnéz-
zük a könyv- vagy füzetalakban megjelentetett műveket, vagy a folyóirat-
ok évfolyamait, bő tárházát kapjuk mindazoknak a témáknak, amelyeket a 
hivatalos irodalomban és publicisztikában hiába keresnénk, és találkozha-
tunk azokkal a szerzőkkel, akiket a hatóságok közlési tilalommal sújtot-
tak, vagy akik önkent tartják távol magukat az állam által megjelentetett 
kiadványoktól. Az előttünk fekvő kötet parányi része annak a gazdag 
anyagnak, amely az elmúlt évtizedben megjelent. 

Az anyagot összegyűjtötte és a válogatásnál közreműködött Zsillé Zol-
tán. Az ő alapos tárgyismeretének tulajdonítható, hogy a magyar szamiz-
dat termes legfontosabb darabjai teljes egészükben vagy részben a nyugati 
olvasók szamara is hozzáférhetők lettek. A gyűjtemény megjelenése 

Tollas Tibor érdeme. Ezt a kiadó óvatosan elhallgatja, de mégsem ma-
radhat említés nélkül, hogy az ő ügybuzgalma és szervezői képessége 
nélkül a kötet nem jelent volna meg. 

A válogatásnak két fő erénye van. Az egyik: a magyar progresszió 
egységének dokumentálása. A másik a territoriocentrikus szemlélet 
száműzése és a határokon túli szamizdat termés bevonása. A magyar kéz-
iratos irodalom szorosan összefügg a demokratikus ellenzék tevékenysé-
gével és intézményrendszerével, és a közhiedelem szerint annak terméke. 
A valóságban azonban annál szélesebb körre terjed ki és magában foglalja 
az úgynevezett nemzeti ellenzék mind legális, mind nem legális irodalmát 
és sajtóját is. A legálisan megjelent, de valamilyen oknál fogva a kinyom-
tatás után betiltott, elkobzott, a forgalomból kivont művek és orgánumok 
is kéziratos irodalomnak tekinthetők. Például Csoóri Sándor „Egy nomád 
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értelmiségi” című írása legális folyóiratban jelent meg, de olvasóinak túl-
nyomó többsége nem ebből ismerte meg, hanem azokból a másolatokból, 
amelyek azután készültek, hogy e folyóiratszámot bevonták és Csoóri 
tanulmánya nélkül újból kiadták. Vannak olyan írások is, amelyeket legá-
lis orgánumokban rendszeresen publikáló szerzők írtak (Illyés, Mészöly, 
Csurka, Lezsák, Nagy Gáspár stb.), de ez írások mégsem kaphattak helyet 
ez orgánumokban és csak kéziratos formában terjedhetnek az olvasók 
körében. A Független Fórum anyagának összeállítói helyesen cseleked-
tek, amikor az ilyen munkákat is figyelembe vették, amivel azt a távolsá-
got is segítettek csökkenteni, amely a demokratikus és a nemzeti ellenzék 
tagjai között olykor észlelhetővé válik. A magyar progresszió ügye 
ugyanúgy megkívánja a két tábor közeledését, mint valamikor népiekét és 
urbánusokét. 

Dicséretes volt azoknak az Erdélyben és Szlovákiában megjelent írá-
soknak a bevonása is, amelyek sem Romániában, sem Csehszlovákiában, 
de még Magyarországon sem jelenhettek meg. Ezek valóban a magyar 
kéziratos irodalom részei, de ezen túlmenően figyelembe vételük annak 
az elvnek is dokumentálása, hogy ami magyar nyelven megjelenik, az a 
magyar szellem kincsestárának tartozéka, ellentétben azzal a budapesti 
hivatalos gyakorlattal, hogy magyar az, ami magyarországi. A kötet erdé-
lyi és szlovákiai irodalmi termékeken kívül közöl néhány fontos doku-
mentumot is, részben a magyar kisebbségek helyzetéről, részben magyar-
országi eseményekről, valamint az egyéb országok demokratikus moz-
galmaival való szolidaritásról. 

A gyűjteményt haszonnal forgathatja mindenki, akit foglalkoztat a hu-
szadik század végi magyar sors és aki arra is kíváncsi, hol térnek el a 
nyilvános jelentkezéstől eltiltott nézetek attól a szemlélettől, amelyet a 
kormányzó hatalom vall vagy eltűr. Úgy érzem, hogy hiteles képet az 
igazságról és valóságról csak az nyerhet, aki mind a kettőt ismeri. 
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R. TÓTH IMRE 
Lírai expedíció200 

Jatzkó Béla: Szerelem, A költő hagyatéka (magánkiadás), megj. h. nélk. 
1984, 160 l. 
 
Soha nem hittem az őstehetségben. Most ugyancsak zavarban vagyok, 
mióta kiderült, hogy Jatzkó Béla 90-100 szonetten kívül mást nem írt. Hát 
így is lehet kezdeni? Úgy látszik, igen. Vagy talán léteznek más témájú, 
más formai megoldású Jatzkó versek is? Ezt a fontos kérdőjelet csak a 
lírai hagyaték gondozója tudná kiegyenesíteni. Amíg ez nem történik 
meg, a magamfajta alkalmi kritikus, azt próbálja találgatni, mi indít el egy 
ilyen irodalmi kalandot? 

Az alapot hozzá kétségtelenül Jatzkó lírai alkata adta. De kellett hozzá 
szeles irodalmi érdeklődés, sőt tudás is. Az indíték a férfi ösztönös és ősi 
magakelletése lehetett, mely a Kedvesnek akart dicsekedni: látod, én ilyet 
is tudok! Talán egy elmaradt találka utáni magányos, esős délutánon szü-
letett az első szonett. Vagy fordítva: adhatott ragyogó napsütés és frissen 
beteljesült szerelem is okot az írásra. A líra útjai ugyanis kiszámíthatatla-
nok. Egyet viszont majdnem biztosra vehetünk, Jatzkó Béla vagy nagyon 
boldognak vagy nagyon szerencsétlennek érezhette magát a körülötte lévő 
német valóságban, amikor váratlanul verssé állt össze fejében a gondolat. 
És az izgalmas kaland, a lírai fegyverekkel felszerelt expedíció megindul-
hatott. 

Hasonló helyzetben, hasonló körülmények között a magyar intellektuá-
lis alkat könnyen hajlik a versírásra. Sajnos, legtöbbször slágerszöveg 
születik szerelmi líra helyett. De nem Jatzkónál. Ő mindjárt valamelyik 
szonettjével kezdte. Talán azzal, amelyiknek „Rend” a címe. Bibliai téma, 
a Genézist dolgozza fel szentségtörőn modern hangon az első hét sorában. 
A következő négyben szerelme keserveit variálja, míg az utolsó három-
ban helyet kér magának, szerelmének a világban. A téma és a megoldása 
nem mondható kivételesen egyéninek. Sok lírikus indult hasonlóképpen. 
A helykeresés a hetvenes évek elején gyakori az emigrációban. (Jatzkó 
épp ekkortájt írhatta első verseit.) Amin mégis megakad a szem, az a 
mondatszerkesztés egyszerűsége. Ez a szonett olyan keresetlen szavak, 
kifejezések füzéréből áll össze, hogy akár — próza is lehetne. De ugyan-
így lehetne első műnek látni az „Álmok” címűt is. Ebből majd ki- csurran 

                                                           
200 Megjelent a Új Látóhatár 1985. évfolyam 4. számában. 
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az á-betűk álmodozó alliterációja s mindössze két váratlanul szép hasonlat 
választja el a slágertől. 

Két ilyen verset lehet írni véletlenül is. Tíz hozzájuk hasonlót már 
aligha. De százat két év alatt már semmiképpen. Még akkor sem, ha adott 
a téma: Isten fogalma és a költő helye a világban. Ezekkel minden líri-
kusnak meg kell tudni birkóznia. Jatzkó szonettjei azonban nem birkózás-
ról, nem is tulajdonképpeni helykeresésről árulkodnak, inkább egy már 
régóta szisztématikusan gondolkodó egyéniség tudatos és kiforrott gondo-
latvilága tájait sejtetik. És oly simán gördülő nyelven, annyi magától érte-
tődő plasztikus frissességgel, hogy még a legvirtuózabb lírikusnak is di-
cséretére válnék. így csak nagy tudással vagy szerencsés kézzel lehet írni. 
Jatzkó esetére, azt hiszem, mind a kettő érvényes. Tudást pedig csak a 
gyakorlat adhat — súgja fülembe a nem nyugható hitetlen balázs és még 
hozzáteszi azt is, hogy mielőtt valaki ilyen színvonalon tud írni, addig 
nagyon sok mást is kellett neki írnia. 

De persze, hiába minden balázskodás. Az ismert tények azt mondják, 
hogy Jatzkó Béla csak a Szerelem című kötet szonettjeit írta. Ráadásul 
minden magamutogatás igénye nélkül. Számára „ . . . egy órányi boldog-
ság / fontosabb volt, mint a halhatatlanság.” (Testvéreim). Persze, itt már 
a költő szól és szavai mögött nem kis adag lírai képmutatás rejlik. A szo-
nettjeit, igaz, nem publikálja, de azért tűzbe se veti őket. Inkább a Ked-
vesnek adja, aki múzsa, olvasó és kritikus egyszemélyben. A költő pedig 
verseiért, ha helyet a Parnasszuson nem is, de néhány jóízű csókot juta-
lomként biztosan remélt. 

Talán maga sem tudta — legalábbis a pálya feléig nem —, hogy ezek-
kel a játékos, csókra, szerelemre csábító, maradásra kérő szonettekkel 
néha olyan lírai régiókba tévedt, ahová csak a nagyon kevesek jutnak. 
Költői pályafutása mindössze két, esetleg három év. Kísérletezésre aligha 
volt ideje. Néhány hónap után juthatott el olyan darabokig, mint a Cse-
resznye, Enyelgő, Szúnyog, Káosz, Skarabeus — szívem szerint idemá-
solnám majd az egész tartalomjegyzéket. 

A kötet témája két ember egymásra találása. Egyesülésüket sok külső 
és belső tényező akadályozta: korkülönbség, házasság, válási problémák, 
barátok, ismerősök értetlensége, szóval egy sereg kis- és nyárspolgári 
előítélet, meggondolás. Mindezt a szonettek mondják el. Jatzkó ezeket a 
banális elemeket kovácsolja oly ötvözetté, mely a líra fehér izzásában 
időtálló nemesérccé alakult. Persze, nem véletlenül. A költői tudat bűvös 
műhelyében szorgoskodó lírai készség fegyelmezettsége garantálta, hogy 
a talán banális történetből nyugati magyar líra születhessék. 
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Jatzkó nem eredetieskedik, nem egyszerűsít, nem is komplikál. Termé-
szetes élőszóval mesél, emlékszik, jövendői, remél, nevet, sír: vagyis él. 
Bizonnyal széleskörű műveltsége, a veleszületett készség segítségével, 
mindig pontosan tudja, milyen eszközökkel lehet eljutni a minden dolgok 
velejéig, a szerelemig. Hisz mindig erről beszél, a mindenhol és állandóan 
jelenlévő, éltető és élő szenvedélyről. 

Egytémájú költő, lehetne mondani. De mégsem az, mert az ő egy té-
májába minden belefér: élet, halál, múlt, jelen, jövő és főleg a keserűen 
hosszú és a boldogan rövid pillanatok szenvedélye. Mert a szenvedély 
mindenhol jelen van nála. Néha búvópatak a gyönyörűen mellébeszélő 
sorok mélyén, néha premier plánban jelentkezik a felszínen. Az ellentétek 
közti feszültségeket olykor elmét kápráztató rövidzárlatokkal oldja föl, 
amikor a legboldogabb szerelmi jeleneten is átleng az elmúlás, a legfeke-
tébb emléken is átdereng a beteljesülés reménye. Néhány darabjában — 
Ó-templom, Kéz a kézben — a lírai mondanivaló statikája szétfeszíti a 
személyes mondanivaló kereteit és olyan perspektívát mutat, melytől 
megszédül az olvasó: hát így is lehet szeretni?! 

Jatzkó tükörképe ezernyi szállal kötődik a valósághoz. Pontosabban: az 
emigrációs valósághoz. Ha 56-ban otthon marad, talán soha eszébe se jut 
a versírás. De kijött és emigránssá lett az emigráció (diaszpóra?) ezernyi 
kis és nagy, megoldható és megoldhatatlan bajával. Epika helyett a mind-
nyájunk számára ismerős dolgok tájképét adja, ahol mindenki azonnal 
otthon érezheti magát. Egyik, nekem legkedvesebb versében (Megszok-
tam), mely ha leszámítjuk azt a pár sort, amelyben lírája központi témáját 
variálja, tipikus magyar sorsot jelenít meg s egyúttal plasztikus önarcké-
pet is rajzol. Ez a tizenhat soros szonett a nyugati magyar költészet 
gyöngyszemei közé tartozik. A megszokhatatlan megszokása itt nem köl-
tői póz, hanem igaz emberi sors is. Nemcsak a magyar diaszpóra osztály-
része, hanem Európa egyetemes érvénnyel diagnosztikáit látlelete. 

Kár, hogy a most megjelent kis kötet mindössze néhány év munkássá-
gát öleli fel, melyet váratlan és korai halála immár véglegesen lezárt. A 
többit, a korábbi évek leíratlan gondolatait, a lírai kaland kezdetét, előz-
ményét, sajnos csak találgatni tudjuk. 
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HARMAT PÁL 
Sietős önéletrajz201 

Zsillé Zoltán: Egy önhit életrajza (1956—1980). Magyar Füzetek könyvei 
7, Párizs 1985, 288 l. 

 
De eközben tudjuk: 

Az aljasságra vicsorgó gyűlölet  
Is eltorzítja az arcvonásokat. 

Az igazságtalanság miatt érzett haragtól  
Is bereked a hang. 

(Bertolt Brecht) 
 

Amikor az Egyesült Államokban elhunyt egy második világháborús tá-
bornok, a nekrológok kiemelték érdemei között, hogy nem írta meg em-
lékiratait. A memoárok dömpingjében ez valóban dicséretre méltó lehet, 
hiszen ki ne vágott volna már falhoz visszaemlékezést, amelyben a szerző 
hosszasan ecsetelte: milyen kitűnő mákos derelyét evett 1937-ben Békés-
csabán (esetleg Saint Louisban, Novoszibirszkben vagy Liverpoolban)? A 
hatvanadik-hetvenedik életév után — ha megéri — a legtöbb közéleti 
szereplő, művész megírja az emlékiratait. Aztán vagy olyanra sikeredik, 
mint Churchillé vagy de Gaulle-é, vagy olyanra, mint — mondjuk — Do-
bi Istváné és Münnich Ferencé, a sok fogatlan szovjet és amerikai háborús 
hadastyáné. 

Kivételek mindazok, akik már negyvenedik évük körül papírra vetik az 
emlékeiket. Ebben a korban az ember még inkább halmozza az emlékezni 
valókat, de egy harcos kisebbség — Jevtusenkótól Makóim X.-ig — fon-
tosnak tartja, hogy „az emberélet útjának felén” megörökítse addigi fejlő-
dését. Ehhez a csoporthoz tartozik Zsillé Zoltán, a jelenleg Bécsben élő 
szociológus is, akinek a magyarországi szamizdatban megjelent könyvét a 
párizsi Magyar Füzetek újból kinyomtatta. 

Zsillé életútját jól jellemzi a hátsó fedőlap: „42 éves szociológus, aki-
nek hazai pályafutása 'ígéretes indulás' után a szellemi segédmunkáknak 
arra a mezsgyéjére szorult, amely manapság a sorba beállni nem akarók 
nagyobb részének gyűjtőhelye. E menedékkel is elégedetlenül Zsillé egy-
re több konfliktusba sodródott, s 1980 novemberében családostul Bécsben 
telepedett meg. Onnan figyeli és segíti az elégedetlenek és ellenállók kis 
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magyarországi csapatát úgyis, mint a ,Bibó Press' c. magán-hírügynökség 
mindenese.” 

Az olvasónak mindenekelőtt a munka lüktető, szaggatott felépítése tű-
nik fel. Eufémizmus lenne azt állítani, hogy a könyv szabálytalan szerke-
zetű — az első benyomás az, hogy szinte nincs is szerkezete. Ha egy cso-
portpszichoterápiás ülésen követik egymást ilyen szeszélyesen, lazán ösz-
szefüggve a képzettársítások, a csoportvezető terapeuták azt mondják rá: 
ösztön-én-szerű. Vagyis a lélek tudatosabb részét képviselő énnel szem-
ben erősek a tudattalant megszemélyesítő ösztön-én, a freudi „Es” betöré-
sei. Mint egy lovas, akinek a paripája ugyan nem vadult meg, de gazdájá-
tól mégis többé-kevésbé függetlenül vágtat hegyen, völgyön, vízen át, 
amerre a kedve diktálja, úgy vezette Zsillé tollát is — az értelem, a kon-
venciók kontrollját ki-kijátszva — a szerző tudattalanja. Amikor 
Berkovits György, a kitűnő hazai szociológus az előszóban Zsillé brutális 
őszinteségéről ír, erre a racionális megfontolásoktól a megszokottnál, a 
konvencionálisnál jóval kevésbé korlátozott stílusra gondol. 

Az olvasók egyikét-másikát bizonyára zavarni fogják Zsillé erőteljes 
kifejezései — engem nem háborítottak fel, mert mulatságosak, és mert 
tudom, hogy a káromkodásoknak mentálhigiénés én-védő funkciójuk van. 
Agresszívan jellemzi a szerző személyes ellenfeleit, a magyarországi es-
tablishment tagjait is. Aki végigköveti, miképpen hajszolták az uralkodó 
elit képviselői Zsillét és eszmetársait a koegzisztenciától a no-
egzisztenciáig, megérti az indulatokat. Taktikailag persze kérdéses, hogy 
az angol understatement, a tárgyilagosabb elemzés nem vonzana-e, nem 
győzne-e meg többeket. Nem örülnék, ha a Zsille-féle szubjektivitás vál-
nék az ellenzék uralkodó stílusává, de ennek is helye van a nap alatt. Ér-
dekes, a többitől eltérő szín a második nyilvánosság irodalmának palettá-
ján. 

Az emlékiratok két nagy csoportra oszthatók: az önigazolásokra és az 
őszinte önéletrajzokra. Zsillé munkája a második kategóriához tartozik — 
Berkovits totális nyíltságról beszél —, és ha minden formai sallangtól 
elvonatkoztatunk, rokona, még ha távoli rokona is Szent Ágoston és Déry 
Tibor, Jean-Jacques Rousseau és Vas István, Benvenuto Cellini és Gelléri 
Andor Endre mestermunkáinak. Gelléri önéletrajzi regényének címére 
(„Egy önérzet története”) rímel még a Zsillé által adott cím is. 

A rokonság legfontosabb és az őszinteségen túl alighanem egyetlen, de 
lényegi jegye: a szerző plasztikusan leírja saját fejlődését. Gimnazista, 
egyetemi éveiben, de egy ideig diplomája után is Zsillé a magyar értelmi-
ség „szürke középrétegéhez” tartozott. Politikai és életmód-szempontból 
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alighanem ez a réteg a magyar értelmiség legnépesebb csoportja. A rend-
szerhű mandarinoktól elkülönítik fenntartásai, szkepticizmusa, viszonyla-
gos visszahúzódása; az ellenzéktől el nem kötelezettsége, részleges kolla-
borációja a rezsimmel, ambivalens alkalmazkodása a körülményekhez. 
Zsillé lépésről lépésre, saját magát Münchhausen báróként a mocsárból 
kiemelve jutott el az ellenzékig, méghozzá nem is a közkatonaságig, ha-
nem a nonkonformista értelmiség egyik vezető figurájává válva. Életútja, 
fejlődése valószínűleg eléggé tipikus erre a csoportosulásra, könyve tehát 
valóban dokumentuma az alanyi szociológiának. 

Ma még nehezebb volna az átfogó elemzés szintjén felmérni, hogy mi 
tette a hatvanas évek nemzedékének jó néhány elit tagját ellenzékivé. Biz-
tos, hogy nem az éhség vagy a nyomor, nem az eredendő háttérbe szorí-
tottság, nem a félelem egy véres diktatúrától (mint az ötvenhatos húszéve-
seket). Első megközelítésben talán azt mondhatjuk, hogy az értelmiség 
rossz közérzete. Ezzel persze még nem magyaráztunk meg semmit, hiszen 
az igazi kérdés az, hogy miért rossz a magyar értelmiség közérzete? Erre 
a kérdésre az elvont analízis szintjén nem tudunk válaszolni, és minded-
dig mástól sem olvastunk meggyőző feleletet. A legjobb leírást talán 
Csengey Dénes nyújtotta „ ... és mi most itt vagyunk” című könyvében. 
Karinthy Ferenc ezen az elégedetlenségen gúnyolódott, amikor egyszer 
olyasvalamit írt, hogy a megbecsült értelmiségi hazaviszi a Parlamentből 
a Kossuth-díjat, a szakajtó pénzt, és azt mondja a feleségének keserűen: 
„Látod, ezt művelik velem . . .” A poén szellemes, de kérdés persze, hogy 
ha egy lelkiállapot tömegesen elterjedt, minősíthető-e torz egyéni hajlam-
nak, hisztériának, divatnak vagy valami hasonlónak? 

Nemrég budai kertes villájában látogathattam meg egy neves magyar-
országi szakembert. Igaz, nemzedékek halmozták fel a drága bútorokat és 
műtárgyakat, de a jelenlegi tulajdonos sem lehet elégedetlen: megbecsült, 
népszerű értelmiséginek számít. Szavaiból mégis sütött a keserűség, a 
csalódottság. Arra gondoltam: ha valaki Ausztriában ilyen kulisszák kö-
zött élne és szellemiekben is annyit elért volna, mint a házigazdám, úgy 
érezné magát, mint hal a vízben. 

De ha valaki elszánja magát, hogy a „szürke középréteg” rosszkedvű 
tagjából ellenzékivé válik és az ún. jóakaratú figyelmeztetések ellenére is 
végigjárja az útját, hamarosan még több oka lesz a depressziós közérzetre. 
Senki sem állíthatja, hogy a magyarországi rendszer nem veszi át a haladó 
nyugati vívmányokat: a „Berufsverbot” mint az ellenzék megregulázásá-
nak eszköze a sztálini idők börtöne helyett zseniálisnak bizonyult. Zsillé 
könyve hűségesen és érzékletesen, hol ironikusan, hol dühödt-agresszívan 
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örökíti meg az utókornak a rendszer visszacsapásának egyszerre brutális 
és (az ötvenes évekhez képest) kifinomult módozatait. 

Zsillé könyve méltán lett népszerű a magyarországi második nyilvá-
nosságban, mert dokumentum-értékű hozzájárulás egy nemzedék önisme-
reti képéhez. Szeretnénk azonban remélni: a tehetséges szerző az alanyi 
szociológia után visszatér az objektív társadalomelemzéshez. Nem egy 
munkájában példáját adta annak, hogy ahhoz is kitűnően ért. A fekete-
fehér szubjektivizmusnál nem kevésbé izgalmas az árnyalt objektivitás, az 
ösztönöknél a ráció. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
A „Nehézfiú" majálisa202 

Csurka István: Színleírás, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1984, 433 lap. 
 
Amikor a „fényes szelek” kavarta por már leülepedett, a lobogókat cipe-
lők riadtan toporogtak az egyre mélyülő szakadék szélén, mert fölismer-
ték, hogy — Németh Lászlót idézve — őket kiszorították a „népi emelke-
dés liftjéből”. Ennek a generációnak legjelesebbjei közé tartozik Csurka 
István, aki 1934-ben született, s első kötete Tűzugratás címmel 1956-ban 
látott napvilágot. Ez a két dátum azért lényeges, mert jól bizonyítja, hogy 
a magyarság tragikus sorsfordulóinak tanúja lehetett. Először kamaszként 
tapasztalhatta, hogy hányféleképpen értelmezhető az úgynevezett „felsza-
badítás”, és eme tudathasadásos állapot szellem- s lélekromboló betegsé-
ge alig gyógyult valamicskét, újabb sokk következett: a nemzet szabad-
ságharca, majd a forradalom leverése. Csurka alapélményeit tehát a jövő 
felé igazodás küzdelmei határozták meg, és ezért váltak közhasználatúvá 
olyan kifejezései, hogy létezés-technika, ami egyenlő a túlélésre törekvés-
sel, valamint az indítékhiány, s ennek legfőbb ismérve pediglen az: nincs 
értelme a világ megváltására törekedni. 

Ez persze csupán elmélet, hiszen Csurka hiába igyekszik minduntalan 
úgy tenni, hogy elbújik különböző szenvedélyei mögé, nevezetesen: ló-
versenyezik, kártyázik, gargantuai étvággyal falatozik — politikus hevü-
letét képtelen megzsugorítani. A műveiben szereplő zsokék, zálogházi 
becsüsök, manipulált paripák, a mindenféle társadalomból kiirthatatlan 
uzsorások, vad tivornyák hősei noha saját sorsukat élik, az író velük sejte-
ti, hogy valahol, valami ismét félrecsúszott, szaporodnak a becstelensé-
gek. 

Csurka tehetségének a drámaiság a meghatározója, és az, hogy főleg 
intellektuálisan közelít a feldolgozandó témákhoz. Ha az elbeszéléseit, 
regényeit, filmnovelláit, drámáit szerkezetileg vizsgáljuk, rögtön szembe-
tűnik, hogy az abszurditásokban is a valóságot mutatja, és a mindig szín-
szerű alkotásokban a dialógusokon van a hangsúly. Ám ezeknek a társal-
gásoknak meghökkentő erejük lévén, mert a motyogó félszavakból is rög-
tön következtethetünk arra, hogy a jól érzem magam örömének hivatalos 
hirdetése mennyire hazug. A Magyar Nemzetben éveken át közölt tárcái-
nak is az adott rangot, hogy az olvasók vasárnaponként rögtön azt nézték: 
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most milyen jelenség elé rakott görbe tükröt. Bár gondolkodásmódja so-
kak számára konzervatívnak tűnik, de ebben az opportunizmusra kénysze-
rítő korban sem riad vissza afféle kijelentésektől (s mondotta ezt éppen a 
Nők Lapja munkatársának), hogy nem mosogat! Ebben nem a koszos 
edények tisztogatásától való húzódozás nyilvános beismerése a fontos, 
sokkal inkább érdekes, hogy a modernkedésekben rejlő különböző hum-
bugokat elegánsan vétózza, s rámutat a tömeg- és telekommunikáció által 
támogatott — sulykolt — cselekvések mosolyt fakasztó tévedéseire. Hő-
seit is arra biztatja, hogy vágják le magukról a mozgásukat korlátozó bék-
lyókat, ne csúszkáljanak jobbágyként térden a nemlehet-et parancsolok 
lába előtt. Sorolhatnám vég nélkül könyveinek címeit, amelyekben saját 
magát, és önpusztító, tétova vagy tülekedő nemzedékét is könyörtelenül 
erkölcsi mérlegre teszi, hogy a nagy nekifutások, tettrekész esztendők 
után hányán, s miért lettek indítékhiányos emberek. Legutóbbi kötetében, 
az 1984-ben megjelent Színleírás-ban is arra törekszik, hogy megőrizve 
közérdekű komolyságát, de a hajdani kávéházi irodalom kedélyességével 
mutasson rá a kudarcba fulladt álmokra, kiüresedő életekre. A „Nehézfiú” 
nem más, mint a szerző karikírozott figurája, aki tudja a törvényeket, ám 
azt is, hogyan lehet kijátszani a szabályokat. 

Csurka István nem csupán az írásaiban kerüli a mézesmázos kifejezé-
seket, magán tevékenysége során is sűrűn kerül összeütközésbe a hata-
lommal. A forradalom eltiprását követően más írókhoz hasonlóan őt is 
lecsukták, különböző megnyilatkozásainak később is az lett a következ-
ménye, hogy publikálási tilalommal büntették, gyakran kapott fegyelmi-
ket, de ezek a szankciók sem riasztották vissza attól, hogy 1983. június 
20-i keltezéssel levelet küldjön a Magyar írók Szövetsége elnökének, Hu-
bay Miklósnak, azt közölvén vele: lemond tisztségéről és kilép a Szövet-
ségből. Terjedelmes indoklása szamizdatként sokszorosítva jár kézről-
kézre, s ez nem véletlen, hiszen írásában népünk egyetemes jövőjéért ag-
gódik, hogy — többek között — lesz-e még határainkon belüli magyarság 
akkor, amikor 30—40 év múlva már nem lesz határainkon kívüli. A poli-
tika arra hivatkozik — jelenti ki —, hogy azért nem tud segíteni, mert 
kötve a keze, és ezért lefogja másokét is, betömi száját mindazoknak, akik 
semmi mást nem akarnak, csak hangosan sírni, hadd hallja az egész világ. 

Örömmel citálnánk tovább Csurka István sorait, hiszen az otthoni saj-
tóban még „vonal alatt” sem láthattak napvilágot, de ebből a néhány rö-
vidre szabott és aposztrofált gondolatból is kitűnik az alanyok és állítmá-
nyok kapcsolódása. Valamint az is, hogy időnként előbújik az álcázások 
kellékei mögül, és akkor mond valamit, veszedelmesen őszintét, borzal-
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masan mellbevágót. A hosszú ideig benne érlelődő rettenet felszínre tör, s 
ilyenkor változtat a szokásos dramaturgián: a pergő párbeszédekből mo-
nológok lesznek, elfelejti a létezéstechnika parancsát, hogy muszáj bele-
szürkülni a tömegbe, és jobb tikettel a kézben ballagni az ügetőpályán, 
mint az érzelmek bunkóját forgatni. Ám a nyughatatlanok csak ideig-
óráig vágyódnak az „ágyban, párnák közt” menedékre, mert ott csak a 
középszerűek kenegethetik kéjelegve sebeiket. Csurka utálja a steril betű-
ket, hiszen azokban minden elvont, kitalált, a végső summázatok csatta-
nója is eleve deficitessé alacsonyodik, de provokálni sem hagyja magát. 
Saját utat jár, kitaposatlan bozótosban lépeget, mivel a különböző tapasz-
talatokból azt a tanulságot szűrte le, hogy a belülről emelkedni tudás a 
legfontosabb. A közgyűlések lapos dumáit messzire kell kerülni, mert ott 
örökösen móresre akarják okítani a tollforgatókat. 

Az érzékeny fülű és idegzetű olvasók gyakorta úgy szorítják tenyerük-
be Csurka könyveit, mint fázós emberek a forró gesztenyét. Riadt marko-
lásuk oka főleg azzal magyarázható, hogy elszoktak az egyenes észjárás-
sal fogalmazott kijelentésektől, mert a tájékoztatás világszerte mechani-
kussá vált, bizonyos jelenségekre nem figyelnek oda, vagy erősen meg-
hamisítva tálalják az eseményeket. A véleményrátukmálás módszerétől 
rettegők utálják a simulékony kommentárokat, ám Csurka éppen azzal 
fogja meg az embereket, hogy senkit, semmire nem akar rábeszélni. Tár-
cáiban, novelláiban okosan elmélkedik az általános őszülésről, öregedés-
ről, skizoid félelmekről, s közben azt firtatja, hogy miért harapódzott el a 
válaszképtelenség, a rezignáltság és közöny. Az a fajta érdektelenség, 
hogy amikor barátok, ismerősök találkoznak, csupán látszólag figyelnek a 
másikra, de valójában észre sem veszik, miről is szövegel a haver, pedig 
milyen jó lenne ismét megtanulni az egyenrangúságon alapuló dialógus 
nyelvét. A Színleírás számtalan hőse a letörlött múltból igyekszik valamit 
megmenteni magának, és (nem egészen véletlenül) a szétrogyasztott pa-
raszti élet legkedvesebb, s immár totemmé szentelt állatjában, a lóban 
zanzásítják össze vágyódásukat. Természetesen, az ilyen ábrándozások 
elmaradhatatlan útitársa a szesszel töltött flaska, és a mértéktelen italozás, 
lerészegedés után jön a röhögés, vakarózás, a szellem faggatása: Humo-
romnál vagyok! Gumor jeszt? Dá, gumor jeszt! Doszt. Az egész köteten 
ez a kesernyés éleslátás masírozik végig, ahogy fölhorkanva vitázik a 
nagy hanták mestereivel, akik egy amerikai légikatasztrófáról azért pa-
polnak napokon át, mert ezzel akarják bevezetni a tényleges hírt, misze-
rint: ismét lezuhant egy permetező helikopter az Alföldön. 
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A nagy magyar majálisos zsibvásárok hangulata azért elszomorító, 
mert hiába van sokféleség, az egész szürke, csak az árak emelkednek. Az 
atombombának hitt művek ilyen környezetben el se pukkannak, szapo-
rodnak a döglött aknák, hiszen hazánkban jónak, becsületesnek lenni már 
majdnem szégyennek számít. Csurka István a pátosztól irtózok keserű 
ihletével mókázik az egymást letaposó csörtetéseken, ahogy ez a generá-
ció főleg a pénzt hajszolja, és stílustalan futkosással múlik el az élet. A 
„Nehézfiú” azt az érvényest kutatja, amit „Az idő vasfoga” lassan őröl 
péppé. Azért tűzik a régi komédiát is újra műsorra, mert aktualitását nem 
lepi be a por. A nemesfémek tulajdonságait hordozzák könyvei, hiszen az 
arany is a romolhatatlant szimbolizálja. A fiúkká változott szarvasok sor-
sa fordított jelkép is lehetne az újkori irodalmunkban, hogy a naiv rácso-
dálkozásokban mennyi komolyság zakatol. Csurka napjaink szavahihető 
tanúja, akit fölösleges külön figyelmeztetni a hamisan tett vallomások 
következményeire. 

A hozzá hasonló habitusú tollforgatók nélkül még rosszabb lenne a tár-
sadalom tudata, és mennyi jobbításra lennének képesek, ha nem volna oly 
erős a cenzúra, a léhaságra biztogatás. Ám ez a nemzedék egyre gyérül: 
Nagy László, Kormos István, Zám Tibor, Szabó István, akikben egyete-
mes volt a nép pusztulásáért aggódó fájdalom, már kidőltek a jottányit 
sem engedők csapatából. Lelki ráhangolódottság nélkül pedig nem lehet a 
legpazarabb témákat sem hitelesíteni; azért lát napvilágot annyi lezserül-
henye vers és próza, mert a gyávaság szérumával injekciózott művészek-
ből hiányzik a másokért érzett felelősség. Csurka viszont azonnal plaj-
bászhegyre tűzi a visszásságokat, s közömbös fütyörészes, vagy találós 
kérdések firkálása helyett a segíteni akarók porondjára lép, nem törődve 
azzal, hogy a kötetlenfogású birkózás jeles pankrátorai maguk alá gyűrik. 
Küzdve küzd, és bízva bízik abban, hogy a közönség csak észreveszi a 
szabálytalanságokat, és tiltakozik a sunyi orrbaverések ellen. 
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ZALÁN MAGDA 
André Kertész203 

Torontói ebédlőnk századfordulós máriaüvegén belopakodott egy esőfel-
hőből elszabadult napsugár és szivárványos rajzot vetett a fehér abroszra, 
épp a New Yorkból érkezett díszvendég, André Kertész elé. A tarka szín-
foltot négy mezőre osztotta az ablak hosszanti és vízszintes fája: sötét 
kereszt a tányérja előtt. 

– Ez engem már el akar paterolni – nézte mosolytól szűkült szemmel a 
világhírű fotóművész. Akkor, 1982-ben, 88 éves volt, de nem az ilyesféle 
esetek szokásos udvariassága mondatta a jobbján ülő Pédery Hunt Dóra 
éremszobrásszal: 

– Ugyan, André, nagyon messze vagy még te attól! 
Nagyothallásán kívül Kertész valóban nyűhetetlennek tűnt. A kis szó-

váltás magyarul hangzott el. Az ebéd során nem először fordult elő, hogy 
Kertész megfeledkezett az egyetlen anyanyelvében is kanadairól, Jane 
Corkinról, a világszerte Kertész-szaktekintélynek számító fotógaléria-
tulajdonosról, aki Andrét művészként és emberként egyaránt istenítette. 
Kertész is igen kedvelte a szép, fiatal Jane-t, csak éppen az angol nyelvvel 
voltak nehézségei. Talán nem is igazán nehézségei, egyszerűen ellen-
szenvet érzett iránta. 

Kertész elengedte füle mellett Dóra megjegyzését, ujjával végigsimí-
tott az árnyékrajzolta kereszten és változatlanul mosolyogva maga elé 
dünnyögte: 

– Oda kellene alája írni: Élt 42 évet, a többit New Yorkban töltötte. 
Többször hallottam tőle az évek során, hogy utálja New Yorkot, 1936 

óta az évtizedek során egyre elkeseredettebben. Abban a rádióbeszélge-
tésben, amelynek kapcsán 1979-ben megismertem, indulatos hangon el-
mondta, hogyan került Párizsból az óceán másik partjára. A tekercs sajnos 
elkallódott, én meg csak homályosan emlékszem rá, hogy valaki Ameri-
kába csalta hosszú, erőszakos rábeszéléssel, ám amikor átjött, elfelejtke-
zett róla, évekig nélkülözött a névtelenségben, sírta vissza párizsi rangját, 
barátait. 

Sokszor gondolkoztam rajta, vajon valóban olyan rosszul élt-e André 
New Yorkban, vajon valóban olyan földi paradicsom volt-e Párizs. Nem 
lehet-e, hogy ő is, mint annyi más ember, szívében hordta a csodát, s ha 
tudat alatt is, de tudta, hogy emléknek szebb, mint valóságnak. Csak így 

                                                           
203 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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tudom magamnak megmagyarázni, miért nem telepedett vissza imádott 
Párizsába utált New Yorkjából akkor, amikor már annyi pénze volt ame-
rikai bankjában, hogy bátran élhetett volna a világ bármely pontján akár 
munka nélkül is, s amikor a Malraux-segítette párizsi hatalmas önálló 
kiállítása Franciaország nemzeti büszkeségei közé emelte, egy lapra Ma-
tisse-szal, Brancusi-val, Piccasó-val és mindazokkal a két világháború 
közötti művészóriásokkal, akiket a fiatal André Kertész kávéházból, mű-
teremből, szerkesztőségekből személyesen ismert. Ezeknek a párizsi bo-
héméveknek éjszakai cigarettafüstjéből született első világhírűvé lett fotó-
ja, a Táncosnő. Ez a kép sodort össze vele. Torontói lótásaim-futásaim 
során egyszer meghallottam, hogy egy obskúrus kis galériában 
magyartárgyú kiállítás rendezésén fáradozik egy idős úr, a kiállítás címe: 
„Magda, the Dancer and Denis, the Painter”. 

Némi telefonálgatás, kérdezősködés után megtudtam, hogy Magdát, a 
táncosnőt Förstner Magdának hívták és Párizsban táncolt többek között 
Stravinszkij Egy katona története című művében, Denis, a festő meg Dé-
nes bátyja volt, Szőnyi-tanítvány. Egyikükről sem hallottam addig, és a 
magam sajtógőgjében le is írtam az egész kiállítást, rendezőjével együtt. 
Megszégyenülten kértem lélekben bocsánatot mindhármuktól, amikor a 
kis tárlat megnyitójának előestéjén hatalmas interjút olvastam a torontói 
Globe and Mailben a megnyitásra érkezett André Kertésszel. Kertész nyi-
latkozatában szívből fakadó, őszinte szép szavakat mondott Förstner 
Magdáról, „a drága kis tündérbohócról”, akinek – mint a cikkből megtud-
tam – a hírnevét köszönhette. Magda volt az első világszerte reprodukált 
Kertész-fotó modellje. 

Fehér-fekete kép, több feketével, mint fehérrel. Egy fekete hajú, fekete 
ruhás fiatal nő végig dől egy kereveten. Mezítelen fehér karjai és fehér 
lábszárai egy egzotikus virág libegő, hosszú leveleinek tűnnek. Az a fajta 
póz, amelyről a legtájékozatlanabbak is tudják, hogy nemcsak ritka fantá-
ziát, de komoly izommunkát is kíván. A fantáziát a fotóművész szokta 
szolgáltatni, az izommunkát a modelltől várják el. 

– A, dehogy volt így! – ütötte el feltevésemet Kertész, amikor később 
erről a képről kérdeztem. Szűkenmért autogramjai egyikét firkálta rá a 
fotó plakátváltozatára (amely a torontói kiállítás cégére volt), közben me-
sélt. – Valamiféle koncertről, vagy tán színházból jöhettünk, népes társa-
ság. Egy kis italozásra egy szobrászbarát műtermébe másztunk föl, azok-
nak a híres, lift nélküli manzárdoknak egyikébe. Magda szikrázott, szép 
volt és vásott, mondtam, le akarom fényképezni, csináljon valami pózt. 
Levetette magát egy kartalan-lábatlan fehér gipsztorzó mellett a kerevetre, 
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minden próbálkozás nélkül rögtön ebbe a bolondos, csupakar–
csupalábszár pózba. Van benne valami egy sokkarú Buddhából és egy 
síkbafeszített egyiptomi reliefből. Én semmi mást nem csináltam, csak 
kattintottam, ez lett belőle. Vak tyúk is talál szemet. 

Mire idáig ért, már testes gyűrű vett körül bennünket a galéria köze-
pén. André ráhunyorított kanadai tisztelőire és angolul is megismételte: 
„Also a blind chicken finds a grain”. Az embergyűrű hátrált. Látszott, 
sejtelmük sincs, mit akart mondani a fotóművészet nagy öregje. Kertész 
észrevette az értetlenséget, éppencsak rosszul magyarázta. 

– Botszeműek – hőbörgött. – Amerikaiak. Mind ilyen. 
Elmesélte, hogy amikor 1938-ban, második New York-i évében egy 

galéria kiállította Magda képét, a képet, amelyet akkor már a fél világ 
műkritikusai ismertek és csodáltak, egyetlen sor sem jelent meg róla 
egyetlen amerikai újságban sem. 

Párizsban majdhogy egyetlen nap alatt híressé lettem ugyanezzel a 
Táncosnővel. Párizsban van szeme a kritikusoknak. És bátorsága kiemelni 
a névtelenségből valakit. Bíznak a saját ítéletükben, nem kell nekik a le-
xikon, hogy tiszteljenek valakit. 

Kiderült, hogy a Táncosnő befutása idején ha nem is teljesen névtelen, 
de teljesen fillértelen volt. Nagyon fiatal – még nem harminc éves –, de a 
szakmáról már elég sokat tudott. Igaz, gyerekként kezdte. Hogy hogyan, 
azt egy vele készített rádióbeszélgetésem hangszalagja őrzi. Változtatás 
nélkül másolom ide, a nyomtatásnak talán pongyola mondatokat, mert 
félévszázados amerikai élete után is ízes magyarságát francia ejtéssel tar-
kító stílusa segít fölrajzolni az alakját. 

– Jó fantáziájú gyerek voltam mindig. Egy nap valami padlásbéli ládá-
ban egy régi kalendáriumot találtam. Nekem mindig fontosabb volt az 
imázs, mint a szó: nem olvastam, csak lapozgattam. Tele volt gyönyörű 
fametszet-illusztrációkkal. Elhatároztam, ott a poros láda tetején, hogy én 
is csinálok valami hasonlót. Hogy mit, jóidéig még nem tudtam. Aztán 
valahogy előjött a fényképezés. Talán, mert a családban több unokafivé-
rem is akadt, akinek volt kamerája. Akkoriban ritkaság. Jó néhány évig 
nem is jutottam hozzá, hogy nekem magamnak is legyen. Mire végre 18 
évesen megvehettem az első saját gépemet, már jólfejlett imazsinászióm 
volt. Csak éppen semmi tesnikám. 

A szalagra vett beszélgetésben azt is elmondja, hogy az első kép, ame-
lyért pénzt kapott, első világháborús katonáskodása alatt született. Két 
támadás között, a lövészárok szélén tisztálkodni próbáltak a bakák. Vele 
szemben egyet a bajtársa tetvészett. Ezt a cseppet sem kincstárnak tetsző 
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pillanatot kapta le és küldte be, inkább csak „svihákságból” egy pesti új-
ság fényképpályázatára. Nem akart hinni a fülének, amikor megtudta, 
hogy megnyerte. 

Valamikor máskor hallottam tőle, hogy a kezdet kezdetétől fogva ma-
ga hívta elő, másolta képeit, az első tekerccsel még egy óriási ruhásszek-
rénybe zárkózva. „Nekem ugyan elég sötét volt” — nevetett —, „de a 
negatívnak nem!” Első tekercse elromlott. (Úgy említette, mintha ez a 
dolog egyetemi diplomája megszerzésekor történt volna, de más közlései-
vel összevetve úgy érzem, inkább érettségije tájára tehető a kis anekdota.) 

Anyagi föllendülését lényegében a magakészítette labormunka gyakor-
latának köszönhette — mondta. Legalábbis ez segítette az első nagy ho-
noráriumhoz. Mint mesélte, egy kanadai galéria — vagy múzeum? — 
igazgatójának nagyon tetszett egy korai Kertész-fotó, szerette volna meg-
venni. A képet Kertész is igen kedvelte, valóban a legeslegelső munkái 
közül való volt, amit még ezüstlemezre készített, üvegnegatívról, nem 
akarta eladni. „Nem hiszem, hogy meg tudná fizetni” — mondta ravasz-
kodó védekezésül az egyébként csöppet sem önhitt Kertész. „Mennyibe 
kerül?” — kérdezte a kanadai. Akkoriban a legmagasabb összeg, amelyet 
a művész egy-egy fotójáért kapott, ötszáz dollár volt. „ötezer dollár” — 
vágta ki elvörösödve a saját arcátlanságától. A galéria igazgatója szó nél-
kül kifizette a kért árat. Sajnálom, hogy nem emlékszem sem a kis epizód 
kanadai szereplőjére, sem idejére. 

1982-ben nagyszabású gyűjteményes kiállítása volt Torontóban. A 
polgármester nyitotta meg, átadva neki a város díszpolgársága pecsétes 
pergamentjét. Jane Corkin rendezte. A falakon függő mintegy kétszáz 
képet körülbelül egymillió dollárra becsülte a biztosító. 

A kiállított legrégibb kép 1912-ben készült, a legfrissebb fotók alig né-
hány hetesek voltak, valószínűtlen darabjai egy idős korára is ifjonti ked-
vű, kísérletezni szerető művésznek. André Kertész, akinek csodálatosnál 
csodálatosabb precíziós gépei voltak, a filléres Polaroiddal fotózott le egy 
sorozatot. 

– Soha nem hittem, hogy ezzel a kacattal művészetet lehet csinálni – 
mondta neki a megnyitón a tárlat egyik ámuló kritikusa. 

Én sem – nevetett rá. – Egy véletlennek köszönhetem a felfedezést. 
A nagyothallók jellegzetesen lágy, fátyolos hangján elmesélte a kriti-

kusnak és nekünk többieknek, akik körülálltuk a fotóművészet történe-
lemkönyvébe kívánkozó kalandját. Egy nap, 1981 vége felé egy New 
York-i ócskás kirakatában meglátott egy kis mellszobrot, (ö franciásan 
büsztnek nevezte.) Üvegből készült, lényegében értéktelen, kispolgári 
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vitrinekbe való holmi, de őt teljesen megrázta. Az üvegszobor nyaka és 
válla az akkor két éve elvesztett feleségét idézte. Három hónapon át na-
ponta elsétált az ócskás kirakata előtt, vágyott a kis szoborra, de félt is 
tőle. Többször már bement a boltba, de még kézbe sem merte fogni. Vé-
gül egy nap berohant és megvette. Hazáig futott vele s otthon, „mint egy 
megrészegedett őrült” elkezdte fotografálni az első kezeügyébe került 
géppel. Egy Polaroid volt, hetekkel előtte kapta, inkább tréfából, mint 
valódi ajándékként. Miután a feleségére hasonlító kis dísztárgyat minden 
lehetséges fényben és oldalról lekapta, tovább folytatta az emlékét idéző 
sorozatot olyan tárgyakkal, „szedett-vedett brick-a-brack-kal, amik vala-
miképp hozzátartoztak, róla szóltak, neki voltak kedvesek”. A hangszalag 
megtartotta a Polaroid-sorozat születésének történetét. Kicsit mosolyogva 
hallgatom rajta André mélységes, de éppen ebből a történetből is kivilág-
lik, hogy nem mindig igazságos Amerika-utálatát. 

 Sebesen gyűltek az insztant képek. Egy nap arra gondoltam, hogy csi-
nálok belőlük egy kis portfoliót valamelyik magazinnak. De Amerikában 
nincs olyan magazin, ahol el tudtam volna helyezni. Mondtam magam-
nak, majd Párizsba küldöm. Egy New York-i kiadó meghallotta a tervem, 
feljött, hogy csináljak belőle könyvet. De nem akartam elfogadni az aján-
latát. Egyszercsak a Polaroid-gyár is értesült a dologról, magánkívül volt 
örömében. A vezetőség néhány tagja tisztelgő látogatásra bejelentette 
magát hozzám. „Ezzel a géppel nem tudom csinálni, amit akarok.” – 
mondtam nekik. „Maga túl sokat akar” – mondták ők. Mondtam nekik, 
hogy én egyáltalán nem akarok sokat, csak azt akarom csinálni, amit aka-
rok. Az ember öli magát etszeterá etszeterá és nem jön ki a szín, adjanak 
valami tanácsot. Tudja, mit tanácsoltak? Hogy legyek szíves próbálkozni! 

A hangszalagról jóízű nevetés jön. Aztán nagyon is komolyra fordítva 
a szót elmondja, hogyan is küzdött meg a Polaroid másíthatatlan, gyarló-
ságai ellenére is izgató műfajával. 

Csodát művelt a játékszer-géppel. A sorozat egyik-másik darabja olyan 
leheletkönnyű, lazúros színeket mutat, amilyeneket ezzel a géppel senki-
nek sem sikerült kihoznia. Amikor megilletődve tudakoltam, hogyan csi-
nálta, kedves szerény mosolyával válaszolt: „Véletlenül. Polaroidék sem 
tudják megmondani, hogyan”. 

Utolsó találkozásunkra 88. születésnapjához közel került sor. Magyar-
országra készült, hosszú-hosszú évtizedek óta először, Esztergomba. 
Vagy két éves levélváltás előzte meg a tervezett utat. Valamelyik eszter-
gomi iskola egy tanára kisütötte, hogy Kertész az első világháborúban egy 
esztergomi hadikórházban feküdt – „a királyért és a hazáért” szerzett se-
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besüléssel, ahogy iróniával felemlegette –, hát arra gondoltak, kiállítást 
szerveznek Esztergomban a műveiből, jöjjön el megnyitni. 

– Tudja, hogyan címezték levelüket az esztergomiak? „Kedves Kertész 
bácsi!” Hát lehet ennek ellenállni? Megyek is a kis pogácsaképű eszter-
gomi iskolások közé, pedig még a repülőjegyet sem ígérték, nemhogy 
honoráriumot. 

Az esztergomi útból végül sokkal több lett, országos dicsőségkör. 
Nemcsak lelkes tanárok meg pogácsaképű iskolás gyerekek rajzották kö-
rül, de a hatalom kulcstartói is sorra tisztelegtek előtte. Munkásságát szu-
perlatívuszokban méltatták a lapok, talán egy sem akadt, amelyik ne fog-
lalkozott volna vele. 

– Késve jött, késve jött ... – mormogta a telefonba, amikor hazai sike-
reiről hallva gratulálni fölhívtam. – Erzsim már nem érhette meg. Iste-
nem, mit kínlódott, nélkülözött mellettem szegény . .! 

Ennek a telefonbeszélgetésnek során tudtam meg, hogy bár egy életet 
töltött el magaválasztotta keresztnevével Andréként, soha nem szokta, 
nem szerette meg. „Én még ma is” – vallotta a Toronto – New York ká-
belnek – „jóidéig forgolódom esténként az ágyban, nem tudok elaludni, 
mert hiányzik Erzsim hangja, hogy Jóéjszakát Andrisom…” 

Én meg, mióta 1985. októberi halálát világgá röpítették a nagy hírügy-
nökségek, nem tudok szabadulni a gondolattól, hogy vajon utolsó álma 
előtt volt-e valaki, aki Erzsije szavaival altathassa el André Kertészt, aki 
elfelejtett szívet cserélni, amikor kétszer is hazát cserélt. 
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BALLA BÁLINT 
Magyarok és szlovákok204 
Ölvedi ]ános: Napfogyatkozás, Magyarok Szlovákiában, Püski, New York 
1985,185 lap. 
 
Ölvedi János, aki életének Nyugaton töltött nagyobbik felében, mint a 
felvidéki magyarság kérdéseinek egyik legavatottabb szakértője vált köz-
ismertté, nyugalomba vonulása után kötetbe kívánta gyűjteni szülőföldjé-
vel foglalkozó munkáinak javát. Ehhez azonban – mint Borbándi Gyula 
előszava a továbbiakban tájékoztat – már csak az alapozást tudta elvégez-
ni: kiválogatta a mű anyagául szolgáló eredeti tanulmányokat, anélkül 
azonban, hogy azokat – az első kettő kivételével – átfésülhette és a kötetet 
mint új egységes egészet megszerkeszthette volna. 1983 áprilisában be-
következett halála megakadályozta ebben. A mű így végül is korábban 
megjelent tanulmányok gyűjteménye lett. Barátai gondozták, végezték el 
a legszükségesebb szerkesztési munkákat és tették lehetővé megjelenését. 
– „Bevezető helyett” írott elöljáró gondolataiban a szerző „higgadt, tár-
gyilagos, hevületmentes” számadást ígér „a Csehszlovákiához csatolt ma-
gyar nemzetrész hatvanöt esztendős történetéről”. Az olvasó nem csalódik 
Ölvediben, mert ami következik, az a hűvösségig menően objektív be-
számoló egy olyan eseményláncolatról, amelyet ugyancsak nehéz felhá-
borodás illetve megdöbbenés nélkül tudomásul venni. Beszámoló ez egy 
olyan korról, mely történelemferdítéssel, illúziókeltéssel, és hamis ígére-
tekkel indult a század első évtizedeiben, majd 1945-ben az embertelensé-
gig fajuló kollektív bosszúállással folytatódott és amely egy tartóssá vált 
nacionalista ellenérzület alapján működő kifinomult elnyomással ma is 
károkat okoz. Az olvasóban ez a vélemény azonban egyáltalán nem a 
szerző előregyártott értékítéletei nyomán, hanem szenvtelen tárgyalási 
módja és egy hatalmas tárgyi anyag alapján alakul ki. Ölvedi minden ku-
tató és igazságfeltáró szenvedélye ellenére is szinte visszatartaná olvasó-
ját a felhevült érzelmektől. A változatlanul a magyar nemzettesthez tarto-
zónak érzett felvidéki magyarság minden múltbeli jogfosztottsága, sérel-
me, minden jelenbeli veszélyeztetettsége ellenére ugyanis a szerzőnek a 
jövőt illető őszinte óhaja és vágya ez: „ . . . hogyan kellene rendezni 
dunavölgyi közös dolgainkat, hogy szabadságban, demokratikus viszo-

                                                           
204 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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nyok között élhessünk és egymást becsülve építsük dunavölgyi hazánkat. 
A közös hazát.” (14.1.) 

Az első fejezet a Felvidék településtörténetét tárgyalja nemcsak ma-
gyar, hanem német és (cseh-)szlovák szakmunkák alapján. Az eredmény 
egyértelmű: a magyarság ellenfelei ugyan szívesen hivatkoztak és hivat-
koznak évszázados erőszakos magyarosító politikánkra, de ezzel szemben 
a történelmi tény az, hogy a wilsoni elvekre hivatkozó békediktátum 
olyan területet hasított le az ország testéből, a Felvidék déli részén, amely 
a honfoglalás óta teljesen vagy nagy többségben magyarlakta volt. Mi 
több, a magyar településövezet határai a török időkig helyenként jóval 
északabbra voltak, mint századunkban. Ezt Kniezsa, Györffy György és 
mások kutatásai alapján mutatja ki Ölvedi. A pusztító, rabszedő török 
hadjáratok azonban megtizedelik a magyar lakosságot és ennek helyére a 
17. század végétől kezdve, főleg a 18. században nyomul előre a szlovák-
ság, nem utolsó sorban egy magyarellenes bécsi telepítéspolitika hatására. 
Megváltozik pl. Sáros és Bars vármegye, Kassa környéke nyelvi szerke-
zete, eltolódnak a nyelvi arányok jóegynéhány városunkban is. Az 1920-
at megelőző fél évszázadban azután főleg a magyarság javára módosultak 
a nyelvhatárok, Ölvedi János azonban több olyan vizsgálatot idéz, mely 
kimutatja, hogy: 1. ez idő alatt a szlovákság is nyert teret, főleg pedig, 
hogy: 2. a változások nagy része csupán az eredeti, 1720 előtti állapotot 
állította helyre, azaz: nem el- hanem visszamagyarosodásról van szó. 
„Annyi bizonyos, hogy az 1921. év előtti 150 év alatt a szlovák–magyar 
nyelvhatár minden politikai nyomás ellenére inkább a szlovákság javára 
változott meg” – szögezi le egy 1960-as prágai mű is. (31. 1.) 

Hogyan próbált boldogulni az új csehszlovák államban a magyar nem-
zettestnek ez az elcsatolt része, melyet teljesen váratlanul és felkészület-
lenül ért az 1918–20-as földindulás? Erre keresi a választ a kötete egyik 
legsikerültebb írása: „Az első húsz esztendő”, Ölvedi először az előzmé-
nyeket ismerteti: hogyan sikerült Masaryknak és Benesnek 1915-től 
kezdve a majdani csehszlovák állam határaival kapcsolatos vágyaikat 
tudománytalan érvekkel a nyugati nagyhatalmakkal elfogadtatni; hogyan 
jött létre ennek alapján 1918–20 között több mint egymillió magyart kér-
dezetlenül magába foglaló új állam, amely kis híján Jugoszláviával érint-
kezett és még egy Vácot Miskolccal összekötő sávot is elcsatolt volna (ezt 
az Egyesült Államok akadályozta meg). Az új rezsim elpusztította a ma-
gyar történelemre emlékeztető műemlékeket (pl. Kossuth és Petőfi szob-
rait), főleg pedig egy sereg törvényes intézkedéssel igyekezett a csehszlo-
vák elem túlsúlyát kiépíteni (állampolgársági jog, magyar köztisztviselők 
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kiszorítása, telepítéspolitikai célzatú földreform, magyar iskolai hálózat 
megtizedelése). A magyar kisebbség helyzete azonban annyiban mégis 
kedvezőbb volt, mint 1945 után bármikor is, hogy a csehszlovák állam 
nemzetközi szerződésben kellett, hogy kötelezze magát a kisebbségek 
jogainak tiszteletben tartására. A magyarság képviselői ennek alapján a 
különböző nemzetközi fórumokon legalább rendszeresen tiltakozhattak 
jogaik megsértése ellen. A mű ezután ismerteti a lassan újjászerveződő 
magyar ellenzéki társadalom szerkezetét, tevékenységének főbb állomása-
it és intézményeit (pártélet, cserkészélet, Sarló). A Kommunista Párt nép-
szerűségének az volt az oka, hogy sokáig támadta a csehszlovák államot 
és a lenini nemzetiségi önrendelkezés elvére hivatkozva síkra szállt a ma-
gyarokat ért nemzetiségi és szociális sérelmek orvoslása mellett – persze 
csak addig, amíg 1935 után egy új moszkvai politika értelmében egyszer-
re a köztársaság védelme került az előtérbe. 

A következő fejezet címe Illyés Gyula kifejezését idézi: „A barbárság 
ragály tünetei”, Ölvedi itt a védtelen magyarságot 1944–48 között sújtó 
jogfosztások krónikáját foglalja össze (kiutasítások, kikényszerített lakos-
ságcsere, reszlovakizálás, deportálás). Több új vonással egészíti ki azt a 
képet, amelyet Janics Kálmán festett meg először „A hontalanság évei” 
című könyvében. Vérlázító ma is az ezeknek az éveknek hivatalos cseh-
szlovák kiadványaiból áradó hang, így például azé a plakáté, mely 1945 
őszén Kassán ezt hirdette: „Ha barbárt akarsz látni, nézz a magyarra . . .” 
(63. 1.) Szerzőnk kimutatja, hogy ez a szellem a dicstelen szlovák állam 
időszakában is felfedezhető már. 1943-ban a Hlinka Gárda hivatalos lapja 
a csehek kitelepítését, a zsidók deportálását, a cigányok összefogdosását 
és a magyarok jogfosztását” követeli (60. 1.). De azt is megtudjuk, hogy a 
Csehszlovák Kommunista Párt, mely később azzal büszkélkedett, hogy 
hatalomra jutása után véget vetett a burzsoá pártok nacionalizmusának, 
ezekben az években fennen hirdette: „ . . . minden sürgős, lényeges és elvi 
jelentőségű kérdést, amit a kormányprogram tartalmaz, már 1943 őszén ... 
mi öntöttünk formába és mi javasoltunk” (Gottwald 1945-ben, Benessel 
Moszkvában közösen folytatott tárgyalásairól. – 62. 1.) 

Ezután Ölvedi a jogfosztottság állapotának megszüntetésétől a Prágai 
Tavaszig eltelt időszakot tekinti át. Igen érdekes idézetekkel számol be 
egyrészt a felvidéki magyarság képviselőinek későbbi visszaemlékezései-
ről, melyek szabadabb körülmények között felidézik e szörnyű évek ki-
sebbségi állapotát. Másrészt rámutat annak a szlovák érvelésnek az 
ugyancsak sántító voltára, mely a hatvanas években mentegeti az 1945 
utáni intézkedéseket. 
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A szlovákiai magyarság általános története után Ölvedi a következő fe-
jezetekben a társadalmi és kulturális élet egy-egy kulcsfontosságú terüle-
tével foglalkozik. Elsőnek a nemzettest számszerű állagának alakulását 
vizsgálja. Már a fejezetcím – „a magyar nemzetiség porladása” – sejteti a 
következőket. Az 1980-as népszámlálás két év alatt több mint 24 ezer 
magyart mutat ki a veszteségszámlán. Még elgondolkoztatóbb, hogy 
1970-ben – amikor külön kérdezték az anyanyelvet és a nemzetiséget – 51 
ezer emberrel kevesebbet tett ki a magyar nemzetiséghez tartozók száma, 
mint a magyar anyanyelvűeké. Riasztóvá akkor válnak ezek a számok, 
amikor Ölvedi területi bontásban elemzi őket. A magyar arány népszám-
lálásról népszámlálásra csökken még a magyarként számontartott járá-
sokban is, a városokról nem is szólva. Tudtuk-e, hogy 1980-ban Érsekúj-
várt 27.7 % (1910: 91.4, 1930: 45.3), Losoncon pedig 14.4 % volt a ma-
gyarok aránya? Pozsonyban pedig 4.9 % (1910: 40.5), Kassán meg – oh, 
igen, nem sajtóhiba ez! – 8.07 (1910: 75.4)1 Az okokat kutatva Ölvedivel 
külső és belső okokat kell megkülönböztetnünk. A külső okok a magya-
rok elvándorlása és a csehszlovák kolonizáció. Az első világháború után 
mintegy százezer magyarnak kellett szülőhazájából kivándorolnia: alig 
kevesebbre tehető azok száma, akiknek 1945 után lett ez a sorsuk. Terv-
szerű csehszlovák kolonizáció színhelye volt a Felvidék mindkét háború 
után, sőt tetőpontját 1945 után érte el és később, a kommunista hatalom-
átvétel után sem szűnt meg. Ehhez jön azután a veszteségek belső, azaz a 
magyarság létével összefüggő okainak sora. A természetes szaporodás 
aránya a magyaroknál kimutathatóan – bár évtizedenként nem egyenlő 
arányban – alacsonyabb, mint a szlovákoknál. Káros és veszedelmes a 
belső, népi vándorlás mindkét iránya. A mezőgazdasági jellegű magyar 
vidékről a munkaerő ingázó, illetve állandó jelleggel az iparosodott szlo-
vák régiókba áramlik és szórványjellegűvé válik az idők folyamán. 
Ugyanakkor a kormány telepítő, urbanizáló, iparosító akciói a szlovák 
népelemet terjesztik a korábban viszonylag homogén magyar települési 
egységekben. Ehhez járul a vegyes házasságok nemzetiségporlasztó hatá-
sa és last but not least a ma is létező félelemérzet, a nemzeti másodrendű-
ség tudatának bomlasztó szerepe. 

Hogyan alakult a magyar kisebbség jogi helyzete az elmúlt hatvan év 
alatt? A két világháború közötti évtizedek a Népszövetség minden tehetet-
lensége ellenére még „boldog idők” (90.1.) voltak a későbbiekhez képest, 
hiszen a nemzeti kisebbségek sérelmeit kollektív vagy egyéni alapon egy 
nemzetközi nyilvánosság elé terjeszthették, mely tudta: igazságtalanságok 
történtek és ezeket orvosolni kellene. 1945 után ezzel szemben a kisebb-
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ségi kérdés felszámolását meghirdető csehszlovák bejelentések nemzet-
közi elismerésben részesültek. 1948 a kommunista hatalomátvétellel két-
ségtelenül enyhülést hoz, de az 1948-as új alkotmány is kimondja, hogy „ 
. . . felszabadult államunk nemzeti állam lesz . . . mentes az ellenséges 
elemektől”, „két szláv nemzet egységes állama”, stb. (91. 1. és köv.). Eb-
ben az időszakban a nemzeti kérdést alárendelik „a szocializmusért foly-
tatott harc érdekeinek”, mint azt hivatalosan is hangoztatják (92. 1.). De 
ez nem áll ellentétben azzal, hogy az 1960-as területi átrendezés fellazítja 
Dél-Szlovákia magyarságának településszerkezetét és azzal sem, hogy a 
magyar iskolákat – a kétnyelvűség gyorsabb megvalósítása érdekében, 
mint mondják – közös épületben elhelyezett szlovák–magyar iskolákká 
kezdik átszervezni. Ám 1960-ban új alkotmány lép életbe és ez többek 
között az állam magyar nemzetiségű polgárai számára is (mellesleg: a 
németekről itt sincsen szó) „ . . . biztosítja az anyanyelven való művelő-
dés és kulturális fejlődés minden lehetőségét és eszközét” (94. 1.). Kima-
rad azonban az eredeti tervezet egy lényeges mellékmondata („ .. . vala-
mint teljes mérvű részvételüket a dolgozók társadalmának érdekében”, 
uo.), a valóság pedig erősen elmarad az alkotmány ígéretétől, amint azt 
nemsokára pártközlemények is kénytelenek megállapítani. Ezért a Prágai 
Tavasz idején a magyarok a nemzetiségek önigazgatáson alapuló teljes 
egyenjogúságát követelik. 1968 októberének Alkotmánytörvénye valóban 
jelentős lépés előre, de a magyarság jogi személyiségének elismeréséről, 
autonómiáról szó sincs: az alkotmánytörvény pozitív elvi kijelentéseinek 
megvalósítását törvények szabályozására bízza, de ilyeneket a későbbiek-
ben hiába várunk. 

A következő kérdés „a magyar iskolák elsorvasztása” (99. 1. és köv.). 
1945 után évekig nemcsak iskolája nem volt a magyarságnak, de „lefeje-
zett” nemzetrész is volt: úgyszólván az egész értelmiség az áttelepítés 
sorsára jutott. A négyéves szünettel megindult magyar iskolai oktatás 
ezért sokáig katasztrofális tanítóhiánnyal is küszködött. 1959–60-ban az-
után újabb csapás éri a magyarságot: megindul a már említett területát-
rendezés és a közös iskolák szervezése, valamint a szlovák nyelvű oktatás 
és nem hivatalos eszközökkel való kiterjesztése, Ölvedi itt is, mint művé-
ben mindenütt, bőven idéz bizonyítási anyagából. A hivatalosan propagált 
„kétnyelvűség” hátterében az a törekvés húzódik meg – akárcsak Romá-
niában –, hogy a magyarok az államnyelv elsajátítása útján fokozatosan 
beolvadjanak. A szerző világosan kimutatja a „kétnyelvűség” elvének 
nyugat-európai és közép-kelet-európai értelmezése, gyakorlati alkalmazá-
sa közötti óriási különbséget. Szlovákiában a magyar szülők egy része 
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azért választ szlovák nyelvű iskolát gyermeke számára, mert látja, hogy 
annak nagyobb a „használati értéke”. Különösen vonatkozik ez a szakmai 
élet, a modern technikai-természettudományos kultúra nyelvezetére, ahol 
a magyar gyerekek, ha egyébként magyarul is tanulnak, később nem bol-
dogulnának a szlovák nyelv nélkül. Csoda-e, ha egy 1981-es számítás 
kideríti, hogy 17 621 magyar gyerekkel kevesebb jár magyar iskolába, 
mint amennyinek járnia kellene? 

A komor kép reményteljes fénypontjait is megemlíti Ölvedi: a magyar 
nyelv ápolásának sok elszánt munkása van a Csemadok nyelvi szakbizott-
ságaiban, a Magyar Nyelvművelő és Nyelvjáráskutató Társaságban, a 
sajtó és a kultúra művelői körében. Róluk szól a következő két írás. Ami a 
sajtót illeti, szerzőnk mindenekelőtt visszapillant a régi időkre. Leszögezi, 
hogy a nagymagyarországi nacionalista politika minden magyarosító kí-
sérlete ellenére a kor liberalizmusából fakadóan sosem volt hiány szlovák 
nyelvű sajtóorgánumokban; a Szlovák Nemzetiségi Párt politikai prog-
ramjában nem követelt sem sajtószabadságot, sem reformot. Ugyancsak 
nagyon jó volt a kisebbségi magyarság sajtójának helyzete az 1918-at 
követő évtizedekben. 1945 és 1948 között azonban egyetlen magyar saj-
tóorgánum sem jelent meg. E négy év egyetlen magyar nyelven megjelent 
nyomtatványa az az utasítás volt, amely 1946-ban röplap formájában ma-
gyarul – is – közölte, mit vihet magával a Csehországba deportált felvidé-
ki magyar. 1948. december 15-én jelenik meg az Új Szó c. heti- majd 
később napilap első száma! Az indulás keserves volt. Mivel az értelmiség 
szülőföldjét el kellett, hogy hagyja, szakemberek helyett csak pártkáderek 
álltak rendelkezésre. A jóidéig alkalmazkodó, vonalas irányzat a lap nép-
szerűségét nemigen emelte. Később további újságok és folyóiratok jelen-
tek meg, számuk 1973-ban mintegy két tucat volt. A Prágai Tavasz idején 
nagy frissesség és szellemi gazdagság jellemzi a magyar sajtót. A sérel-
mek feltárására és a jövőre vonatkozó követelések sokszor merész volta 
ellenére sem veszti el ez a sajtó arányérzékét és pompásan vizsgázik „be-
csületből, józanságból, szenvedélymentes politikai realizmusból”, a nép 
iránti hűségből (134. 1.) A magyar nyelvű sajtó a szovjet megszállás után 
erősen visszaesett. Az Új Szó ismét unalmas pártlap lesz, a párthatározat-
ok és intézkedések krónikája, amely – mint a szerző megállapítja – felhőt-
lennek látja a szlovákiai magyarok feletti eget. Ölvedi a kisebbségi sajtó-
tól három feladat teljesítését várja: az anyanyelv ápolását, a nemzeti tudat 
és a történelmi hagyományok őrzését és a kisebbség érdekvédelmét nem-
zeti és nemzetközi szinten egyaránt. Ezekből az Új Szó tenniakarása csak 
az első pontnál mutatkozik meg, a másodikkal kapcsolatos tevékenység 



 

930 

néha felfedezhető a Hétnél, a Csemadok hetilapjánál és az Irodalmi Szem-
lénél, míg a harmadik feladat vállalására példa a Magyar Nemzeti Jogvé-
dő Bizottság ténykedése, emlékiratok terjesztése formájában —, termé-
szetesen a legalitás keretein kívül. 

Ezután a kultúra magyar munkásai felé fordul Ölvedi János figyelme. 
A demokratikus masaryki Csehszlovákia itt is lényegesen jobb bizonyít-
ványt kap, mint utódja. Mint minden liberális – demokratikus államban – 
s ez kisebb mértékben még a háború előtti Jugoszláviára és Romániára is 
áll – a kulturális egyesületek autonóm tevékenységet fejthettek ki. Nem 
így 1945-től kezdve. A teljes kisemmizettség itt is 1949-ig tartott; csak 
ekkor alakulhatott meg a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesü-
lete, persze csakis azzal a céllal, hogy állampolgári kötelességeinek jobb 
teljesítésére, a cseh-szlovák nép kultúrájának jobb megismerésére stb., 
stb. ösztökélje Szlovenszkó magyarjait, nem pedig azért, hogy – horribile 
dictu – a magyarok érdekvédelmi szerve legyen, Ölvedi hangsúlyozza, 
hogy a Csemadok minden párttilalom ellenére kezdettől fogva igyekezett 
– olykor az illegalitás határán – a magyarság érdekvédelmi szervezetévé 
válni és az évek múltával egyre nagyobb aktivitást fejtett ki e téren. 1968 
itt is csúcspont, utána azonban jött a visszaesés. 1971-ben a Csemadok 
megszűnik a Nemzeti Front tagja lenni, s az immár föderalizált államban 
a külön szlovák kulturális minisztérium alá kerül, a reformpárti vezetősé-
get leváltják, önkritika és hűségnyilatkozatok következnek. Ez az irányzat 
uralkodik a nyolcvanas években is változatlanul, de Ölvedi szerint a Cse-
madokban konformista vezetése ellenére igen sok magyar kultúrmunkást 
találni, aki okosan és szívósan küzd a magyarság érdekeiért. Népi akadé-
miák, irodalmi színpadok, táncmozgalom, énekkarok, évenként rendsze-
resen megtartott kulturális ünnepségek, néprajzi gyűjtő mozgalom – sike-
res intézmények sokasága jelzi, hogy ez „apró” munka mögött tanítók, 
kultúremberek állnak, akik elszántan és eredményesen küzdenek a nemze-
ti tudat és művelődés érdekében. 

Az utolsó két fejezet a szlovák–magyar viszony múltjával és jelenével 
foglalkozik. Az elsőben Ölvedi azt vizsgálja, milyen károkat okoztak és 
okoznak ma is a dunavölgyi népek együttélésében az ún. történelmi míto-
szok, a kibontakozó nacionalizmus korának szülöttei – így a történelmi 
elsőbbség illetve kiválóság, a „kereszténység védőpajzsa”, a kulturális 
magasabbrendűség vagy a politikai vezetésre való elhivatottság mítosza. 
Szerzőnk elsősorban a szlovákoknak azt a mindmáig ápolt mítoszát veszi 
szemügyre, mely az ezeréves magyar elnyomásról szól. Áttekinti az utol-
só két évszázad során bonyolulttá vált szlovák–magyar viszonyt és arra a 
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következtetésre jut, hogy a valóságban csak az 1867-et követő időszak 
félévszázados elnyomásáról lehet beszélni, amikor egy ostoba és gőgös 
magyar nacionalizmus számos sérelmet okozott a szlovákságnak. – Végül 
arról tájékoztat, hogy napjainkban viszont hogyan sérti a magyar nemzeti 
önérzetet, hogyan hamisítja meg a történelmet a sovinizmus nem egy 
megnyilvánulása, hogyan borulnak a két nép kapcsolatára „a szlovák na-
cionalizmus árnyai” (179. 1.). írása végén a szerzőnek arra kell gondolnia, 
hogy miközben egyre sötétebbek a nacionalizmus árnyai Szlovákiában, 
fogynak a magyar iskolák, kopik és korcsosul a magyar anyanyelv. És 
arra, hogy ennek a nemzetrésznek, e kisebbség jogos kívánságainak sehol 
sincs hivatalos szószólója. Sem szűkebb hazájában, sem Magyarorszá-
gon” (185.1.). 

Ezzel zárul a könyv. És mivel Ölvedi Jánosnak nem adatott meg, hogy 
művéhez összegező és a jövőbe mutató zárószót írjon, e mondatokkal 
búcsúzik az olvasótól, akiben utószó híján ezek visszhangoznak még jó 
sokáig. Az üzenet szerintem egyrészt abból áll, hogy a felvidéki magyar-
ság ügye súlyosan igazságtalan, nehezen orvosolható ügy, mert felelős 
személyek és intézmények sem Csehszlovákiában, sem Magyarországon, 
sem Keleten, sem Nyugaton – nem támogatják. De másrészt mégsem re-
ménytelen ügy, hiszen a „nemhivatalos világban” számos áldozatkész 
támogatója van: a szlovákiai magyarság igazi szellemi vezetői és munká-
sai, a független értelmiség és közvélemény java és nem utolsó sorban a 
nyugati magyarság mértékadó szellemi körei. Nekünk, kinti magyaroknak 
e téren – is – hatalmas a felelősségünk, de hozzá nem egy lehetőségünk is 
van. Remélnünk és kívánnunk kell, hogy sokak áldozatos munkája, kitar-
tó „dörömbölése” előbb-utóbb a hivatalos világ figyelmét is ráirányítja e 
súlyos igazságtalanságokra és „még jőni fog egy jobb kor”, amelyet cse-
lekvés ugyan ki nem kényszeríthet, de „mely után buzgó imádság epe-
dez”. És ha az emberi akaratot meghaladó erőkre gondolunk, figyelmünk 
a mű címében foglalt szimbólumra s annak reménytkeltő üzenetére irá-
nyul. Aligha hihető, hogy Ölvedi János ne gondolt volna arra, hogy a nap-
fogyatkozás múlandó, átmeneti jelenség. Mozgósítsuk alkotó erőinket 
azzal a reménységgel és bizalommal, hogy Szlovákia magyarságának 
egén ismét megjelenik éltető, melegítő, világító erejével a nap. 
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VATAI LÁSZLÓ 
Egyháztörténelem205 

Komjáthy Aladár: A kitántorgott egyház, Református Zsinati Iroda Sajtó-
osztálya, Budapest 1984, 280 l. 
 
Az egyházhoz hozzátartozik a múltja, hívő ember nem lehet meg nélküle, 
az Amerikába kiszakadt magyarság sem. Történeti tudatuk alkotórészei: 
Isten kijelentése, az egyetemes egyház évszázadai, különösen a protestáns 
ágazaté, s aktuálisan az amerikai magyar református nép gyülekezetekké 
válásának a históriája. Komjáthy az utolsó lépéssel foglalkozik, s ezzel 
rendkívül fontos munkát végez el. Egzakt módon, mert a történelem már 
az emberi tudomány tárgya. 

Protestáns felfogás szerint a kiinduló pont és az ideális állapot: szabad 
egyház szabad államban. Egyik fél se szólhat bele lényegszerűen a másik 
dolgába. Hogyan fest ebből a szempontból az Amerikába került magyar 
reformátusok élete? Kezdetben hitükkel, vallásos igényeikkel nem törő-
dött senki; se otthon, se kint. 1890 elején Clevelandban mintegy száz fő-
nyi magyar férfi beállított az ottani német eredetű református templomba, 
s kérte a lelkipásztort, hogy úrvacsorát vehessen. Ez volt a kezdő lépés. 
Egy év múlva megalakult az első magyar református egyház; illetve el-
kezdődött a majd száz éves harc. Állandóan sok tényező zavarta a klasz-
szikus egyház—állam viszonyt. Nem az Egyesült Államok részéről, ha-
nem a különböző egyházi törekvések révén. A német reformátusok meg 
akarták téríteni a barbárnak és pogánynak tartott magyar református né-
pet. Amerikaivá próbálták tenni őket a legrövidebb idő alatt. 

Ténykedésük lényege így szólt: „Evangélizálni a pogányokat – ameri-
kanizálni az idegeneket.” Hasonlóképp gondolkozott a hatalmas presbite-
riánus egyház is. Indirekt módon, tudatán kívül, igyekezett elnyelni az 
egyházat az állam. Az amerikai denominációk túllépték a hatáskörüket, 
Mikor pedig a magyarországi anyaegyház is megmozdult, ellenkező elő-
jellel ugyanazt tette: mindenfajta demokratikus fertőzéstől meg akarta 
őrizni a magyar református tömegeket, hisz néhány év múlva otthon lesz-
nek ismét. Bár közben őrizte is a magyarságukat. Budapesten a legfelsőbb 
egyházi szervezet, a konvent urai, kivétel nélkül grófok és bárók voltak. 
Trianon után pedig az állam próbálta ütőkártyának felhasználni őket a 
protestáns angolszász világ felé. Bizonyos előnyökért a hazai politika 

                                                           
205 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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különböző nagy amerikai egyházaknak ajánlotta fel a református gyüle-
kezeteket. Mindenhol elcsúszott az alapvető tétel: szabad egyház szabad 
államban. Ez a külső befolyás szembeállította a gyülekezeteket és a lelki- 
pásztorokat is egymással, s újra és újra szította a már lankadó viszály tü-
zét. Ilyen felemásság és közvetlen emberi huzavona határozta meg az 
amerikai magyar reformátusok első századának a nagyobbik felét. Mégis 
megmaradtak, sőt erősödtek is, pedig nehéz körülmények közt töltötték be 
isteni hivatásukat. Sokszor ötfelé szakadva folyt az életük, hiába töreked-
tek mindig egységre. Végül, az első világháború után a független mozga-
lomban három egyházmegyével kialakult a Független Magyar Református 
Egyház. Püspök áll az élén. A hatalmas amerikai Krisztus Egyesült Egy-
házában pedig négy egyházmegye alkotja a szinte független magyar egy-
házkerületet. Egy másik püspök fősége alatt. Hitvallása révén, liturgiájá-
ban, egyházkormányzata szerint is azonos a két csoport. Ugyanazt az 
énekeskönyvet használják a templomaikban. Most a teljes egység megva-
lósítására vár mindenki, hogy sok harc után Amerikában is jöjjön létre az 
egységes önálló magyar református egyház. 

 
* 

Komjáthy nehezen hozzáférhető források alapján dolgozik. Legalább 
két évtizedébe került a több mint száz gyülekezet közt s a több 
denominációban szétszórt lappangó források felkutatása. Rendkívüli 
szorgalommal pincék mélyéről ásta ki az azóta többnyire megszűnt folyó-
iratokat, kiadványokat; sok száz jegyzőkönyv s egyházi újság évfolyamai 
kerültek így a kezébe. Ezt a munkát elvégezte Magyarországon, sőt Bécs-
ben is. A felkutatott adatokat szűri és értékeli: érzékeljük is állandóan 
kritikai ténykedését. Teljesítménye akkor mutatkoznék tiszta fényben, ha 
– könyve alapján is – valaki megírna egy forráskritikai tanulmányt. Ma 
nagyjából még megteheti. Az eredmény lépten-nyomon igazolná Komjá-
thyt. Nemcsak hiányt pótló tudományos könyv a munkája, hanem az ál-
landóan és hihetetlen gyorsan kallódó dokumentumok miatt néhány évti-
zed múlva maga válik forrásértékű anyaggá. 

Kitűnő érzékkel, a tárgyi bizonyítékok mögött, átvilágítja a lélek 
primér valóságát is: milyen vallásos lényeget és formákat hoztak maguk-
kal a kivándorló magyarok. Ez az analízis magyarázza legjobban egyház-
történetük rugóit. Hitük elsőrenden az énekelt zsoltárokból táplálkozott s 
az úrvacsoravétel rendkívüli fontosságában kulminált. A hitvallások 
(Heidelbergi Káté, II. Helvét Hitvallás) hangsúlyozása inkább itteni har-
caik következménye. S módjában volt még a szájhagyományok feljegyzé-
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se is; a legutolsó pillanatban. Szép meseszálakkal átszőtt, megnemesített 
szövegén keresztül pótolhatatlannak bizonyult a legtöbbje. Komjáthy 
mert és tudott élni velük, a vallomásokkal nem kiegészítette az írott forrá-
sok anyagát, inkább hitelességükre mutatott rá ilyen módon. 

 
* 

Könyvében megjeleníti az amerikai magyar reformátusok egyházi 
múltját. Plasztikus, valóságos, sőt igaz képet fest róla. Természetesen, a 
maga szemüvegén keresztül. E nélkül nincs történetírás. Csak az a kérdés, 
hogy látásmódja egyezett-e az eseményeket formáló egyháztagok törek-
véseivel? 

Félreérthetetlenül a történelmi kálvinizmuson keresztül nézi és értékeli 
az évszázadot. Nem az úgynevezett magyar kálvinizmust értem, pedig 
sokat emlegeti, nem is csak a reformátor hitét és doktrínáit: Komjáthy 
kezében Kuyper teológiai iskolája a mérték. A kettő közt nemcsak időbeli 
különbség mutatkozik, néha a látásmódjuk is más. Lényeges eltérésről 
nem beszélhetünk, de az egyik több évszázados alakulat, a másik csak 
száz esztendős, s mindegyik önálló megnyilvánulása a református hitnek. 
A kivándorolt magyarok a kettő különbségéről mit se tudtak, ők reformá-
tusnak, tehát kálvinistának vallották magukat. Ahol erről hallottak, vagy 
ezt érzékelték, oda szívük szerint mentek. Rövid idő múltán mégis ide-
gennek látták a német eredetű református munkát, vagy a presbiteriánu-
sokat, bár mind a kettő kálvinista volt, talán hűségesebben, mint a magyar 
református egyház és a története. De egyek voltak vagy akartak lenni az 
itteni társadalommal. Mások voltak a módszereik, más a népi vallásossá-
guk, belső lelki életükben másképp élték meg a kegyességet. Az utóbbira 
akkor jóval nagyobb súlyt fektettek a magyaroknál. Az otthonról kivándo-
roltak hite néhány alapvető tételen nyugodott: az Isten végtelen Úr, szuve-
rén; hozzáfűződő viszonyukat nem a pap közvetíti, hanem spontán alakul, 
az egyház és a lelkipásztor csak segítő szolgája az ügynek; a vallás nem 
szent gyakorlatokra vonatkozik, hanem áthatja az egész életet; lelkiisme-
retüket szabadon kell tartani minden hatalmi befolyástól; egyetlen köz-
benjáró Isten és ember közt a megváltó Krisztus. 

Ezeket a kálvini tételeket a múlt század végén a holland teológus és ál-
lamférfi, Kuyper fogalmazta meg ismét, s alkalmazta a modern életre. 
Immár történeti látással is: a népek szabadságát, az alkotmányos államéle-
tet először Hollandiában, majd Angliában és az Egyesült Államokban a 
kálvinizmus valósította meg. Szabaddá tett lelkiismeretek nyomán felépí-
tette a modern nyugati kultúrát. Jórészt puritanizmusa következménye 
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volt az anyagi jólét. — Kuyper történelmi kálvinizmusát alkalmazta 
Komjáthy. Könnyen megtehette; hitében és tudatalatti vágyaiban így lá-
tott a kivándorolt magyar református nép, s ez a cél éltette kezdettől. 
Szemük előtt volt a vallási példa is: a Nyugat-Európából származott pro-
testáns csoportok előbb-utóbb megalkották nemzeti egyházukat Ameriká-
ban. Előttük is megcsillant a remény, és többet nem tágítottak mellőle. A 
történelmi kálvinizmus tudva, tudat alatt, a legmeghatározóbb mozgató 
ereje volt az amerikai magyar református népnek. Komjáthy Aladár 
szemüvege a tényeken túl is a valóságot és az igazat mutatta. 

Lehetetlen fel nem tenni a kérdést: ennek a megvalósításához szüksé-
ges volt-e az elmúlt száz esztendőben lezajlott sok harc és elpocsékolt 
erő? – S a másodikat: az igaz krisztusi életet jelezte-e a történelmi kálvi-
nizmus érvényesülése? 

A harcok jórészt elkerülhetetlenül jöttek: sok volt a belső feszültség, 
emberi gyarlóság és külső támadás. Csak az Isten kegyelme tartotta meg 
az amerikai magyar reformátusok egyházi életét. Pedig, emberileg, na-
gyon sokat tettek maguk is: előbb építettek templomokat, mint saját házat, 
előbb hozták létre a Bethlen Otthont (árvaházat és öregek menhelyét), 
mint amerikai szinten berendezték volna saját otthonukat. Mindezt tuda-
tosan csinálták. Emberi méltóságuk is kialakult a harcok és az egyház 
építése közben. Magukénak tudták a kálvini demokráciát, éltek is vele 
örömmel és eredményesen. Építették és vezették szervezeteiket. Maga-
sabb egyházi méltóságot Magyarországon csak főurak tölthettek be; itt 
megváltozott a helyzet. S látták, hogy ezen az úton, még az angol nyelv 
későbbi használata esetén is, megmaradhatnak magyarnak. Érzésük sze-
rint, ilyen eredményekért a harcot is vállalniuk kellett. A küzdelem nem 
emésztette meg őket, további gyümölcsök születtek belőle. 

Második kérdésünk: az igaz krisztusi életet jelezte-e történelmi kálvi-
nizmusuk érvényesülése? Komjáthy szerint, igen, s az elmúlt száz eszten-
dő alatt a legtöbb amerikai református lelkipásztornak is ez volt a véle-
ménye. Nemcsak a függetleneké, a nagy egyházakhoz csatlakozott papok 
jó része ugyanígy gondolkozott. „A kálvinizmus egyszerűen azt jelenti, 
hogy a legtisztább biblikus hit megtermékenyíti egy egész nép kultúráját 
es életét ... az egész társadalom kovászává lesz ... az igazi kálvinizmus azt 
jelenti, hogy aki kálvinista hitét komolyan veszi, jobb francia, jobb ame-
rikai és természetesen jobb magyar hazafi lesz általa.” Mindez valóban 
végbement népünk közt Amerikában az elmúlt száz év alatt. De: fontos 
kiegészítésül: Kuyper, ezekkel a tételekkel egyidőben, sőt megelőző mó-
don, erősen hangsúlyozta „az újjászületés nélkülözhetetlenségének a gon-
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dolatát”. Ez volt az alapvető követelménye, minden más csak utána jöhe-
tett. 

Újra vessük fel a krisztusi kritikai elvet: a történelmi kálvinizmus 
nyomán jobb keresztyének lettek-e az itt élő magyar reformátusok? Erre a 
kérdésre, teljes hitelességgel, csak az Isten felelhet. Komjáthy viszont 
csak egyháztörténelmet írt, s a történelmi kálvinizmus volt a vezérlő elve. 
Sajátos területén a valóságot fogta meg vele; s a történetíró ezen túl nem 
mehet. Akarva-akaratlan mégis – igaz vagy téves – utat jelöl meg a bárhol 
élő magyar reformátusság számára. Különösen az állam és az egyház 
alapvető viszonyára nézve. 

A kitántorgott egyház tudományos módszere kifogástalan; az anyag a 
történelmi kálvinizmus irányába tendál, ezt nem kerülhette el a tények 
meghamisítása nélkül, bár Komjáthy szemléletmódja önmagában is ebbe 
az irányba mutat. Élesen rávilágít a magyarság itteni életére, és érzékelteti 
vallásos viselkedési módját. Művészi teljesítményt is nyújt: életet öntött a 
fennmaradt dokumentumokba. Rég esedékes, nagyszerű könyv, s valóban 
egyháztörténeti munka. Mindig figyeltem benne az Isten országa kontúr-
jait is. 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Csikágó magyar költője206 
Mózsi Ferenc: Versvisszafojtva, válogatott versek, Szivárvány Könyvek 
8, Chicago 1985,192 l. 
 
A nyugati magyar könyvkiadásban ritka díszes köntösben: kemény vá-
szonkötésben, művészi borítólap alatt, majd kétszáz hófehér oldalon je-
lentek meg Mózsi Ferenc válogatott versei. A kiadó — a csikágói Framo. 
(Az elnevezés — nyílt titok — Frank Mózsi rövidítése.) 

„A válogatás Szakolczay Lajos (Budapest) lektor észrevételeinek fi-
gyelembevételével történt” — jelzi egy jegyzet a 4. oldalon. Tegyük hoz-
zá: eléggé nem dicsérhető módon! Szakszerű lektorálás híján többnyire 
hibák, elírások, magyartalanságok tarka gyűjteménye némely nyugati 
magyar könyv. 

A fülszöveg vallomása felkelti az olvasó érdeklődését: „cselekvőképte-
lenségemet szándékoztam legyőzni” — mondja arról a huszonéves fiatal-
emberről, aki 1970 nyarán átúszta az Adriát. „S ez sikerült.” Csak így, 
egyszerűen, röviden. 

A kötet tartalma hat ciklusba sorolt másfélszáz vers. Mózsi eddigi négy 
verseskötetéből, tizenkét év terméséből válogatott. A „Sodrásban” ciklus 
a Nyugatra érkezés élményét dolgozza fel: 

„erre akartam én jönni  
vagy megint ajtót tévesztettem  
a teremőrök rám sem hederítettek  
mikor beléptem” 
„mi lesz” — folytatja a „tűnődés” — „ha újból 
lázlótuszok ülnek 
nyugtalan szívem tavirózsái közé (...)  
vajon úgy el tudok-e menni innen  
mint ahogy lökhajtásos vérem  
szuperszonikus nyomása idehozott” 

A „Feltételes módban” ciklusában az olvasó szeme ilyen egyszerű, 
tiszta sorokon akad meg: 

„álmaimban meztelenül járok  
testem fedi / néhány versvirág  
illatok itatósa közt / szerelem szirma  

                                                           
206 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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emlékek borítékjában / leveled" 
A harmadik ciklusban megörülünk az olyan eredeti, találó képeknek, 

mint ez a bemutatkozás: 
„csavarokra  
mondatokat szerkesztő  
versheggesztő vagyok” 

és aki ismeri a költőt, mosolyoghat a Határ Győzőnek ajánlott 
„Specific Gravity” tréfás indításán: 

„fajsúlyomnál fogva 
nehéz verseket kell írnom 
 nehogy elfújjon a kritika szele” 

vagy elgondolkozhat az olyan suta vallomásokon, mint a könyörgés 
alázatosságért (Pour humilité) kezdősorai: 

„még mindig / nem vagyok elég alázatos 
 az Alkotással szemben” 

A figyelmes olvasó talál egy-egy utalást konkrét helyzetekre is, mint 
„A Purgatóriumban” főlő költői együttes, amely — gyanítjuk — a nyugati 
magyar költészet antológiáiból kimaradtak gyülekezete. 

„A Purgatóriumban 
becsinált-levest kavargatnak / az ördögök  
a versaprólékos lében  
költőtársaimmal ülök 
 
nem vágyunk mennyországba  
kikkel terítékre együtt kerülünk  
saját főztünket azokkal esszük” 

Lesz, aki még emlékszik a „Kire hagyhatom” szép soraira, amely a . 
Földközelben” című második Mózsi-kötet utolsó verse volt: 

„kire hagyhatom / hering szomjam / sózott szomorúságát  
szemüvegem homályától / kinek párásodik be a lelke” 

Az ötödik, az „Elképedés kétkedésre” ciklus politikai, közéleti költé-
szet, már amennyire a műfajt művelni — egy csikágói magyar költőnek 
— érdemes, és lehet. 
A „Néma leventeként” helyzetkép a mai Magyarországról:  

„menhelyre kerültek az elvek  
idegszanatóriumba az eszmék  
s a Nép (...) 
néma leventeként / játssza szerepét 
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nincsenek hamis illúziók (...)  
a Vígszínházban a társulat  
és az igazgató cserélődik 
 de a műsor ugyanaz a csepegő” 

 
Ha jó az emlékezetünk, bosszankodtunk azon, hogy lapalji jegyzetek 

magyarázzák meg Gavroche kilétét, a Vim-mosóport, míg másutt senki 
sem fordítja le a gyakori francia verscímeket. Victor Hugó Gavroche-a az 
általános műveltséghez tartozik hazánkban, franciául tudni — nem. 
Mindezt – emlékezzünk vissza! – már annak idején kipécézte a kritika. 

A hatodik, kötetzáró ciklus a „szélesre szűkült szemellenzős látóhatár” 
vadnyugati világát tűzi tollhegyre. „De jaj, nem ilyen lovat akartunk” – sír 
fel a költő, ám utána rezignáltan állapítja meg: 

„a kalandozások kora lejárt  
és most behúzott, tépett tollakkal  
jámboran legelészek a dombtetőn” 

Merre tovább? „Egyszer majd át fogok csapni a szépprózába” – ígéri a 
kötet utolsó szövege. 

 
* 

Jól szerkesztett, világos, áttekinthető kötet. Benne van mindaz a jó (és 
az a rossz), amit Mózsi Ferenc eddigi négy verseskötetében megdicsért 
(vagy elmarasztalt) a kritika. A játékos kedv, amellyel csűri-csavarja, épí-
ti-bontja a nyelvet, a kíméletlen, őszinte hang, a lényegretörő mondaniva-
ló. De megtalálhatók itt – ha ritkábban is, mint előző köteteiben – költőnk 
agyafúrt alliterációkba fúló elodázásai, öncélú játszadozásai is. Mondhat-
nánk így is: hiába tűnnek fel itt-ott a letisztulás örvendetes jelei, váloga-
tott kötetében felnagyítva látja viszont az olvasó Mózsi Ferenc régi hibáit 
is. 

Változatlanul érvényes tehát új kötetére, hogy a nyelvi telitalálatok tű-
zijátéka után – gyakran megbicsaklik a pőre gondolat, hogy itt-ott már-
már élet-ellenes e versek ólmos fáradtsága, morózus kedélytelensége, 
rossz közérzete. Változatlanul érvényes a tanács is, amelyet a „Szénaillat 
száll” egyik kritikusa fogalmazott meg: vigyázat, a líra nem a rejtezkedés, 
hanem a tárulkozás művészete! 

Múlnak az évek, Mózsi Ferenc konok elszántsággal végzi a dolgát. Ti-
zenöt évvel az Adria átúszása után nyomdája, könyvesboltja, folyóirata 
van Csikágó kellős közepén, ott, ahol köztudomásúan még A1 Capone, 
sőt Bonnié és Clyde is megbukott. Ez a makacsság, ez az elszánt akarat a 
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biztosíték rá, hogy előbb-utóbb Mózsi, a költő is ki fogja küzdeni magá-
nak irodalmunkban az őt megillető helyet. Ignorálni – mint azt a Nyugati 
Magyar Költészet Antológiája tette öt évvel ezelőtt – Csikágó magyar 
költőjét ma már nem lehet. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Őrködő csillagok a Kárpátok alatt207 

Szalai Borbála: Őrködő csillagok, Móra Könyvkiadó – Kárpáti Kiadó, 
Budapest – Ungvár 1983, 82 lap. 
 
Amint a „Könyvvilág” 1985 májusi számában olvasom: „szükség volna 
olyan kritikai szemlére, amely beszámol a szomszédos országok újabb 
irodalmi terméséről, hiszen hiába kaphatók a könyvesboltokban az erdé-
lyi, felföldi vagy vajdasági magyar írók művei, az olvasónak és a tájéko-
zódni kívánónak nem könnyű a választás.” A kárpátaljai magyar iroda-
lomról a nagyközönség alig tud valamit. A Könyvvilág helyesen sürgeti, 
hogy ismertetésére szükség lenne. 

Mikor Sydneyben, Ausztráliában az otthoni magyar irodalom sorsán 
töprengtem, olvastam az erdélyi, a szlovákiai és a jugoszláviai irodalmat, 
de a kárpátaljai eszembe sem jutott, azt hittem, hogy a sanyarú évek alatt 
e maroknyi magyarság szétszóródott, megsemmisült. 1957 után egy-egy 
elbeszélést, vagy verset olvashattunk, de valójában Kovács Vilmos 1965-
ben megjelent regénye, a „Holnap is élünk” fordította figyelmemet e ki-
sebbségi magyarság irodalmára. Mégis a mai budapesti könyvesboltokban 
hiába keres az olvasó kárpátaljai irodalmat. Én is csak egy kivétellel ta-
lálkoztam. A gyermekkönyvek között megtaláltam Szalai Borbála mese-
könyvét, az Őrködő csillagok-at. A könyv a Móra Ferenc Ifjúsági Könyv-
kiadó gondozásában jelent meg, de nyomását és kötését az Ukrán Szovjet 
Szocialista Köztársaságban végezték. A gyermekeknek közérthető, ha-
gyományos stílusú rajzokat Medveczky-Luták Edit készítette. 

Szalai Borbála, mint tankönyvkiadói szerkesztő, főleg gyermekverse-
ket publikál. Ezekben szeretettel mutatja be szülőföldjét: 

Falunknál a Kárpátok  
lágyan elterülnek:  
égbe törő csúcsaik  
dombbá szelídülnek. 
Nincsenek itt fenyvesek,  
nem porolnék széllel:  
a hegyoldal zamatos,  
édes szőlőt érlel. 
Szinte magunk előtt látjuk  

                                                           
207 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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a kis völgyet, ahol: 
Falunknál a 
 kertek alatt  
bukdácsol egy 
kicsi patak. 
 
Abban fürdik  
minden reggel  
a napocska,  
mikor felkel. 
Majd feltekint az égre, és meglátva  
a göncölszekeret, így versel: 
Nevem szerint  
szekér vagyok —  
azért semmit  
nem szállítok 
 
Nem is fognak  
lovat elém . . . 
Milyen szekér  
lehetek én ? 

 
Az otthoni gyerekeknek Weöres Sándor, Mészöly Miklós és Jani-

kovszky Éva írja a legszebb, legjobb verseket, meséket és elbeszéléseket. 
Szalai Borbála óvódásoknak és kisiskolásoknak könnyen megtanulható 
verseit hét ciklusba rendezi, a négy évszakról szóló versek után az első 
osztályosokhoz szól, majd mondókák és találóskérdések, végül pedig ál-
latmesék következnek. 

Boldogan olvastam ezeket a kis gyermekverseket, hogy van aki a kár-
pátaljai magyar gyermekeknek mond még szép mesét és őrködik nyelvük 
tisztaságán. 
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LŐKKÖS ANTAL 
Egy csak azért is író – költő208 

Saáry Éva: Százféle szerelem, Versek 1970–1972, Svájci Magyar Irodal-
mi és Képzőművészeti Kör, Zürich l984, 220 l. 
 
Érdekel-e valakit az irodalom? – divat-e ma az irodalom? – így teszi fel a 
kérdést Szabó György az „És” egy tavalyi számában. Első látásra furcsá-
nak tűnik mindez, hisz a magyar betűfaló nemzet, a könyvespolcok ros-
kadoznak a szépirodalmi művek alatt, az újdonságok bibliográfiája meg 
bőségesen jegyez szépprózát és költészetet. Ismert dolog, a tollából élő 
író műveit ki kell adni, akár veszik, akár nem; ehhez nem fűzhetünk 
kommentárt, mert kellemetlen íze lenne író-kiadó számára. A külország-
okban élőket – sajnos vagy hál'Istennek – nem fenyegeti az a 'veszély', 
hogy műveik eladásából kelljen megélniük, ők viszont tapasztalják a bő-
rükön, hogy a külföldre szakadt magyarokat egyáltalán nem érdekli az 
irodalom, divatról meg említést se tegyünk. 

A csak-azért-is írók-költők csapatához tartozik Saáry Éva. Kötete, a 
Százféle szerelem, három esztendő versanyagával, nem is folytatása, ha-
nem csak kiegészítése a 73-ban megjelent Átható csend „nyolc év gazdag 
anyagából adott szigorú, nagy kihagyásokkal létrejött válogatásnak”. 

„Akik ismernek, nem ismernek” – jelenti be tömören Magamban című 
versében. Nem hízeleg kritikusainak, akik – vagy tízet idéz közülük az 
Átható csend 'fülszövegén' – majdnem kizárólag csak dicséretekkel hal-
mozták el: filozofikus töprengő lélek, elmélkedésre hangolt értelem, hal-
ványpiros parázsú szenvedély, hűvös tárgyilagosság, a forma és tartalom 
összhangja, nála megtalálható a kiegyensúlyozottság drámai purgatóriu-
ma. Pontosan idézve. 

A Százféle szerelem egyetlen kritikust sem cáfol meg a fent idézettek 
közül. Csak kiegészítésképpen tudatom én is, hogy a versíró intenzíven 
foglalkozik még grafikával és fényképészettel. így lesz érthetőbb munka-
módszere is: villanófénnyel dolgozik, élesen, szinte vakító világításban 
lobbantja fel a gondolatokat, hogy bele-bele káprázik az olvasó szeme. A 
pillanatfelvétel mögött háttér sincs gyakran – igaz, nem mindig elsőrendű 
fontosságú az. A mondanivaló kimondatik. Nem engedi meg az elmélke-
dést, a tűnődést, hiszen a konklúzió már felmutattatott, igent kell rá bólin-
tanunk: „minden / vágy / oktalan” (Billentyűk 4); „virágaim / MIND / 

                                                           
208 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 1. számában. 
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itthagyom / hervadt csokorba kötve / virrasztanak / ÖRÖKRE” (Virága-
im); „a piperés máz alatt / rakoncátlanul / hányják-vetik magukat / a / 
kellemetlen / kérdések” (A felszín alatt). 

Saáry a fekete-fehér technika élességével veti papírra az emberi lét, a 
mindennapi élet s a történelem áramlatain felbukkanó, illetőleg azokból 
leszűrt igazságokat, tényeket. Nem fél a hitvallásos nyilatkozatoktól sem: 
„nem dörgölődzőm / sem ide / sem oda” (Magamban), vagy: „irigylem / a 
/ KÖNNYEBB MEGOLDÁSOK / prófétáit” (Nem tudom) . . . „tudok-e / 
keményen állni / OTT / ahol mindenki csúszik-mászik / s alattomosan / 
kétértelműen / mosolyog” (Lelkiismeretvizsgálat). Az ilyetén felvetett 
szónoki kérdésre csak egyértelmű lehet a válasz: „OTT, ahol mindenki 
csúszik-mászik”, ott valóban csak a jellemszilárdság, a megvesztegethe-
tetlenség (lám, maga a szó is kivételes!) tulajdonosa nem merülhet el az 
áradatban. 

Ugyancsak szembeötlő, bár a magyar nyelvű költészetben – az óhaza 
határain belül és kívül – egyáltalán nem meglepő és ritka jelenség a költői 
állapot–hivatás magasfokú idealizálása. A „mosolygó semmiből jöttek” 
szinte túlvilági eredettel büszkélkedhetnek, felelősség-tudatuk messze 
felülmúlja az átlagos halandóét. így nem csodálkozunk, mikor nemzete 
sorsán aggódik, ha nála is megfogalmazódik, illetőleg kimondatik az 
„örökös viszály” (Magyarok), vagy az elvhűek már-már teátrális, fenn-
hangon hirdetett büszkesége: „mi az utolsók, a makacsok” (Emigránsok). 

Azért a szeretnivaló versekben is bőven válogathat az olvasó. Különö-
sen azokra figyelhet föl, melyek írásakor 'otthon hagyta' a fényképezőgé-
pet, s nem érezni a fénymérővel, távolság-beállítóval való bíbelődését: 
„EMLÉKSZEL MÉG RÁM / együtt üldögéltünk / a / járdaszélen / s / 
lángnyelvek futkostak / a / fejünk felett” (Emlékszel). Ilyenkor szívesen 
elmerenghetünk: „felhősödik / mindenütt felhősödik / * / alacsonyan húz-
nak a gondok” (Vihar előtt), ilyenkor átélhetjük a nem aforizmára gömbö-
lyített gondolat erejét: „FÁJDALMAD / FÁJDALMAMMAL / hasztalan 
/ verseng” (Hiába), s a kép eredetiség erejével hat és nem utaltatik a már-
látottak-hallottak közé: „magam / hullatok / lyukas zsebembe / alamizs-
nát” (Solo). 

Saáry Éva grafikus, vizuálisan gondolkodik, nem hanyagolja el a tipo-
gráfia adta lehetőségeket. Ezért komponálja szellős kép-alakra verseit, s 
ezért nyomtatja még szellősebbre azokat. így nemcsak a szem gyönyör-
ködik bennük, hanem a papírgyárosok is örülnek. Azt viszont sajnálni 
lehet, hogy a rossz minőségű reprodukálás nem engedi meg a kötet díszítő 
foto-grafika illusztrációk igazi értékelését. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
„Összetört mozaikkép”209 

Kővágó József: Emlékezés a Náci-ellenes Magyar Katonai Ellenállásra, 
Century Typesetting and Publishing Co. Canada 1985, 95 l. 
 
A németellenes magyar katonai ellenállás 40-ik évfordulója alkalmából 
Kővágó József megkísérelte a titkos szervezkedés történetét „más és saját 
személyes” emlékeire építve föltárni. Idekint erre a feladatra alig vállal-
kozhatott volna illetékesebb Kővágó József hadi műszaki törzshöz beosz-
tott századosnál, aki az ellenállási mozgalomban Kiss János altábornagy 
segédtisztje volt. Könyvének nagy érdeme, hogy a katonai és polgári el-
lenállók és néhány bátor magyar asszony nevének felsorolásával nem 
engedi feledésbe merülni azoknak az érdemeit, akiknek cselekedeteiről 
otthon legszívesebben hallgatnak, s akiknek nevét, ha lehetne kitörölnék a 
közelmúlt magyar történelméből, mert nem illenek bele a kizárólag kom-
munista vezetés alatti ellenállás legendájába. Már pedig – Kővágó szerint 
is – a Nagy Jenő nyugalmazott vezérkari ezredes kezdeményezte és Kiss 
János altábornagy vezette katonai ellenállás résztvevői a németellenes 
Horthy-hű tisztek soraiból kerültek ki. Sajnos, éppen Horthyhoz való hű-
ségük okozta a mozgalom sikertelenségét, mert akadályozta őket az ide-
jében való szervezkedés megkezdésében. Mindaddig, míg Horthy a he-
lyén volt, parancsra vártak, s közben a hadsereg vezető posztjait meg-
szállták a németbarát tisztek, ők meg mindenünnét kiszorultak. Ha a had-
sereg fölött rendelkező csapattisztek a végzetes órában nem követték leg-
főbb hadárukat, máig sem tudom elképzelni, hogy bárki közülük való 
rávehette volna őket az átállásra. Az akkori magyar tisztikar többségének 
magatartása sok mindennel magyarázható, de semmivel sem menthető . . . 
Magyarázható az uralkodó rétegnek és a vele tartó keresztény középosz-
tály többségének a háborút követő kommün okozta traumájával. De ma-
gyarázható azzal is – mint Kővágó teszi –, hogy a két háború közti Ma-
gyarország „vezető eszméje” a trianoni békével elveszített magyar terüle-
tek visszaszerzése volt. Kétségtelen, hogy a trianoni imperialista béke 
történelmünknek Mohács óta legtragikusabb eseménye. Ma már világos, 
hogy a vesztett háború után a nemzetiségek lakta területeket semmikép-
pen sem lehetett megtartani, de sem a nemzetiségek elszakadási törekvé-
seivel értetlenül szemben álló maradi közvélemény sem a nemzetiségek 
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törekvéseit feltartóztathatatlannak tartó demokraták arra egyáltalában nem 
voltak felkészülve, hogy a vesztett háború következtében 3–4 millió ma-
gyart megkérdezése nélkül egy kegyetlen békediktátummal idegen uralom 
alá hajtanak. Természetes, hogy a magyarság egyharmadának leszakítását 
a nemzet testéről minden magyar igazságtalannak érezte és érzi még ma 
is. A Horthy-rendszer revizionista propagandája persze nem volt a legsze-
rencsésebb, de mit is lehetett tenni egy olyan világban, amelyben a ma-
gyar ügynek sehol pártfogója nem akadt. A franciák mindvégig kitartottak 
a kisantant támogatása mellett. Az angoloknál csupán egy ókonzervatív 
lord tette szóvá újságjaiban a magyarságot ért trianoni igazságtalanságot. 
De lord Rothermere szimpátiája is nyilván inkább az anglomán főúri 
arisztokráciának szólt, mint a magyar népnek. A magyarság – és nemcsak 
a vezető rétege –, ha akarta, ha nem, szövetségest csak a fasiszta Olaszor-
szágban, majd a feltörő német Harmadik Birodalomban remélhetett, 
amely nyíltan hirdette a versaillesi szerződés revízióját, így aztán az elve-
szített magyarlakta területek visszaszerzése csak a hitleri Németország 
segítségével látszott megvalósíthatónak. Hogy ez mekkora kockázattal 
jár, akkor erre csak a nagyon előrelátók gondolhattak. A második világ-
háború kitörése azonban nagyobb óvatosságot, és határozottabb magatar-
tást követelt volna a hatalom birtokosaitól. A várható veszedelmek előtt 
majdnem mindenki szemet hunyt. Maga Horthy a német–szovjet háború 
kitöréséről Hitlerhez intézett táviratában azt mondotta, hogy sóvárogva 
várta ezt a napot és most boldognak érzi magát. A villámháború kezdeti 
sikerei elvakították a vezető magyar politikusok és katonák túlnyomó 
többségét, s ahogy Kővágó mondja a német győzelemmel szembeni 
„megrázó kétely 1941 áprilisában érlelődött meg” Teleki Pál lelkében, 
„pisztolyának dörrenése azonban kiáltó szó maradt”. A katonai ellenállás 
gondolata ezért Magyarország német megszállásáig fel sem merülhetett. 

Mielőtt azonban rátérnék Kővágó visszaemlékezéseinek ismertetésére, 
egy személyes megjegyzést kell tennem. Minden tiszteletem Kővágó Jó-
zsefé, az ellenálló katonatiszté és Budapest 1945 utáni demokratikus pol-
gármesteréé, aki egyaránt megjárta a nyilasok és a kommunisták börtöne-
it, mégis meg kell mondanom, hogy visszaemlékezéseinek megírására 
stiláris szempontból nagyobb gondot kellett volna fordítania. Az egész 
füzet hemzseg a kiáltó magyartalanságoktól és a bosszantó képzavaroktól. 
Mennyire nem volt tisztában könyvének rossz magyarságával, mutatja, 
hogy könyve végén külön levelet intéz az olvasóhoz, amelyben köszöne-
tét mond azoknak a barátainak, akik elolvasták első fogalmazványát és 
javításokat eszközöltek, s „gondos, időt rabló” lektorálással „felbecsülhe-
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tetlen értékű segítséget nyújtottak” neki. Bár ne tették volna. Helyesebb 
lett volna, ha ezt az „időt rabló” munkát átengedik olyan valakinek, aki-
nek van némi fogalma a magyar nyelv legegyszerűbb szabályairól és a 
tiszta magyar stílusról. Intő példának a továbbiakban igyekszem Kővágó 
szavaival ismertetni mondanivalóját, a sok idézőjel tehát nem véletlen, 
hanem egyenesen szándékos. 

Kővágó szerint a háborúból való kiugrás gondolata (amely még nem 
foglalta magába az esetleges katonai ellenállásét) csak 1943 második fe-
lében merült föl, amelynek aztán szerinte „legkimagaslóbb jellegzetessé-
ge” a „mozaikszerűség” lett, és ebbe „a mozaikkép összeállításba számos 
kitűnő művész kapcsolódott bele, akik otthon és külföldön, gyakran nem 
is tudva egymásról, csiszolták a különböző köveket, amelyek majd egy 
szép és időtálló diplomáciai, politikai remekműbe egyesülnek”. A re-
mekműbe való egyesülés nem ment könnyen, mert a „Kormányzó, aki az 
alkotmányos képben (Az olvasót kérem az alkotmányos képet ne tévessze 
össze a mozaikképpel. M. J.) az egyetlen szilárd pont maradt”, még a leg-
bizalmasabb körben sem tudott mást ajánlani, minthogy „várni kell és 
bízni”. Jóllehet a kiugrási kísérlet „főművésze” maga Kállay Miklós mi-
niszterelnök volt, aki Kővágó szerint „megadta azt az alapgondolatot, 
amely a nyugati szövetségesekkel való megegyezés kimunkálása és a né-
metekről való leválás volt”. Ebben a szellemben később néhány „mozaik-
esemény”, sőt „mozaik-elrendezés” is történt. Az elsőt két „mozaikmű-
vész”, az akkor már Amerikában tartózkodó Eckhardt Tibor és dr. Habs-
burg Ottó kezdeményezte. Ez a „mozaik-esemény” abból állott, hogy kö-
zösen megszövegeztek egy táviratot Hennyey Gusztáv külügyminiszter-
hez, amelyben közölni akarták a magyar kormánnyal, hogy angol- ameri-
kai ejtőernyősök fognak érkezni Magyarországra. A távirat szövegét Roo-
sevelt és valamivel később Churchill is jóváhagyta, azonban „az érintke-
zésben beállt nehézségek miatt” nem érkezett meg a magyar kormányhoz. 
Hogy mi lett az ejtőernyősökkel, arról nem szól a fáma. Hasonlóan ered-
ménytelen maradt a „Marmora”-tengeren egy brit jacht ölében történt 
„mozaik-elrendezés” is. A lázas mozaik-elrendezésekre azonban felfi-
gyeltek a német ellenművészek, akiknek jelentései alapján Hitler felis-
merte, hogy Magyarország kiválása „igen súlyos csapás lenne Németor-
szág számára”. Látva, hogy „az orosz előrenyomulás következtében a 
német megszállás küszöbön áll”, a magyar kormány „félelmében habo-
zásba kezdett”. Habbal azonban nem lehetett mozaikot készíteni. Hitler 
1944. március 18-ra Klesheimbe magához kérette Horthyt. A kormányzó, 
úgy látszik, nem vette észre, hogy a kormány „habozik”, s elfeledte mi-
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niszterelnökének lelkére kötni, mit tegyen, ha a németek őt visszatartják 
és az országot megszállják. Mint Kővágótól megtudjuk, a „beözönlő né-
met egységek árnyékában” a miniszterelnök „magába roskadt”, de ros-
kadtan is tovább reménykedett a nyugatiakban, s az ejtőernyővel Magyar-
országon korábban földre szállt Duke amerikai ezredes rádiójával üzenni 
is akart nekik, aztán mégis inkább elment a török követségre. A német 
megszállás, 1944. március 19-e és a nyilas hatalomátvétel, 1944. október 
15-e közötti hét hónap a kormányzó részéről további tétovázással telt el, 
az ellenállók részéről pedig elakadt a mozaikkövek csiszolása, mert a 
„mozaikon dolgozó mesterek legnagyobb része börtönbe került”. Kővágó 
szerint ezekben a nehéz hónapokban a mozaikkép „legszebb mozaikköve 
ifjú Horthy Miklós” lett, sajnos nem közli, hogy őt ki csiszolta. Bár a né-
met megszállás után már Horthy is meg volt győződve, hogy „le kell válni 
a német oldalról”, de még mindig nem történt semmiféle intézkedés vagy 
szervezkedés az esetleges katonai ellenállásra, mert fölülről nem érkezett 
utasítás, azoknak a száma pedig akik ekkor már képtelennek tartották a 
„törvényes kormányt” és a „törvényes államrendet” a fordulat végrehajtá-
sára, igen kicsi volt. A kormányzó és a hozzá hű tisztek továbbra is kitar-
tottak a „várni és bízni” egyre reménytelenebb politikája mellett, míg „ál-
talánossá nem vált az a felismerés, hogy Magyarország számára csak egy 
út van nyitva – közvetlen tárgyalás a Szovjetunióval”. Románia kiugrása 
a háborúból „fölrázta” a „megdermedt” Horthyt és több németellenes 
személyt, aminek következtében „számos mozaikszerű kapcsolat, kezde-
ményezés és tárgyalás történt”, mert most már sokak előtt „világossá vált 
az a tény”, hogy nekünk is ki kellene ugrani a háborúból, de még ekkor 
sem történt intézkedés egy esetleges katonai ellenállásra. Hogy a kor-
mányzó „egész politikai múltjának és érzelmeinek hátat fordítva” végül is 
rászánta magát a Szovjetuniótól való fegyverszünet kérésére, Kővágó 
szerint „a hetvenhét éves Horthy magyar szívéről tanúskodik”. Egy fele-
lős politikussal vagy államférfivel kapcsolatban ma már csak magyarul 
lehet ilyesmit leírni. Magam a Jézus-szíve tiszteletéért sem lelkesedem, a 
Horthy-szíve tisztelet ellen meg egyenesen tiltakozom. A kormányzó a 
kiugrásra azért nem tudta magát idejében elszánni, mert demokratikusnak 
nem mondható konzervatív nézetei és érzelmei a huszonnegyedik óráig 
akadályozták, mikorra elszánta magát, már késő volt, mert mint Kővágó 
is elismeri, „a kiugrás előkészítése kezdetleges volt, a történelem kudarcra 
ítélte”. Hogy Horthy egy pillanatig sem gondolt katonai ellenállásra, 
amely nélkül a háborúból nem lehetett kiugrani, mutatja portugáliai emig-
rációjából Adenauer német kancellárhoz intézett levele. „Magyarországon 
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soha senki – írta Adenauernek – nem gondolt arra, hogy orosz parancsra, 
szovjet diktátumra Németországnak hadat üzenjünk. Ez egyszerűen el-
képzelhetetlen volt. Magyarország ezeréves történetében soha, egyetlen 
pillanatban sem lett áruló vagy szószegő”. Ez az erény a koraközépkor 
lovagi társadalmában még érvényes lehetett, de a huszadik században 
aligha. Érthetetlen, miért védekezett Horthy ezzel Adenauer előtt, mikor 
emlékiratában meg azt írta, hogy már a bécsi döntéskor felismerte Hitler 
álnokságát, mert „Ribbentrop egyik kezével a döntést, a másikkal meg 
egy olyan szerződést nyújtott át, amelynek értelmében államot kellett fel-
állítanunk az államban”. Miért ne lehetett volna 1944. március 19-én 
fegyveres ellenállást szervezni a Magyarországot megszálló, tehát már 
nem szövetséges, hanem ellenséges csapatokkal szemben? Persze utólag 
még ezt is lehetne, ha mással nem, azzal magyarázni, hogy nem akarta az 
országot hadszíntérré tenni, de még azzal is, hogy nem bízott már a saját 
katonai vezérkarában s a maga családja életét jobban féltette, mint a nem-
zet jövőjét. Nem csoda tehát hogy míg Horthy uralmon volt, katonai el-
lenállásra gondolni sem lehetett, mert katonai ellenállás fegyverek hasz-
nálata, az ellenséggé züllött egykori szövetséges megtámadása nélkül 
elképzelhetetlen, ezt pedig Horthy szószegésnek és árulásnak tekintette. 
így aztán a „Hitler utolsó csatlósa”, igen jól hangzó, de igaztalan vádját 
mind a mai napig igen nehéz kivédenünk. 

A tényleges katonai ellenállás szervezését csak Horthy lemondatása és 
a nyilas hatalomátvétel után lehetett elkezdeni. A mozgalmat Nagy Jenő 
vezérkari ezredes kezdeményezte, de komolyabb mozgalommá csak 
1944. november 4-e után Kiss János altábornagy vezetésével vált. A nyi-
las hatalomátvétel napjaiban, mint Kővágótól megtudjuk „sokan siratták 
befele hulló könnyekkel szép hazánk pusztulását”, sőt az addig németba-
rát többségű tisztikar „egy részén is a szégyenérzet uralkodott el azért, 
hogy a honvédség a döntő pillanatban nem követte legfőbb hadurát”. 
Hogy a tisztikar többsége még ekkor is mennyire passzív volt, mutatja az 
a kis epizód is, amit a fiatal Kővágó lelkes, naiv javaslata a Haditechnikai 
Intézet tisztjeinek összejövetelén, 1944. október 15-én este kiváltott. 
Nagy fölindultságában azt javasolta, hogy azonnal alakítsanak tiszti-
századot (azzal indult az ellenforradalmi sereg szervezése is 1919-ben) és 
vonuljanak föl a várba és biztosítsák legfőbb hadúrokat hűségükről. Kő-
vágó javaslatát csupán egyetlen tiszt támogatta, a többség nyilván nem-
csak naivsága miatt volt ellene. Mint ez a kis példa is mutatja, a katonai 
ellenállás szervezői nagyon nehéz, szinte megvalósíthatatlan feladatra 
vállalkoztak, jóllehet Kővágó szerint „a kiugrási mozaik” ekkor már 
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„pszichológiailag erősödőben volt”. Fegyveres ellenállás azonban október 
15-én is alig volt. Csak a vár felől hallatszott egy ideig puskaropogás, 
amelyet magam is hallottam. A pesti polgárok az utcán egykedvűen talál-
gatták, mi történik, ellenáll-e a testőrség, vagy csak a németek és nyilasok 
vaktában lövöldöznek, hogy megfélemlítsék a népet. Ezenkívül még a 
Népszínház utca felől hallatszott lövöldözés. A Körút sarkán az emberek 
azt mondták, hogy a csillagos „zsidó házak” tetejéről lövik a németeket. 
Hogy kik lehettek e bátor ellenállók, máig sem derült ki, legalábbis én 
sehol nem olvastam a Népszínház utcai lövöldözésről, pedig valóság volt, 
saját fülemmel hallottam. Másnap már tele volt a város nyilas-karszalagos 
katonákkal, akik az utcákon a katonaköteles korúnak látszó férfiakat iga-
zoltatták, miért nincsenek a frontvonalban. Az igazoltató, fegyveres nyilas 
katonákkal szemben való polgári ellenállásnak egyszer magam is szemta-
núja voltam. A Körúton, közel az akkori Podmaniczky utcához katonaru-
hába öltöztetett két 16-18 éves nyilas-karszalagos kölyök puskával a vál-
lán igazoltatni próbált, hangosan szidva azokat, akik a Körúton sétálnak, 
mikor veszélyben a haza. Egyszerre csak nagyobb csoportosulás keletke-
zett körülöttük. A két tejfelesszájú nyilas láthatólag megijedt, de már nem 
iszkolhatott el. A körülállók elvették tőlük a puskát és hazaküldték őket 
az édesanyjukhoz, pontosan megjelölve a helyet, hogy ott is hova. 1944. 
október 15-e bebizonyította, hogy Horthy mögül a végzetes órákban nem-
csak a hadsereg, hanem a Hitler-barátnak éppen nem nevezhető magyar 
nép többsége is hiányzott, s a tekintélytiszteletre és nem demokráciára 
alapozott társadalomban nem tudott egyetlen ellenzéki politikus sem ma-
gának olyan országos hírnevet szerezni, hogy a magyar nép a sorsdöntő 
órákban feltétlen bizalommal követhette volna, így csak riadt félelemmel, 
tehetetlenül várta a bekövetkező eseményeket. Másnap, mint Fehér Lajos 
is elismeri, a munkások megjelentek a gyárakban s mintha mi sem történt 
volna, fölvették a munkát. Nagy szerepet játszott ebben az orosz megszál-
lástól való páni félelem is. 1848 óta az orosz hadseregnek nem volt éppen 
jó híre Magyarországon. A megszállt területekről érkező hírek a rabolva, 
fosztogatva, nőket erőszakolva, vörös zászlók alatt és a cári tábornokok 
ízléstelenül festett képeivel előrenyomuló Vörös Hadseregről semmit sem 
javítottak a hátországban ezen a százesztendős képen. A szovjet csapato-
kat a néhány száz kommunista és az új hatalomhoz dörgölődző opportu-
nistákon kívül csak a gettóba zárt zsidóság tekintette – érthető módon – 
felszabadítóknak. A magyar nép ösztönösen érezte, hogy a német meg-
szállást könnyen felválthatja egy orosz megszállás, amely még a török 
világnál is tovább tarthat. Ezért igazán nagy azoknak az érdemük, akik 
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ilyen hangulatban mindennek ellenére megkísérelték a katonai ellenállás 
megszervezését, hogy mentsék, ami még menthetőnek látszott. 

A Németellenes Magyar Katonai Ellenállási Mozgalom Kővágó szerint 
feltehetőleg első összejövetelét Nagy Jenő nyugalmazott vezérkari ezre-
des (nem sokkal előtte nyugdíjazták németellenes magatartása miatt) 
menyasszonyának belvárosi lakásán 1944. november 4-én tartották, ame-
lyen Almásy Pál alezredes, Tartsay Vilmos nyugalmazott vezérkari szá-
zados, Szemes István repülő őrnagy, Tóth István és Kővágó József vettek 
részt azzal a céllal, hogy „a sok érdekes, gyakran kalandos elképzelést 
egységes képbe” kovácsolják össze. Később csatlakozott hozzájuk 
Katonay Mihály vezérőrnagy, Beleznay István vezérkari őrnagy és Mikó 
Zoltán vezérkari százados és sokan mások. Amikor a négy ellenzéki párt 
Bajcsy-Zsilinszky Endre vezetése alatt megalakította a Felszabadítási 
Bizottságot, a katonai ellenállási mozgalom vezetését Bajcsy–Zsilinszky 
javaslatára Kiss János nyugalmazott altábornagy vette át. Első összejöve-
telüket Kővágó emlékezete szerint 1944. november 13-án tartották Kiss 
János Kékgolyó utcai lakásán. Kiss János köszönetét mondott Nagy Jenő-
nek az addigi szervezésért és megerősítette vezérkari főnöki minőségé-
ben, majd felkérte Tartsay Vilmos vezérkari századost, hogy Révay Kál-
mán közreműködésével intézze a mozgalom személyi ügyeit, segédtiszt-
jéül Kővágó Józsefet választotta. A mozgalom célját zavaró tevékenysé-
gek megindításában, Budapest és főként a Duna-hidak és a közművek 
megmentésében és végül egy általános népfelkelésben jelölték meg. Ter-
veik megvalósítása érdekében összeköttetésbe léptek a polgári ellenzék és 
a „munkásság képviselőivel” is. Kővágó emlékezéséből az derül ki, hogy 
csak a kommunista katonai szakértőkkel kerültek kapcsolatba, a szociál-
demokratákkal való kapcsolatról ugyanis nem tesz említést. Polgári rész-
ről kezdettől fogva nagy szerepe volt a katonai ellenállási mozgalomban 
Makay Miklósnak, a fűzfői Nitrokémiai gyár igazgatójának, ö bújtatta 
Bajcsy-Zsilinszky Endrét, ő hozta fel saját autójával Kiss János altábor-
nagyot Kőszegről Budapestre, ő hozta össze a katonai ellenállás vezetőit 
dr. Csorba Jánossal, gróf Dessewffy Gyulával, Kovács Imrével és Rajk 
Lászlóval. Az illegális kommunisták katonai szakértőivel való tanácsko-
zásra 1944. november 14-én Gobbi Hilda Hársfa utcai lakásán került sor. 
Mint ahogy titkos szervezkedőkhöz illik, a találkozóra álnevekkel men-
tek, de a kommunista katonai szakértőkben Nagy Jenő és Almásy Pál 
azonnal fölismerte Pálffy György és Sólyom László vezérkari századoso-
kat. A közös múltú, de most már eltérő célokat szem előtt tartó katonák 
között a közvetlen feladatok megoldására is nehezen lehetett közös állás-
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pontot kialakítani. A nem kommunista tisztek azonnal észrevették, hogy a 
kommunisták maguknak akarják biztosítani a katonai ellenállás vezetését, 
ők akarják megszabni, mikor kezdődjenek a zavaró tevékenységek és az 
oroszoktól szerzett utasításaik alapján ők akarják meghatározni az általá-
nos felkelés időpontját is. Kővágónak külön feltűnt, hogy a kommunista 
katonai szakértők a rendelkezésükre álló „munkáserők” tekintetében 
eléggé kitérő válaszokat adtak. Ma már tudjuk, hogy semmiféle szervezett 
„munkáserő”, amellyel fegyveres felkelést lehetett volna kirobbantani, 
nem létezett. Az illegális kommunista mozgalom csak kis, alkalmi parti-
záncsoportokkal rendelkezett, amelyeknek erejéből — mint ezt Fehér 
Lajos megírta — legfeljebb a Gömbös-szobor felrobbantására és hasonló 
apró tevékenységre futotta. (Az egyetem aulájában történt robbantást egy 
akkor 16 éves gimnazista, Derecskey Károly és az egyetemista Nyeste 
Zoltán, két nem kommunista ellenálló szervezte s hajtotta végre.) A 
kommunisták tevékenysége sem terjedt túl a „zavaró tevékenységeken”, 
erejükből csak pár, néhány emberből álló csoport bevetésére futotta. Ilyen 
volt a Szirt-csoport, a Laci-csoport, a Sportsmann-csoport, a Marót-
csoport, a Táncsics Mihály egyetemi ellenállási csoport. . . De ha köze-
lebbről megnézzük tevékenységüket, az ő ellenállásuk is inkább csak 
szimbolikus jelentőségűnek tekinthető. A Szirt-csoport működésével kap-
csolatban Fehér Lajos csak arra hivatkozhat, hogy bombát dobtak egy 
lánctalpas német katonai autóra, majd egy másikat egy posztoló német 
katona lába elé gurítottak s végül egyet egy oldalkocsis német katonai 
motorkerékpárra hajítottak. Ebből a három bombából, néhány puskalö-
vésből s egynéhány zavaró tevékenységből született meg a kommunista 
partizánok hősi küzdelmének legendája és a sok ezer tagot számláló Par-
tizánszövetség. Hogy miért volt a magyar munkásmozgalom éppoly tehe-
tetlen (jóllehet a legfasisztaellenesebb szervezet volt az országban), mint 
az egész magyar társadalom, erre is több magyarázat lehetséges. Egyrészt 
a szociáldemokrata pártban és szakszervezetekben tömörült munkásság 
nem volt felkészülve az illegalitásra, mert a szociáldemokrata vezetők 
attól tartottak, hogy az amúgy is kommunistákkal fertőzött szervezetek 
teljesen a felelőtlen radikális kommunista elemek befolyása alá kerülhet-
nek. Másrészt mindaddig, míg Horthy és kormányai hatalmon voltak, szó 
sem lehetett arról, hogy a gyárak és nagyüzemek munkásait felfegyverez-
zék, mert a felfegyverzett munkásságtól a maguk „törvényes államrend-
jét” féltették, magyarán osztályérdekeiket előbbre helyezték a nemzet 
érdekeinél. Az sem titok, hogy maga az illegális kommunista mozgalom 
abban az időben néhány száz, kétszeresen is veszélyeztetett, illegalitásban 
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élő, főként polgári származású zsidó intellektüelből, néhány száz mun-
kásból és a Győrffy-kollégium egyetemista diákjainak egy részéből állott. 
Hogy a szélesebb munkás tömegekre mennyire nem volt befolyásuk, mu-
tatja Mikó Zoltán vezérkari százados Budapest bekerítése után tervezett 
akciójának kudarca, amelyet Kővágó nem is említ. Mikó Zoltán vezérkari 
százados irányítása és Csadány Endre közvetlen parancsnoksága alatt a 
Szentkirályi utcában és a Bimbó út 51 számú villában (ahol annak idején 
magam is találkoztam Mikó Zoltánnal) működött az egyetlen valóban 
bevethető, jórészt egyetemistákból és szökött fiatal munkaszolgálatosok-
ból hirtelenjében összetoborzott katonai alakulat. Mikó ennek bevetésével 
meg akarta nyitni az Esztergom felől előretörő szovjet csapatok előtt az 
utat Budára. A terv nem látszott kivihetetlennek, de a maga fegyveres 
alakulataival kockázatos lett volna megtámadni a Budát védő német és 
nyilas egységeket, ezért Somogyi Miklóssal abban állapodott meg, hogy 
az általa megadott időpontban fegyveres munkáscsapatokkal biztosítják 
az útvonal egy részét. A fegyvereket ő bocsátotta volna rendelkezésre. A 
megjelölt helyen, a megadott időpontban azonban alig néhány munkás 
jelent meg, s Mikónak le kellett fújnia az akciót. (A Német-ellenes Ma-
gyar Katonai Ellenállás külön tragédiájához tartozik, hogy Budapest el-
foglalása után Mikót az oroszok elfogták és a Szovjetunióba hurcolták. 
Később Tildy Zoltán közbenjárására több Mikó Zoltánt is hazaengedtek, 
de az ellenálló Mikó Zoltán vezérkari századosnak örökre nyoma veszett 
a szovjet gulág szigeteinek rengetegében.) 

Kővágó a titkos katonai összeesküvések szervezésében három lényeges 
fázist különböztet meg. Első: a katonai ellenállás vezetésére vállalkozók 
fölbukkanása. Második: a célok tisztázása, ezek megvalósításához szük-
séges szervezet és katonai szükségletek megteremtése. Harmadik: a kato-
nai akciók végrehajtása. Sajnos, a Németellenes Magyar Katonai Ellenál-
lási Mozgalom alig jutott túl a második fázis első pontjánál – de még eb-
ben is eltérések voltak a mozgalom vezetői és a kommunisták katonai 
szakértői között –, átütő erejű szervezet megteremtésére és nagyobb kato-
nai akciók véghezvitelére már nem kerülhetett sor. Kővágó szerint ugyan 
a szervezkedés szálai Tartsay Vilmos irányításával felértek a honvédelmi 
minisztériumig, elértek a légierőkig és egyéb parancsnokságokig, de az 
ezekre vonatkozó adatok nagy részét a mozgalom kivégzett vezetői ma-
gukkal vitték a sírba. Sajnos, még a mozgalom legközvetlenebb, s kivitel-
ében viszonylag egyszerűbb célja, a budapesti hidak megmentése sem 
sikerült, mert mire elkészültek az álgyutacsok, amelyekkel a robbantáshoz 
szükséges eredeti robbanógyutacsokat akarták kicserélni, az egész vezér-
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kar s vele a terv kiagyalója, Kővágó is lebukott. így a mozgalom nem 
lebecsülendő, kisebb zavaró tevékenységen s üldözöttek bújtatásán, hamis 
papírok gyártásán túl alig jutott. Ezzel a megállapítással nem akarom 
csökkenteni az ellenálló vezetők érdemeit, ők megtettek mindent, amit 
magukra hagyatottan tehettek. Közülük hárman, Kiss János altábornagy, 
Nagy Jenő vezérkari ezredes és Tartsay Vilmos nyugalmazott vezérkari 
százados és később Sopronkőhidán Bajcsy-Zsilinszky Endre életüket ad-
ták a magyar nép remélt szabadságáért. Sajnos, nem aradi vértanúk voltak 
ők, nem dicső harcok után buktak el, meg kellett halmok, mielőtt a harcot 
egyáltalán megkezdhették volna. Sorsuk Ady magyar messiásainak sorsá-
ra emlékeztet: 

Ezerszer is meghalnak, 
S üdve nincs a keresztnek, 
Mert semmit sem tehettek, 
Óh, semmit sem tehettek. 

S ha tehettek volna? Lengyelország, Csehszlovákia és Románia példája 
mutatja, hogy sikeres kiugrásunk a háborúból, vagy egy fegyveres felke-
lés sem tudta volna az orosz megszállást és az országnak a Szovjet Biro-
dalom alá rendelését megakadályozni, mert ez nem a kis népek háború 
alatti magatartásán, hanem a háború utáni nagyhatalmi erőviszonyokon 
múlott. De talán mégis másként álltunk volna a világ és a magyarságot 
(magát a magyar népet, s nemcsak a vezető rétegét) még a románoknál is 
gonoszabbnak tartó Sztálin előtt, s talán megmenthettük volna a szom-
szédállamok magyarságának egy részét a kisebbségi sorstól, vagy leg-
alábbis elérhettük volna, hogy a román és szlovák soviniszta- kommunista 
kormányok ne merjék még négy évtizeddel a háború után is mint ellensé-
get üldözni a hatalmuk alá került kisebbségi magyarságot. 

Nem a katonai ellenállás vezetőin múlott, hogy a tervezgetéseken és 
tanácskozásokon nem jutottak túl. „Valamennyien naponta titkos találko-
zók sorozatára mentünk” – mondja a mozgalomról Kővágó. Egy ilyen – 
Tartsay Vilmos lakásán tartott –, titkos találkozón 1944. november 22-én 
rajtaütött a nyilas csendőrség és még aznap éjjel az egész katonai ellenál-
lási mozgalmat sikerült fölgöngyölíteniük. Gyenes Antal szerint – ami a 
sorok között kiolvasható Kővágó könyvéből is – a katonai ellenállás ve-
zérkarának lebukását a konspiráció teljes hiánya okozta. Ha talán ez így 
túlzás is, kétségtelen tény, hogy konspirációs gyakorlattal elsősorban a 
kommunisták rendelkeztek, a katonai ellenállás vezérkara nem. Tartsay 
lakásának ajtajában Messik János hadnagy, gróf Széchenyi Pál zászlós és 
Peleskey Ernő szakaszvezető fegyveres harcba keveredtek a nyilas csend-
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őrökkel. Messik János és gróf Széchenyi Pál elestek a hősi küzdelemben. 
Bátorságuk és áldozatuk volt akkora, mint a korábban ugyancsak csend-
őrökkel vívott fegyveres harcban elesett kommunista Ságvári Endréé, 
akinek nevét az egész országban utcák, terek, iskolák viselik. Róluk 
azonban alig tud valaki, mert csak hősök voltak, nem kommunisták . . . 
Hősökről szólva nem feledkezhetünk meg az árulóról sem. Kővágó sze-
rint a mozgalmat egy Mikulics Tibor nevű százados buktatta le, akit szin-
tén meghívtak Tartsay lakására a november 22-i megbeszélésre. Mikulics 
még aznap reggel jelentést tett a honvédelmi minisztérium nemzetvédelmi 
osztálya vezetőjének, Andreánszky Jenő alezredesnek a tervezett összejö-
vetelről. Egy véletlen folytán megtudta Kiss János Tárnok utca 2. szám 
alatti lakásának210 címét is, amelyet csak a legbeavatottabbak ismertek. 
így aztán Radó Endre csendőrszázadosnak – eltekintve a Tartsay lakásán 
történt váratlan tűzharctól – könnyű dolga volt a mozgalom felgöngyölíté-
sével, vagy ahogy Kővágó mondja „a mozaik legszebb köveinek összetö-
résével”. Még aznap éjszaka az egész vezérkart letartóztatta, Radványi 
Imre kivételével, akinek illegális lakcímét nem sikerült megszereznie. (Az 
áruló Mikulics a háború végén Erdélybe szökött, évekig álnéven élt ott. 
1958-ban felismerték és átadták a magyar hatóságoknak. Gyalázatos tet-
téért halálra ítélték és kivégezték.) 

A Németellenes Magyar Katonai Ellenállás vezetőinek bírósági tárgya-
lása és az ítéletek közismertek. Kiss Jánost, Tartsay Vilmost halálra ítél-
ték és kivégezték. Az ugyancsak halálra ítélt Almásy Pál, Makay Miklós 
és Révay Kálmán halálos ítéletét az illetékes parancsnok kegyelmi úton 
börtönbüntetésre változtatta, Schreiber Róbert és Kővágó József ügyét a 
rendes katonai bírósághoz tették át. Bajcsy-Zsilinszky Endrét Sopronkő-
hidára szállították, perét ott folytatták és a halálos ítélet kimondása után 
ott is végezték ki. A kihallgatási és bírósági tanúvallomások jegyzőköny-
vei még 1946-ban Domokos József kommunista ügyvéd kezébe kerültek 
és 1978-ban a Tények és tanúk sorozatban „Két per egy kötetben” címmel 
nagyrészüket tendenciózus válogatásban és magyarázatokkal közzétette. 
A per érdekességéhez tartozik, hogy dr. Dominich Vilmos hadbíró őr-
nagy, a statáriális tárgyalás vezetője utasításait attól a Feketehalmy-
Czeydner altábornagytól kapta, aki tíz hónappal azelőtt Kiss János altá-
bornagy bírósága előtt állott a hírhedt újvidéki vérengzések miatt, de még 
az ítélet kihirdetése előtt sikerült Zöldi Márton csendőrszázadossal és 
Grassy vezérőrnaggyal Németországba szöknie, ahol érdemeiért SS-
                                                           
210 Kiss János lakásáról szólva Kővágó József két különböző — vagy egymást követő — 

címet ad meg. (M.J.) 
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tábornokká nevezték ki. 1944. október 15-e után visszatért Magyarország-
ra. Szálasi kinevezte vezérezredesnek és a honvédelmi miniszter helyette-
sének, s ebből a pozíciójából bosszút állhatott egykori vádlóján és bíráján, 
Bajcsy-Zsilinszky Endrén és Kiss János altábornagyon. A jobb konspirá-
ció következtében a kommunisták két katonai szakértője megmenekült 
Feketehalmy-Czeydner vérbírósága elől, de végzetüket ők sem tudták 
elkerülni. Fehér Lajos 1979-ben megjelent „így történt” című könyvében 
már csak sajnálkozását tudta kifejezni, hogy Pálffy György és Sólyom 
László, „a két kiváló vezérkari tiszt . . . majdnem három évtizede nincs 
közöttünk ...” A mondat végén a három pont szerényen arra utal, hogy 
Rákosi utasítására a Rajk-per, illetve a tábornoki-per során kivégezték 
őket, annak az ÁVO-nak a közreműködésével, amelynek felépítésében 
1948-ig Fehér Lajos is részt vett Péter Gábor közvetlen munkatársaként. 

A katonai ellenállás vezetőinek kivégzésével be is fejeződött az alig 18 
napos mozgalom, még mielőtt megkezdődhetett volna. Hogy Kővágó 
kedvenc képeinél maradjunk, a katonai ellenállás négy vezérének megölé-
sével a nyilasok „négy gyönyörűen csiszolt drágakövet törtek össze abból 
a mozaik remekműből, melynek alapmotívuma – a nemzet kimentése a 
haldokló német–náci impérium végzetes öleléséből–, átjárta mindazokat, 
akik ebben a készülőben lévő gyönyörűséges magyar oltárképnek szét-
szórtan élő munkásai voltak . . .” Majd hozzátette: „Az Apokalipszis lo-
vasainak nyargalásában sok szép magyar oltárkép összetörik és vannak 
korszakok, amikor a magyar lelkekre valami . . . félelmetes káosz neheze-
dik . . .” Letéve a könyvet (amely egyszeri olvasás után azonnal lapjaira is 
hullott a kanadai könyvkötő rossz munkája következtében), ezeknél a 
mondatoknál csak arra gondolhat az ember, valóban vannak ilyen kor-
szakok, s milyen kár, hogy ez a káosz Kővágó lelkére is ránehezedett és 
nem tudta szépen, egyszerűen, zavaros képek halmaza nélkül, minden 
hamis érzelgősségtől mentesen elmondani azt a drámai történetet, amely-
nek maga is tiszteletre méltó hőse volt. A Németellenes Magyar Katonai 
Ellenállási Mozgalomhoz és a halott hősök emlékéhez egyszerű, világos 
és szabatos stílus jobban illett volna. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Krassó Miklós (1930—1986)211 

Krassó Miklós halálával az ötvenhatos nemzedék egyik legérettebb, leg-
eredetibb elméjét veszítettük el. Szellemi frissessége, alkotó gondolkodá-
sa, vitára ingerlő kijelentései megtermékenyítően hatottak nemcsak a lon-
doni magyar szellemi életre, de az angol újbaloldal legjobbjaira is, és az 
utóbbi években a magyarországi demokratikus ellenzék fiataljaira. Krassó 
Miklós a szellem arisztokratája volt, társasága kiváltságot jelentett mind-
azoknak, akik ismerték; ilyen minőségű elmék talán csak a századelő Ma-
gyarországán gazdagították az intellektuális életet. 

Krassó Miklós Budapesten született 1930. november 29-én. Középis-
kolai tanulmányait a Trefort utcai Minta-gimnáziumban végezte és egye-
temre filozófia szakra iratkozott be; Lukács Györgynél tanult, tőle tanulta 
az értékhierarchiákban való gondolkodást. Első írásai még gimnazista 
korában jelentek meg a Társadalmi Szemlében, a Fórumban és napilap-
okban. Ennek ellenére az Eötvös Kollégiumba nem nyert felvételt, s egye-
temi tanulmányait is megszakította a kényszerű katonai szolgálat. A for-
radalom alatt október 26-án Újpestre ment és tagja lett az Újpesti Forra-
dalmi Tanácsnak és a második szovjet intervenció után szerepet játszott a 
Nagybudapesti Központi Munkástanács megalakításában. November 16-
án Győrbe utazott Szigethy Attilával tárgyalni, s miután a helyzet re-
ménytelenre fordult, Bécsbe menekült. 

A forradalom lázas tevékenysége után drámai váltást jelentett számára 
az oxfordi New College áhítatos csendje, ahová ösztöndíjat kapott, s ahol 
megismerkedett a legkiválóbb angol filozófiai oktatókkal, Isaiah Berlin-
nel, Isaac Deutscherrel és később Stuart Hampshire-rel. Kutatóévei alatt a 
fiatal Marx-szal foglalkozott, és számos előadást tartott a magyar forrada-
lomról, többek között a nyugat-berlini egyetemen is. Figyelme a hatvanas 
évek elején az akkor szervezkedő angol újbaloldal felé fordult, s talán 
részben Deutscher sokat vitatott, háromkötetes Trockij monográfiájának a 
hatására kialakult az a meggyőződése, hogy a modern marxizmust Trockij 
elméleti munkásságának újraértékelése nélkül előrevinni nem lehet. Már 
mint a New Left Review szerkesztője viharos vitát váltott ki a hatvanas 
évek végén Trockijról szóló esszéjével, mely könyvalakban is megjelent, 
s hamarosan lefordították spanyolra, svédre és japánra is. Trockij esszéjé-
ben Krassó egyetlen mozzanatra helyezte a hangsúlyt: Trockij és a párt, 

                                                           
211 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 2. számában. 
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mint a munkásosztály forradalmi élcsapatának viszonyát elemezte újszerű 
módon, mivel szerinte a hagyományos Trockij-értékeléseknek, s elméleti 
munkássága háttérbeszorulásának ez a kulcsa. 

Tévednénk azonban, ha Krassó Miklóst csupán mint Trockij újraérté-
kelőjét tartanánk számon, elméje az emberi létezés minden viszonylatát 
lázasan feltérképezte, segítette ebben nyelvtudása: anyanyelvén kívül be-
szélt angolul, németül, franciául és oroszul, fenomenális memóriája, mely 
a világirodalom klasszikusait a megfelelő pillanatban hozta fókuszba, 
hogy barátait, vitatársait lenyűgözze frappáns idézetekkel Hegeltől, Spi-
nozától, Goethétől, Schillertől, Shakespeare-től, Byrontól, vagy két örök 
szerelmétől: Ady Endrétől és József Attilától, akinek minden versét 
könyv nélkül tudta. De ugyanilyen otthonossággal idézte az ókori klasszi-
kusokat, vagy a keleti gondolkodókat, talán nem volt az emberi szellem-
nek olyan kiemelkedő alkotója, akitől szükség esetén ne tudott volna ol-
dalszámra idézni. Ez a kivételes memória csodálatos találékonysággal 
párosult, ötletek, összefüggések görögtűze villogott abban a társaságban, 
ahol jelen volt. Kivételes képességei szabták meg érdeklődésének hatósu-
garait is, csak a problémák egésze érdekelte, a totalitás, a részletkérdése-
ket és a filológiai aprómunkát arisztokratikus gőggel nem érdemesítette 
figyelemre, ugyanígy azokat sem, akik gondolatmenetét, mely a fény se-
bességénél is gyorsabban száguldott, nem tudták követni. 

A hetvenes évektől egyre gyakrabban keresték fel az angol fiatalok és 
az otthoniak is, látogatóit diogéneszi körülmények között fogadta és káp-
ráztatta el inspirált napjain tíz-tizenkét órás diszkurzusokkal az általuk 
éppen felvetett témák bármelyikéről, legyen az a modem pszichológia 
alapproblémája, vagy a Rigvéda egy homályos pontjának az értelmezése. 
Saját magának, azt hiszem, a kérdésfelvetés okozta a legnagyobb intellek-
tuális izgalmat és élvezetet. 

Számomra is ez a tulajdonsága jelentette elbűvölő személyiségének 
legérdekesebb vonását. Amikor utoljára beszéltem vele telefonon, egy 
közös barátunk volt éppen nálam. Miklóst az érdekelte, mint mindig, 
hogy miről beszélünk. Javasoltam neki, hogy jöjjön el, s vegyen részt a 
vitában. Bár már hajnalodott, azonnal vállalkozott erre. Egy ostoba vélet-
len azonban megfosztott bennünket a társaságától, s pár óra múlva baleset 
történt vele. Hatvankét napig feküdt a kórház intenzív osztályán. A mo-
dern orvostudomány minden csodagépével sem tudta megmenteni: 1986. 
január 10-én meghalt. 
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Ki is volt Krassó Miklós? Egyik barátja szerint elsősorban és minde-
nek felett költő. Verseit csak fejében írta, s nagynéha, baráti unszolásra, 
tagoltan, a ritmusra vigyázva, érzelmektől mentesen mondta el őket. 

Az egyiknek utolsó szakaszára emlékezem: 
Ha érted, hogy mindenhol ahol harc van, 
A siker ott van ahol a kudarc van. 
Megleled hát magad e kudarcban: 
Elbuktál a nemlétért való harcban. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló212 

Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya, Az 1941. június 26-i 
bombatámadás dokumentációja, Studia Hungarica 28. kötete, Kerék-
könyvek, München 1985, 391 lap és 132 lap melléklet. 
 
Borsányi Julián 1970 őszén az Új Látóhatárban megjelent hosszabb ta-
nulmányában tette közzé az 1941. június 26-i kassai bombatámadás kö-
rülményeinek tisztázására kezdett kutatásai első eredményeit. Pontosan 
tizenöt év telt el e közlemény és a múlt év végén megjelent magyar nyel-
vű könyve között. Ennek gazdag anyaga ékes bizonyítéka annak, hogy 
szorgos és lankadatlan munkával mily sok adat és adalék gyűjthető össze, 
ha valaki céltudatosan és fáradhatatlanul kutat egy történelmi esemény 
minden lehető részletének hiánytalan feltárása érdekében. Borsányi Julián 
ez alatt a másfél évtized alatt a nála jóval fiatalabbakat és egészségeseb-
beket is megszégyenítő munkakedvvel és lendülettel dolgozott azért, hogy 
világosság derüljön az újabbkori magyar történelem egy eddig kellően 
nem tisztázott és sok homályos részletet tartalmazó mozzanatára. A szer-
ző az említett két időpont között, 1978-ban egy német nyelvű monográfi-
ában igyekezett válaszolni arra a kérdésre, hogy ki bombázta a felvidéki 
várost és siettette ezáltal Magyarország hadbalépését. 

Nem véletlenül használtam azt a szót, hogy siettette, mert az adott kül-
politikai erőviszonyok és a német—magyar kapcsolatok természete alap-
ján aligha hihető, hogy a magyar hadbalépésnek Kassa bombázása volt az 
oka és anélkül Magyarország megmenekült volna a háborútól. Mégha 
hiteles dokumentumok annak látszatát igyekeznek is kelteni, hogy Hitler 
kezdetben nem kívánta oroszországi kalandjához a magyarok részvételét, 
rövid időn belül mindenképpen csatlakozniok kellett volna és az ország 
nem kerülhette volna el a háborúba való belebonyolódás végzetét. Hosszú 
távon Hitler nem tűrhetett volna el Németország közvetlen szomszédsá-
gában egy nem-hadviselő státusú Magyarországot, amely nemcsak fontos 
stratégiai érdekeit veszélyeztethette volna, de szinte kihívta volna a hadá-
szati és politikai űr kitöltésére irányuló szándékot. Kassa nem oka, hanem 
ürügye, kiváltója volt a magyar hadbalépésnek, amely a bombatámadás 
nélkül esetleg valamivel később minden valószínűség szerint a dolgok 
kényszerítő hatása következtében úgyis bekövetkezett volna. Borsányi 
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Julián helyesen állapítja meg, hogy „a Kassát ért bombatámadást nem 
mint az azt követő tragikus folyamat kizárólagos okát, hanem csak mint 
annak esetleges kiváltóját (ürügyét) kell tekinteni”. A szerző hasonlatként 
igen találóan a szarajevói gyilkosságot említi, amely ugyancsak nem oka, 
hanem kiváltója volt az első világháború kitörésének. 

A szerző csak mellékesen és pusztán az előszóban foglalkozik a 
hadbalépés politikai vetületével és hátterével, figyelmét kizárólag arra a 
kérdésre összpontosítja: ki bombázta Kassa városát és hogyan ítélendők 
meg a különböző verziók alátámasztására használt adatok és érvek. 

Új könyvének különleges időszerűséget kölcsönöz az a tény, hogy ez 
év júniusában lesz a bombatámadás negyvenötödik évfordulója és nem 
kevésbé az a körülmény, hogy némely újabb magyarországi feldolgozá-
sok a korábbiaknál több szakszerűséggel és nagyobb tárgyilagossággal 
készülnek. Csak remélni lehet, hogy Borsányi munkája meggyorsítja ezt a 
folyamatot, aminthogy a körültekintőbb és elfogulatlanabb hazai megkö-
zelítést előmozdíthatta az a makacs kitartás, amellyel a müncheni szerző 
immár hosszú idő óta szorgalmazza a tények részrehajlás nélküli feltárá-
sát és minden adat beható vizsgálatát. Borsányi kutatói tevékenységét 
nagyfokú kétkedés jellemzi. Semmit sem fogad el ellenvetés nélkül és 
minden új felismerést többszörösen ellenőriz. 

Részletesen ismerteti és kommentálja a Kassával kapcsolatos feltétele-
zéseket. A szovjet, a német–magyar, a szlovák és a román verziót. Köz-
vetlenül a bombázás után Werth vezérkari főnök a honvédelmi miniszter-
rel egyetértésben a támadást a szovjet légierőnek tulajdonította, ilyen érte-
lemben tájékoztatta a kormányzót és a kormányt, sürgetve a megfelelő 
ellenintézkedéseket, amelyek nyitánya nem lehetett más, mint a Magyar-
ország és a Szovjetunió közötti hadiállapot bejelentése. Eltekintve attól, 
hogy a szovjet kormánynak nem lehetett érdeke a magyar hadbalépés kie-
rőszakolása, sőt diplomáciai iratok bizonysága szerint Magyarország sem-
legességét sürgette, a Borsányi által összegyűjtött adatok is igazolni lát-
szanak az ítélkezés elsietettségét és a szovjet változat meglehetősen gyen-
ge voltát. (Zárójelben említést érdemel, hogy a szerző noha Werth Henrik 
politikai felelősségét az elhamarkodott ítéletért nem tagadja, személyi és 
katonai integritását hangsúlyozza és a hadbalépés melletti elkötelezettsé-
gét egyfelől a németek katonai fölényével, másfelől a szovjet védelmi 
felkészültség lebecsülésével magyarázza. Werth fő vétke az volt, hogy a 
kassai esetet annak kellő kivizsgálása nélkül a háborúba való belépés in-
dokának használta fel.) 
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Nem kevésbé ingatag a német–magyar közös felelősség elmélete is. 
Amilyen mértékben a Bárdossy-kormány a kassai légitámadást a Szovjet-
unió számlájára írta, olyan mértékben ültették mások, elsősorban a kom-
munista publicisták és marxista történészek a német és a magyar katonai 
vezetést a vádlottak padjára. Eszerint a verzió szerint a kassai bombázás a 
német és a magyar vezérkar közös műve, a két hadsereg együttes vállal-
kozása volt, amelyet azért hajtott végre, hogy ezzel kényszerítse cselek-
vésre a habozó kormányzót és kormányt. Az 1945 utáni történetírásban a 
német–magyar cinkosság olyan dogmává vált, amelyet senki sem mert 
megtámadni, jól tudván, hogy a tétel kétségbevonását a kommunista ható-
ságok barátságtalan, sőt üldözendő cselekménynek tekintik. Kassa tabu 
lett – állapítja meg Borsányi és példákkal mutatja be, milyen eréllyel és 
inkvizítori dühhel lépnek közbe a hivatalok emberei, ha valaki nem is az 
axiómává merevedett tételt támadja meg, hanem csak – mint Ránki 
György tette – alaposabb és kiterjedtebb kutatómunkát sürget. Nem két-
séges, hogy Magyarországon igazi és megbízható eredménnyel kecsegtető 
kutatómunkára és tudományos értékű publikációra nem kerülhet sor 
mindaddig, amíg Kassa tabu-jellege fel nem oldódik és az 1941-es légi-
támadás szabad vizsgálata meg nem kezdődik. 

Részletesen tárgyalja a szerző a szlovák verziót is, amelyben ugyan-
olyan kritikával él, mint a szovjet és a német–magyar feltételezés kérdé-
sében. Ebben az esetben is lelkiismeretesen és aprólékosan ismertet min-
den adatot, felsorakoztat minden érvet és ellenérvet, anélkül azonban, 
hogy elfogadható és végleges eredményhez jutna. Érdekes módon, még a 
legvalószínűbbnek a román változatot tartja, amely valamennyi között a 
legfiatalabb. Ez – írja Borsányi – „valamennyi feltételezés között a legké-
zenfekvőbb”, ugyanakkor elismeri, hogy „a valószínűsítés, ha még olyan 
reálisan–meggyőzően hangzik is, távolról sem hisztoriográfiai értékű bi-
zonyítás”, majd azzal zárja, hogy „még egészen alapvető elemek várnak 
beható vizsgálatot igénylő igazolásra”. A román változat esetében is úgy 
látja a szerző, hogy türelemre van szükség. Előbb vagy utóbb, mint más 
kérdésekben, ebben is bekövetkezhet egy elmélyült és következetes kuta-
tás lehetősége. 

„A magyar tragédia kassai nyitánya” négy fő részre oszlik. Az elsőben 
találjuk az események előadását, részben személyes élmények és tapaszta-
latok alapján. A szerző ugyanis a hadbalépés időpontjában mint hmtk. 
százados a honvédelmi minisztérium VI. csoportfőnökségén (Országos 
Légvédelmi-Légoltalmi Parancsnokság) a műszaki részleg vezetője volt 
és közvetlenül a támadás után részt vett a bombázás körülményeinek ki-
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vizsgálásában. Kutatási anyagát nagy mértékben gazdagítják a személye-
sen szerzett ismeretek. A következő főrészben ismerteti a szerző az ún. 
„kassai provokáció” magyarországi tárgyalását, történetírásban és a sajtó-
ban egyaránt, a legendának bizonyult Krúdy Ádám-vallomást, továbbá a 
külföldi visszhangot, valamint más ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat. A 
harmadik főrész tárgya a szlovák verzió, Újszászy István vallomásának 
felhasználása, valamint a különböző német állásfoglalások és beszámo-
lók. Végül a negyedik főrészben arról van szó, milyen vizsgálatok előzték 
meg a kormány döntését és miért akadályozza a kérdések megnyugtató 
tisztázását a magyarországi hivatalos álláspont. Ugyancsak ebben a fő-
részben ismerkedhetünk meg a román változat részleteivel. Borsányi 
nemcsak a maga kutatásainak anyagát teszi közzé, hanem az egyes ré-
szekbe beleszövi – külön és önálló fejezetek formájában – a kérdés né-
hány szakértőjének, Ormay Józsefnek és Gosztonyi Péternek kutatási 
eredményeit és kommentárjait, valamint Zolcsák István nyilatkozatát a 
román légierő kassai szerepéről. 

Mint már említettem, a szerző nemcsak bemutatja a különböző véle-
ményeket, nemcsak ismerteti és részletezi az adatokat, hanem mindezeket 
kommentálja is, őket egymással összeveti és gyakran lép fel az advocatus 
diaboli szerepében, megkeresve és bizonyítva a különféle felismerések és 
spekulációk gyengéit. Kritikájában nem egyoldalú, mert a nem meggyőző 
adatokat és hamis érveléseket egyformán elutasítja, akár nyugati, akár 
keleti oldalról származnak. 

Bírálatának fő tárgya a dolgok természeténél fogva a marxistának ne-
vezett, de valójában a kommunista rezsim napi politikai érdekeit tükröző 
hivatalos magyarországi felfogás a „kassai provokációt” előidéző „né-
met–magyar katonai cinkosság”-ról. A Budapesten erről a kérdésről meg-
jelent publikációk túlnyomó többsége tudományosan gyenge lábon áll és 
könnyen kikezdhető. A kérdés tabu jellege a magyarázata annak, hogy a 
tudományos hitelükre valamit is adó történészek a kassai eseményeket 
óvatosan megkerülik, vagy pár mondatos sommás megállapításokkal szin-
te árulkodóvá teszik a kérdés körüli tisztázatlan állapotokat. Borsányi 
aprólékosan ismerteti a vonatkozó magyarországi publikációkat. Es ezzel 
kapcsolatos a munkáját érintő egyik fenntartásom. Az nevezetesen, hogy 
a kelleténél többet időzik a Kassáról szóló pamfleteknél és hírlapi cikkek-
nél, amelyek tudományos értéke nulla és csak azt a célt szolgálták, hogy a 
hivatalos verziót az olvasókba belesulykolják és Borsányi tekintélyét lejá-
rassák. Ez írások szerzői Kassát csak ürügynek használják fel arra, hogy 
politikai számlát egyenlítsenek ki egy nyugati kutatóval szemben, akinek 
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más természetű – nevezetesen rádiószerkesztői – működése kezdettől 
fogva szálka volt szemükben. A politikai ellentét csapódott le ez írások-
ban Borsányi kassai szerepének és történészi tevékenységének civilizált-
nak egyáltalán nem mondható bírálatába. Emberileg érthető, hogy e pamf-
letek és gonoszkodó hírlapi cikkek a megtámadottat közelről és érzéke-
nyen érintik, de ezek felejtést érdemelnek, nem felértékelést, vagyis 
ugyanolyan részletes és terjedelmes tárgyalást, mint a komolyabbnak ve-
hető történészi munkák. A másik fenntartásom a könyvvel kapcsolatban 
az, hogy feleslegesnek érzem az 1978-ban megjelent német nyelvű mo-
nográfia (Das Rätsel des Bombenangriffs auf Kaschau) hibáinak, tévedé-
seinek, hiányainak korrigálását ebben a kötetben, miután ezt a szerző már 
megtette az Ungarn Jahrbuchban német nyelven publikált írásában. Én a 
helyében nem tértem volna vissza e munka kijavítására, hanem megelé-
gedtem volna azzal, hogy az új magyar műben már megtalálhatók a pon-
tos és hiánytalan adatok, valamint az újabb kutatások eredményei. 

Erénye a könyvnek, hogy 132 lapon iratok, jelentések, levelek, katonai 
térképek, vázlatok és cikkek másolatainak gazdag gyűjteményét adja, ami 
nemcsak szakmabelieknek kitűnő segítség, de megkönnyíti azoknak az 
olvasóknak a dolgát is, akik egy-egy részletben jobban el akarnak mé-
lyedni. Ugyancsak felbecsülhetetlen értékű a munka jegyzet anyaga, 
amely egyrészt eligazít minden adat forrását illetően, másrészt bepillan-
tást enged a szerző kutatómunkájának technikájába, műhelytitkaiba. Bor-
sányi ugyanis e jegyzetekben nemcsak háttérmagyarázatokat ad, hanem 
eljárását is megindokolja és tájékoztat, hogy egy-egy nyomot milyen 
megfontolások alapján követett. A magyarországi levéltárak használatá-
nak hiányát e mű szerzője is – mint a nyugaton élő történészek és iroda-
lomtörténészek általában – felpanaszolja, de úgy látom, hogy nagy áldo-
zattal és szívóssággal sok mindent pótolt, nem mellőzve egyetlen forrást 
és iratot sem, amely eredménnyel kecsegtetett. 

A szerző archívuma egy tudományos intézetnek is becsületére válnék, 
megőrzése közérdeknek látszik és bizonyára további kutatásokra is ser-
kent. Borsányi 82 éves és könyvének utószavában szinte bocsánatkérően 
említi, hogy a magas kor, a gyakori betegség mennyire befolyásolta. Az 
érthető igyekezete, hogy munkája minél előbb megjelenjék, nehogy újabb 
bajok ismét hátráltassák, szerinte némely apróbb hiba forrásává lett. Úgy 
vélem, az olvasó elnézi a szerző által is észrevett egyenetlenségeket és 
ismétléseket, örülve annak, hogy egy hatalmas kutatómunka eredményei 
nyilvánosságra kerültek és másokat is arra serkenthetnek, hogy a kassai 
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bombatámadás ma még mindig homályos ügyére további fényt derítsenek 
és a nyitott kérdések tisztázásához hozzájáruljanak. 

Borsányi Julián megtette a magáét, most a fiatalabbakon a sor. 
 

* 
Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939–1944, 
Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1983, 343 l. 
 
Olvasónaplót és nem szabályos könyvkritikát írok, ezért talán meg- bo-
csájtható, hogy időnként elrugaszkodom a műbírálat kötelező formájától 
és elemeitől, a többi között attól, hogy bizonyos távolságot tartsak szerző-
től és témától egyaránt. Olvasónaplóban megengedett a szubjektivitás, 
egyéni, személyes rokonszenv és ellenszenv nyilvánítás. Élve ezzel a le-
hetőséggel, be szeretném vallani, hogy a mai magyar történetírók közép-
nemzedékének tagjai közül Juhász Gyulát kedvelem a legjobban és becsü-
löm a legtöbbre. Azóta, hogy elolvastam első jelentősebb művét a Teleki-
kormány külpolitikájáról, majd a két háború közötti magyar külpolitiká-
ról, buzgó olvasói közé tartozom és nem mulasztok el semmit abból, ami 
tőle vásárlói kedvből, baráti szívességből, vagy véletlenül a kezembe ke-
rül. A világosan, közérthetően, szépen fogalmazó történészek közé tarto-
zik. Szövegeit élvezettel lehet olvasni, mert mindig érdekesek, tanulságo-
sak, sohasem unalmasak. Erénye, hogy van érzéke az árnyalatok iránt, a 
fontosat és jelentőset meg tudja különböztetni a kevésbé fontostól vagy 
kevésbé jelentőstől. Amennyire lehetőségei és körülményei engedik, írói 
munkájában tárgyilagosságra és elfogulatlanságra törekszik. Mindig 
igyekszik távol tartani az olyan szempontokat, amelyeket nem maga fo-
galmazott meg, hanem amelyeket kívülálló érdekek és előítéletek próbál-
nak vele elfogadtatni. Olvasói benyomásaim szerint hivatalos előírások-
nak és várakozásoknak csak ott enged, ahol ez elkerülhetetlennek látszik. 
Ezért rokonszenves nekem Juhász Gyula. 

Az „Uralkodó eszmék Magyarországon” című kötet izgalmas olvas-
mány. Jól szerkesztett és ötletesen összeállított szemelvénygyűjtemény a 
harmincas évek végének és a negyvenes évek első felének magyar publi-
cisztikájából. Juhász Gyulát az anyag összeállításában az érdekelte, mely 
kérdések körül lángoltak fel említésre méltó viták és milyen nézetek csap-
tak össze a különböző témakörökben. Ilyen témának bizonyult a közép-
osztály, a földkérdés, Magyarország helye és feladata Kelet-Közép- Eu-
rópában, a magyar radikalizmus, az „egységes magyarság” elmélete és a 
nemzetiségi kérdés, Magyarország helye az úgynevezett „új európai 
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rend”-ben, a kis államok jövője, Magyarország híre a világban, a közép-
osztály a háború végén és egy demokratikus Magyarországban, a „mi 
legyen” és „mit tegyünk” kérdése akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy 
Hitler és vele együtt Magyarország elveszti a háborút. 1939 és 1944 kö-
zött nemcsak ezekről a problémákról folytak viták, hanem másokról is. A 
választás természetesen önkényes volt, de el kell ismernünk, hogy juhász 
témái ellen aligha emelhető kifogás, mert egyik sem volt másodlagos fon-
tosságú és mindegyik körül eléggé élesen csaptak össze a vélemények. A 
források a szóban forgó években megjelent könyvek, folyóiratban ki-
nyomtatott tanulmányok, esszék, valamint hírlapi cikkek. Az egyes té-
mákban idézett hozzászólásokat másként is össze lehetett volna állítani, 
de akkor sem juthatnánk eltérő eredményre, mert minden nézet és állás-
pont hangot kap, legfeljebb más szerkesztő máshová helyezné a hangsú-
lyokat és szabná meg a különböző felfogásoknak juttatott teret. 

Az anyag rendkívül bőséges és a kifejezésre juttatott vélemények a 
gondolkodás pluralizmusát jelzik. A viták azt bizonyítják, hogy 1939 és 
1944 között olyan eleven volt a magyar társadalomban az eszmecsere és a 
nézetek szembesülése, mint az 1945 és 1948 közötti éveket kivéve, azóta 
sohasem. Az a szellemi pezsgés és véleménynyilvánítási szabadság, 
amely – jóllehet háború volt – az említett időszakot jellemezte, még a 
korábbi évtizedekhez képest szabadabb és kötöttségektől, kényszerektől 
mentesebb mai, nyolcvanas években is elképzelhetetlen. Fájdalmas ki-
mondani, de még 1986 is erős visszaesés 1939-hez, vagy 1943-hoz ké-
pest. Éppen ezért feltűnő és meglepő Juhász Gyulának a Kállay-
kormánynak a kommunisták és az antifasiszták ellen indított „terrorhadjá-
ratáról” szóló kitétele. A Kállay-kormány demokratának semmiképpen 
sem volt nevezhető, makacs konzervativizmusa közismert, a nép valódi 
bajait és törekvéseit alig értette meg. A kommunista szervezkedést – 
akárcsak a nyilast – üldözte, le is tartóztatott embereket, de terrorhadjárat-
ról beszélni azért is problematikus, mert akkor milyen kifejezéssel illes-
sük, azt, ami a német megszállás után, 1944 tavaszán és nyarán, nem is 
szólva arról, ami Szálasi kormányának uralma alatt történt. Aki a kettőre 
azonos kifejezést használ, az utóbbit akaratlanul is ártalmatlanítja. Ez, 
persze, távol áll Juhász Gyulától, éppen ezért szerencsétlen a fogalmazás. 
A mai olvasó a könyvben közölt vitacikkeket követve bizonyára elcsodál-
kozik, hogyan jelenhettek meg legális kiadványokban élesen ellenzéki 
vélemények is egy „elnyomó és reakciós” kormány uralma alatt, amikor 
egy mai „szabad és haladó kormány” ezeknél enyhébb ellenzéki vélemé-
nyeket is illegalitásba szorít. 
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Persze, az 1939 és 1944 között nyilvánosságot kapott vélemények és 
nézetek között sok zavaros, időtől és valóságtól elrugaszkodott, irracioná-
lis, önámító, balga, ostoba. Szinte kínálja magát a karikírozásra, vagy 
gúnyos kipellengérezésre. Egyikkel-másikkal ma is találkozhatunk né-
mely emigráns közlönyben, de Magyarországon sem tűntek el a fejekből, 
csak meg kell hallgatni nyugatot járó turisták politikai hírmagyarázatait, 
rádiókkal levelezők tudálékos fejtegetéseit és a világ bajaira biztos orvos-
sággal rendelkező, nyugati kormányok vezetőit ez orvosságok használatá-
ra serkentő kávéházi bölcseket. Sajnos, nemcsak a háború előtti és alatti 
évek magyarjai között terjengtek mindenféle ködös, esztelen és vad néze-
tek, hanem a maiak között is, Magyarországon és nyugaton egyaránt, 
úgyhogy sem a hazaiaknak, sem a kintieknek nincs joguk, hogy ujjal mu-
togassanak a másikra. Juhász Gyula több mint négy évtized előtti és egy 
letűnt világ légkörében született gondolatokat ismertet meg mai olvasók-
kal. Ők ebből nemcsak azt a tanulságot vonhatják le, hogy némely eszmék 
mily veszélyes tévutakra vezethetnek, hanem azt is, hogy bármikor feltá-
madhatnak, akár régi, akár új formában, ha a társadalomban nem ver gyö-
keret az egészséges kételkedés, ha a vak hit, a képzelődés, az agyrémek 
helyébe nem lép a józan vizsgálódás és felelősségteljes mérlegelés. 

Vajon, uralkodók voltak-e azok az eszmék, amelyeket a könyv bemu-
tat? A válasz attól függ, hogy miket tekintünk uralkodó eszméknek. Azo-
kat-e, amelyeket a hatalom igyekszik terjeszteni és népszerűsíteni? Azo-
kat-e, amelyek a nemzet legjobb gondolkodóinak műveiben nyernek meg-
fogalmazást? Vagy azokat, amelyek a társadalomban spontán keletkez-
nek. A gyűjteményben mind a három kategóriából találunk példákat, de 
még több az olyan „eszme”, amelyet a könyv szerzője furcsasága, korsze-
rűtlensége, mulatságos vagy szélsőséges volta miatt vett fel összeállításá-
ba. Persze, ezek is jellemzőek egy társadalomra, de általánosnak, elter-
jedtnek, népszerűnek vagy uralkodónak aligha nevezhetők. A turanizmus 
például a középosztálynak csak egy szűk rétegében hódított, szerepe és 
jelentősége jóval kisebb volt, mint amennyire a kötetben közölt szemel-
vényekből esetleg látszhatnék. De más gondolatok, elmeszülemények, 
ötletek is távol voltak attól, hogy uralkodónak lehessen őket nevezni. A 
könyv címét nem tartom szerencsésnek, mert többet ígér, mint amennyit a 
gyűjtemény ad. 

Vannak a kötetben viszont szép számmal a nemzeti közgondolkodásra 
jellemző és szélesebb köröket is ihlető eszmék, sőt ma is érvényes, mara-
dandó értékű és változatlanul megszívlelésre érdemes vélemények. Illyés 
Gyuláé például abban a vitában, amely 1943 őszén a Magyar Csillagban 
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„Hírünk a világban” címen folyt. A nyugaton élő magyaroknak például 
különösen tanulságosak a némely fejekben épült „frázis-légvárak” külföl-
di összeomlásáról írt sorok: „Mindenképpen megrendítő a kép, ahogy a 
semmit sem sejtő magyar egy kicsit parádésan, egy kicsit kérkedően kiáll 
a világ tekintete elé, s Rákóczit, Kossuthot, a kereszténység védelmét, 
immár ezeréves hazáját említve szabad és nagylelkű népnek mutatkozik 
be – s a „népek hazája” a Herdertől Seton-Watsonig terjedő értesülésekre 
emlékezve némán végigméri őt. 'Kossuth' – mondja ismét a magyar és 
mivel neki e név valaha szent volt, azt hiszi, varázsigét mond. Pontosan 
annyit mond, mintha egy olasz Kecskemét választói előtt azt mondja, 
hogy Cavour. 'Rákóczi' – emeli fel hangját a magyar. Ez egy száműzött 
Szaniszló nevének madridi kiejtésével egyenértékű, ne áltassuk magun-
kat. . . mikor ezeréves múltunkat emlegetjük, a külföld ajkán elnéző mo-
soly jelenik meg: melyik nép nem ezeréves? S mi érdem van abban?” 

Ma sem ártana ezen elgondolkodni és azon is, hogy a helyzet Illyés fel-
ismerésének kinyomtatása óta nem változott meg lényegesen. Napjaink-
ban is vannak, akik hajlanak annak feltételezésére, hogy másutt is méltá-
nyolják, tisztelik, megbecsülik, amit mi, magyarok értékesnek és becses-
nek tartunk, s a külföld kész törekvéseinket magáévá tenni, jóllehet meg-
tanulhattuk, hogy történelmi tapasztalatai és érdekei mások, mint a mien-
ké. 

 
* 

Némedi Dénes: A népi szociográfia 1930—1938 
Gondolat, Budapest 1985, 293 l. 
 
A népi mozgalom iránti felélénkült érdeklődés nemcsak abban mutatkozik 
meg, hogy az irodalmi sajtó és a történelemmel foglalkozó orgánumok 
néhány év óta feldolgozások, emlékezések, cikkek és adatközlések egész 
sorát jelentették meg, hanem abban is, hogy szaporodnak azok a 
könyvalakban megjelent művek is, amelyek a mozgalom jelentősebb 
mozzanataival vagy kimagasló alakjaival foglalkoznak. Ezek sorába tar-
tozik Némedi Dénes munkája, amely A népi szociográfia címen az 1930 
és 1938 közötti szociográfiai irodalmat mutatja be. de kitér a harmincas 
évek végén és a negyvenes évek elején megjelent fontosabb művekre is. 
Az 1938-as esztendőt a szerző azért minősíti korszakhatárnak, mert sze-
rinte ekkor ért véget „az az időszak, amikor a társadalomkutatás a népi 
irányzat ideológiai problémáinak kifejtésében központi jelentőséggel 
bírt”. Ez a megállapítás elfogadható és az is, hogy „1938 után nem a szo-
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ciográfiáké a fő szerep, hanem a tanulmányé, a politikai esszéé”. Ez is 
igaz. Mégis felvetődik a kérdés, helyes volt-e a népi szociográfia történe-
tét 1938-al lezárni és nem addig tárgyalni, ameddig népi ihletésű és szel-
lemű szociográfiai munkák megjelentek. Maga a szerző is érezhette, hogy 
önkényesen jár el, különben nem foglalkozott volna a korábbiakhoz ha-
sonló részletességgel, alapossággal és elmélyültséggel az 1938 és 1944 
közötti évek termésével is. 

A könyv gazdag adatokban. A szerző példás kutatómunkát végzett és 
figyelme mindenre kiterjedt, ami a témával kapcsolatban felmerülhetett. 
Ismeri nemcsak az alapvető szociográfiai műveket, de tájékozott azok 
fogadtatásában, kritikai visszhangjában és társadalmi hatásában is. A bő 
jegyzetanyag arra enged következtetni, hogy mindent elolvasott, legfel-
jebb a nyugaton megjelent munkákat – néhány kivételtől eltekintve – nem 
ismerte, vagy nem óhajtotta felhasználni. Az olvasó benyomása minden-
képpen kedvező, a könyvnek sok erénye van és nagyon alkalmas arra, 
hogy belőle az érdeklődő ne csak a népi szociográfiával, hanem az egész 
népi írói mozgalommal és az általa felvetett problémákkal megismerked-
hessék. 

Kritikai észrevételeim nem csökkentik a mű értékét, legfeljebb érzé-
kelhetővé teszik, hol térnek el a szerző és a recenzens véleményei. 

A könyv fő hibájának a „népi” és a „népies” jelző használatában mu-
tatkozó bizonytalanságot tartom. A témában jártas kutatónak tudnia kelle-
ne, hogy „népi” és „népies” nem azonos fogalmak. Van népiség és van 
népiesség, a kettő azonban nem ugyanaz. A népiséggel szemben ellensé-
ges, elfogult, rosszindulatú, vagy attól idegenkedő publicisták a népiséget 
is népiességnek nevezik, abban a hitben, hogy a népiekre ráragasztott 
„népies” jelző bizalmatlanságot kelthet irántuk, kedvezőtlen színben tün-
tetheti fel őket, az irányzatot a német „völkisch” és a magyar szélsőjobb-
oldal népieskedése közelébe, szomszédságába szoríthatja. Némedi Dénes 
nem tartozik ezek közé, mégis ugyanannak a fogalomnak és jelenségnek a 
megnevezésére felváltva a népi és a népies kifejezést használja. A könyv 
címében népi szociográfiáról van szó, de a szövegben majdnem kizárólag 
a „népies” jelzőt használja. Ez a fogalmi tisztázatlanság és következetlen-
ség nem válik műve javára. 

Értelmezési fennakadáshoz vezet bizonytalansága a „baloldali” kifeje-
zés tekintetében is. A könyvben baloldal néha csak a kommunisták, néha 
az ellenzéki felfogásúak, néha meg csak az urbánusok. Ez a homályos 
meghatározottságú és összetételű „baloldal” a szerző szerint hol rokon-
szenvezett, hol ellenkezett a népiekkel, hol támogatta, hol elutasította 
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őket. A valóságban a népiek csoportja a baloldal része volt. Annak nem 
lehetett sem szövetségese, sem ellenfele, mert maga is baloldal volt. A 
szerzőt nyilván zavarta, hogy egyik vagy másik népi író bizonyos idő-
szakban aligha volt baloldalinak tekinthető. Tehát – gondolhatta – a moz-
galom sem sorolható be a baloldal fogalomkörébe. Más baloldali csopor-
tosulásoknak is voltak tagjai, akiket életük némely pillanatában csak nagy 
jóakarattal vagy egyáltalán nem lehetett baloldalinak tekinteni. Érdekes 
módon az urbánusok, a liberálisok vagy a szociáldemokraták tekintetében 
Némedi nem ilyen aggodalmas és minden aggály nélkül nevez baloldal-
inak például olyan urbánusokat is, akiknek baloldalisága alig állott más-
ból, mint némely liberális, antifeudális, Horthy-ellenes nézetből, amely 
mellett jól megfértek – baloldalinak egyáltalán nem mondható – kapitalis-
ta, polgári-úri, falu- és parasztgyűlölő érzelmek. Fogalmi zavar jele az 
olyan kifejezés is, mint „az urbánus csoport és a szociáldemokraták között 
elhelyezkedő Fejtő”. Miért „között”? A szóban forgó Fejtő Ferenc nem 
helyezkedett el a két csoport között, hanem beletartozott mind a kettőbe. 
Az irodalmi közélet tevékeny alakjaként urbánus, politikusként szociál-
demokrata volt. Az imént említett állítás ugyanolyan képtelenség, mintha 
azt írta volna, hogy „a népi csoport és a kisgazdapárt között elhelyezkedő 
Szabó Pál”, vagy „a népi csoport és a parasztpárt között elhelyezkedő 
Kovács Imre”. A tévedés oka, hogy Némedi mintha nem érzékelné helye-
sen a népiség és az urbánusság igazi jellegét. Ha annak kezelné az egyiket 
is, a másikat is, ami valójában volt, tehát irodalompolitikai irányzatnak, 
akkor azt is természetesnek vehetné, hogy az érintett írók közül némelyek 
a politikai közéletben minden nehézség nélkül lehettek egyik vagy másik 
párt tagjai. Irodalompolitikai csoportok és politikai pártok nem egymást 
kizáró társulások voltak. 

Nem tartom szerencsésnek a szerző nyelvi leleményét: a 
„szociografizálás” és a „szociografizáló” írók kifejezést. Ezt használja 
gyakran a társadalomvizsgálat vagy társadalomvizsgáló helyett. Remé-
lem, nem teremtett iskolát és az irodalomból eltűnnek ezek a mesterkélt, 
nyelvtörő, csúf szavak. 

Illyés Gyulával kapcsolatban azt olvassuk, hogy az 1933-as Pusztulás-
ban ugyan „a nemzeti és a baloldali, szocialista hagyományok egyezteté-
sével, összekapcsolásával foglalkozott”, de „inkább a nacionalizmusnak 
rendelve alá a baloldaliságot”. Nem tudom, mit értsek ezen a megállapítá-
son. Mit kellett volna tennie Illyésnek a Pusztulás-t írva, hogy a baloldali-
ságot ne rendelje alá a nacionalizmusnak? Illyést úgy ismerjük, mint azt a 
magyar írót, aki mindig a nemzeti és a haladó eszmék egyeztetésére töre-
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kedett és a kettő integrálása kivétel nélkül sikeresnek bizonyult. Nemzeti 
és haladó nála ugyanannak a jelenségnek két vetülete. Vele szemben na-
cionalizmust emlegetni méltánytalan és igazságtalan, a Pusztulás-ban sem 
mutatkozott nacionalistának. Mert ha az lett volna, Némedi Dénes a bizo-
nyítékokkal is előállt volna. 

Ismét a való tények téves ismeretére vall ez a mondat: a népi írókat és 
a fiatal falukutatókat végső fokon az választotta el egymástól, hogy „az 
írók nyíltabban és tudatosabban fogalmaztak, a szociográfusok pedig ke-
rülőutat kerestek: ők úgy képzelték, hogy az új értékrendet, új ideológiát a 
szociográfia révén építhetik fel, elképzelésük szerint a szociográfia mint-
egy helyettesítheti, pótolhatja az eszmei kísérletezést és kutatást”. Nem 
tudom, személy szerint kikre gondolt a szerző, de sem a népi írók, sem a 
faluvizsgáló fiatalok egészéről nem mondható ez el. Hogy ki, milyen nyíl-
tan és milyen tudatosan fogalmazott, az egyéni beállítottság és írói alkat 
kérdése volt. Nem hinném, hogy a szociográfus Kovács Imrénél bárme-
lyik „író” is nyíltabban fogalmazott volna. Tessék elolvasni a Néma for-
radalmat. Azután az sem áll, hogy a falukutatók új értékrendet és új ideo-
lógiát kívántak felépíteni a szociográfiával, azzal helyettesítve az eszmei 
munkát. Sokkal inkább az történt, hogy a népi eszméket és törekvéseket 
akarták ráépíteni azokra az eredményekre, amelyeket a faluvizsgálat pro-
dukált. Hogy felelni tudjanak a „mit akarunk” kérdésre, kíváncsiak voltak 
arra, „hogyan él a nép”. A szociográfusok a kész népi gondolattal mentek 
a falvakba, azzal a céllal, hogy utána a megismert valóság alapján öntik 
politikai programpontokba a népiség megvalósítandó eszméit. 

Igen érdekes Némedi könyvének az a része, amelyben a népiség és a 
falukutatás körüli vitákról számol be. Örömmel üdvözlendő, hogy idézi 
Jászi Oszkár véleményét is, aki – mint a szerző megjegyzi – az emigráci-
óból, tehát „a hazai táborválasztási kényszertől megszabadulva (egyszer-
smind a hazai szorító-kényszerítő körülményektől is szabadon) nézte az 
eseményeket”. Jászi felfogása fontos elemekkel gazdagítja a népiekről 
kialakult képet. Szerinte a népiek helyesen látták meg, hogy a parasztság-
ban óriási erők rejlenek, amelyeket fel kell szabadítani „nemcsak a feuda-
lizmussal, hanem az ipari szocializmus mechanisztikus formuláival szem-
ben is”. Némedi az idézethez hozzáteszi, hogy Jászi szövetségeseket kere-
sett a népiekben, nemcsak a reakció, hanem a marxisták ellen is. Miért ne 
tette volna? Lévén se nem reakciós, se nem marxista. És ne feledjük el, 
hogy amikor ez az írása megjelent – 1938-ban – a marxizmus a politiká-
ban a sztálinizmus formájában jelentkezett, tehát Jászi érdemének kellene 
betudnunk, hogy a moszkvai tisztogatások és tömegkivégzések éveiben a 
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szocializmus humanista elemeit megtagadó „létező marxizmus”-tól ide-
genkedett, ebben is szövetségeseket látva a humanizmus eszméinek népi 
képviselőiben. 

A könyv szerkezeti beosztása nemigen nevezhető sikerültnek. Az első 
főrészben a szerző leírja a szociográfiai törekvések és teljesítmények tör-
ténetét, a „Kezdetek” című fejezettel indulva és a Márciusi Fronttal zárva. 
A harmadik főrészben újból visszatér – most már „A kezdetek” címen – 
az indulás éveihez és ismét történeti visszapillantást ad, az eseményeket 
és kezdeményezéseket másképpen csoportosítva, új elemeket véve fel, 
majd részletes – és igen találó, jól megírt – ismertetéseket közöl a legfon-
tosabb falukutató könyvekről. Ez a szerkesztési módszer nehezen érthető. 
Az olvasóban felvetődik a kérdés, miért nem fogta össze a tematikailag 
hasonló első és harmadik részt, belevéve a kronologikus feldolgozásba az 
összes szociológiai akciókat és műveket. 

A szerző észrevehetően igyekezett levonni kutatási eredményeiből 
adódó logikus következtetéseket, de ugyanakkor arra is tekintettel kellett 
lennie, hogy a népi mozgalomról szóló – újabban kevés figyelemre mélta-
tott – 1958-as párthatározat még érvényben van. Bizonyos kötelező néze-
teken és ítéleteken nem tehette tehát túl magát. A munkájában észlelhető 
ellentmondásoknak valószínűleg ez a magyarázata. 

 
* 

Ilona Reinert-Tárnoky: Radikale Bauernpolitik in Ungarn, 
Studia Hungarica No. 26. Trofenik, München 1985, 172 l. 
 
A Müncheni Magyar Intézet könyvsorozata újabb köteteinek egyike, 
amelynek szerzője a kölni egyetemen dolgozó Reinert-Tárnoky Ilona, a 
radikális magyar parasztpolitika ábrázolását ígéri olvasóinak. A valóság-
ban a népi mozgalom történetét adja. 
A könyv címe és tartalma közötti eltérést az magyarázza, hogy a szerző 
meglehetősen egyéni és sajátos, mindenképpen eredetinek elképzelt foga-
lom- és elnevezéskészletében mintha nem lennének meg azok a nevek, 
amelyekkel általában a népi irányzatot és annak képviselőit megjelölni 
szoktuk. Az nem lenne baj, sőt örömmel üdvözlendő, ha a szerző az eddi-
gieknél pontosabb, találóbb, ötletesebb fogalmazási leleményekkel állót) 
volna elő. Ehelyett azonban azt tette, hogy a népi írókat radikális paraszt-
politikusoknak nevezi és amit munkásságukból nem lehet merőben csak 
szépirodalminak mondani, az szerinte radikális parasztpolitika. 
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Ellentétben azokkal a feldolgozásokkal, amelyek a politikai tevékeny-
séget (beleértve a politikával is rokonítható, vagy azzal érintkező írói te-
vékenységet) egy írói mozgalom amolyan mellékágának tekintik és ellen-
tétben azokkal, akik a szóban forgó írók műveiben és akcióiban amolyan 
irodalmasított, tehát romantikus politizálást látnak, Reinert-Tárnoky Ilona 
egyszerűen radikális parasztpolitikának nevezi az egész írói tábor műkö-
dését, kivéve persze a szépirodalom körébe eső alkotásokat és kezdemé-
nyezéseket. 

A népi irányzatnak immár meglehetősen nagy irodalma van, maguk az 
írók és a mozgalom nevesebb tagjai is eléggé bőséges anyagot szolgáltat-
tak arra vonatkozóan, hogy mi volt a jellegük és szerepük, szellemiekben 
és politikában egyaránt. Arról aligha lehet ma már vitatkozni, hogy egy 
irodalompolitikai irányzattal és csoporttal állunk szemben, amelynek 
azonban a magyar nép múltjáról és jelenéről, a társadalom állapotáról és a 
társadalom betegségeinek gyógyításáról határozott elképzelései voltak. A 
népiek tábora tehát egyaránt volt irodalmi és politikai mozgalom, de amit 
alkottak és terveztek, az nem volt merőben csak parasztpolitika, hanem 
nemzeti politika, amelynek érdeklődése – mégha ebben a parasztság iránti 
figyelem az előtérben volt is – az egész népre és nemzetre terjedt ki. 

Ezt a politikai tevékenységet radikális parasztpolitikára leszűkíteni té-
vedés és a magyar radikális parasztpolitikát kizárólag a népieknek tulaj-
donítani, bántó igazságtalanság a kor más radikális parasztmozgalmaival 
és parasztpolitikusaival szemben. Ha megmaradunk ennél a századnál, 
akkor radikális parasztpolitikáról szólva időben elsőnek az agrárszocialis-
tákra, majd a polgári radikálisok agrárszárnyára kellene gondolni és a 
húszas-harmincas években sem szabadna megfeledkezni a szociáldemok-
rata párt ugyancsak radikálisnak nevezhető agrárpolitikusairól. A népi 
írók között voltak radikális parasztpolitikusok, de attól, hogy valaki a 
parasztság bajaival foglalkozott, az agrárnyomorúság adatait nyilvános-
ságra hozta, a falu pusztulásának képét felrajzolta és gyógymódokat is 
ajánlott, még nem vált radikális parasztpolitikussá. 

Ugyancsak sajátos és meglepő, ahogyan a szerző a népi írókat osztá-
lyozza. Művének ötödik fejezetében részletesen kifejti, kiket tart radikális 
parasztpolitikusoknak és mely műveket tekinti a radikális parasztpolitikát 
tükröző alkotásoknak. A parasztpolitikusok névsora: Illyés Gyula, Veres 
Péter, Darvas József, Kovács Imre, Féja Géza, Szabó Zoltán, Erdei Fe-
renc, Boldizsár Iván, Remenyik Zsigmond, Kerék Mihály. Az írókról ké-
szített portrék hitelesek, a műveikről adott — bő idézetekkel ellátott — 
összefoglalók kitűnőek. Német nyelven első ízben jelentek meg ilyen 



 

974 

részletes ismertetések a népi írók és szociológusok fontosabb munkáiról. 
A kérdésben valamennyire is tájékozott olvasó azonban nyomban azt kér-
dezi, lehet-e például Boldizsár Ivánt a dán kisparasztokról írott könyvecs-
kéje és Remenyik Zsigmondot „Bűntudat” című társadalomrajza alapján 
radikális parasztpolitikusnak feltüntetni. Kerék Mihályt esetleg még nagy 
elnézéssel lehetne parasztpolitikusnak nevezni, az már kevésbé mondható, 
hogy radikális volt. A földreform követelése önmagában még nem volt a 
radikalizmus jele. A felsorolásból hiányzik Németh László, Sinka István, 
Erdélyi József, Kodolányi János, Tamási Áron, Szabó Pál – hogy csak a 
jelentősebbeket említsem. Ezek Reinert-Tárnoky Ilona szerint írók voltak 
és nem radikális parasztpolitikusok. Az osztályozás önkényes voltát és 
következetlenségét mi sem bizonyítja jobban, mint Szabó Pál kimaradása, 
aki az egész társaságban leginkább volt – legalábbis a harmincas években 
– parasztpolitikusnak tekinthető, igaz nem írt falukutató könyvet és iro-
dalmi szociográfiát sem, „csak” aktív politikus volt, megteremtette a radi-
kális parasztok szócsövét, a Szabad Szót és első elnöke lett a parasztpárt-
nak. Vele a szerző egyébként is eléggé mostohán bánik. Neve egyetlen 
lapon fordul csak elő, a Kelet Népe folyóirattal és a Szabad Szóval kap-
csolatban. A radikális parasztpolitika letéteményese, a Nemzeti Paraszt-
párt 1939-es megalapítása is csak néhány mondatot érdemelt, Szabó Pál 
elnökké választása még annyit sem. (Az is furcsállható, hogy a népi re-
formmozgalomról szóló könyvből hiányzik a többi között Gombos Gyula, 
Püski Sándor, Somogyi Imre neve.) 

Az Előszóból megtudjuk, hogy a könyv kísérlet volt egy radikális re-
formmozgalom elindulásának és történetének átfogó tárgyalására. Ezt a 
feladatot a szerző meg is oldotta. Kisebb hibáktól, hiányoktól, félreérté-
sektől eltekintve tömör összefoglalását adja a népi mozgalom történeté-
nek, kiegészítve a két háború közötti politikai történet fontosabb esemé-
nyeinek ábrázolásával. Arról is értesülünk, hogy Reinert–Tárnoky Ilona 
elégedetlen az eddig megjelent hazai és külföldi feldolgozásokkal, ame-
lyek szerinte arra hajlanak, hogy e reformmozgalmat irodalmi irányzat-
ként kezeljék és értékeljék. A szándéka, hogy ezt az egyoldalúságot meg-
szüntesse és a mozgalmat politikai irányzatként is bemutassa, elfogadható 
és dicséretes törekvés. A megvalósítása azonban tökéletes kudarccal vég-
ződött. Abban az igyekezetében, hogy az irodalmi jelleget semlegesítse, 
olyan mázzal kente be, amely csak hamis színben tüntetheti fel. A népi 
irányzat és mozgalom nem állt egy irodalmi és egy másik, egy radikális 
parasztpolitikai csoportból. Fő alakjai egyaránt voltak írók, gondolkodók 
és társadalomátalakító reformerek, ugyanezek időnként és alkalmanként 
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egy radikális parasztpolitika eszméinek és törekvéseinek is hangot adtak, 
amikor meg az idő arra megérett, a napi politikába is tevékenyen beavat-
koztak (például a Márciusi Front esetében, amelyről szóló ismertetés igen 
átfogó és alapos). Reformeri tevékenységüket azonban a radikális pa-
rasztpolitika elnevezésbe beleszorítani és ebbéli szerepükben őket som-
másan radikális parasztpolitikusoknak nevezni fogalomzavarról és a 
mondanivaló hiányos átgondolásáról árulkodik. A szerző könyvének vé-
gén közli, hogy nem szereti a „populista” és „populizmus” kifejezést, 
ezek szerinte jelszavak és klisék, amelyek teljesen alkalmatlanok a szóban 
forgó írók művei megértésére és megjelölésére, örültünk volna, ha ezek-
nél ötletesebbeket és használhatóbbakat talált volna ki. Amit helyettük 
kínál, annak fényes jövő nem jósolható. 
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HATÁR GYŐZŐ 
A kidalolhatatlan hattyúdal213 

– Kálnoky Lászlóról – 
 
Megvan annak már jó tíz éve is, hogy kötettel, levéllel örvendeztetett meg 
a posta. Felújítottuk félbetörött barátságunkat, a hosszantartó levelezésből 
meghitt, bensőséges viszony lett, amely kinőtte a levéllerakót s felmaga-
sodva-félretéve külön Kálnoky-episztolárium lett belőle. Fellelkesedve a 
Téli napló első ízelítő darabjain, a költő – szemléleti és sorsalkati rokon-
ságoknál fogva nekem tán egyik legkedvesebb költőm – elküldte a készü-
lő kötet teljes anyagát, e sűrűn telegépelt oldalakat ma is őrzöm. „Bár 
találkozhatnánk csak egyszer még az életben – (írja 1984. április 18-i dá-
tummal, majd, mint minden levelében, beszámol, hol tart a betegséggel 
vívott utóvédharcában:) –, az oxigénhiány szinte minden szervemet káro-
sítja, csodálatos módon az agyműködésemet nem, de fizikailag hihetetle-
nül fáradékonnyá tesz. Napi két óránál képtelen vagyok többet dolgozni, a 
nap legnagyobb részében heverek, mert a Cor Pulmonale Chronica ilyen 
stádiumában orvosnőm szerint már nem lehet edzeni a szívet, csak pihen-
tetni. Viszont iszonyúan vigyáznom kell a testsúlyomra, mert minden kiló 
plusz terhelés a szívnek, s azt ilyen kevés mozgással csak akkor tudom 
egy szinten tartani, ha szinte állandóan koplalok. Szóval, nem szabad be-
teg embernek megöregedni ... – (Végül rátér küldeményére:) – A Téli 
napló egészében is meg fog jelenni, de csak 1985-ben s ugyanabban az 
évben megjelenik a hosszabb elbeszélő költemények fordításait tartalma-
zó kötetem is. A kiadó kívánságára a Téli napló csak alcímként fog állni a 
kötetben, címe ez lesz: Egy mítosz születése, ti. a földünkről végleg elköl-
tözött „Homálynoky Szaniszló” mítoszáé. A fordításkötet Mázsákat gör-
getve címmel jelenik meg. Közben tizedik, valószínűleg utolsó verseskö-
tetemet írom. Ez oly meglepetés lesz, amelyet már nem fogok tudni túl-
szárnyalni. Az első, nagyobb ciklusa ui. neo–avantgarde verseket fog tar-
talmazni, melyeket úgy írok, mintha pszichoanalízisben volnék, első nap 
mindent leírok, ami eszembe jut, alszom rá egyet, és másnap az okvetle-
nül szükséges mértékben megszűröm. A kötet címe ez lesz: Hőstettek az 
ülőkádban. Azt hiszem, a cím is sejteti, hogy egyeseknek alaposan odasó-
zok . . 

                                                           
213 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 2. számában. 
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A pásztor, aki sokszor kiált „farkast”, csak hogy odafutó társain jót ne-
vessen – annak a pásztornak nem hisznek végezetre. így azután, amikor 
könyv lett belőle és én belemerültem, nem igazán hittem, hogy a költő 
hattyúdala lesz, amit forgatok. Mindig megírta reflexióit, ahogy köteteivel 
sorra foglalkoztam az éteren; de hogy az Egy mítosz születése ismertetését 
hallotta-e vagy már az életfáradtság annyira letaglózta, hogy odahallgatni 
is képtelen volt? Sohasem fogom megtudni. 

 
* 

Említettem volt, hogy az első versszövegekre már akkor felfigyeltem, 
amikor anyagát – mintegy „folytatásokban” – közölni kezdte az ÉS. De 
hogyan lehet közölni „folytatásokban” – verseskötetet? – kérdezheti jog-
gal az olvasó. Nos, nagyon is lehet, ha a kötetnek napló-jellege van. Már-
pedig az Egy mítosz születése épp ilyen: az – költői napló. Egyharmada 
már megjelent a Bálnák a parton c. kötetben; de az opusz egyöntetűsége, 
egysége csak most érvényesül igazán. Mintha Kálnoky Lászlónak, titkos 
fejedelmi pártfogója – annak a reneszánsz városállamnak a trónján, kinek 
udvarában forgódnék és neoplatonikus tudós társaságát díszíti: a Fejede-
lem – egy bőrkötéses, zafírral-rubinttal kirakott, pompás albumot ajándé-
kozott volna, azzal a meghagyással, hogy töltse ki üres lapjait magvas–
verses sorokkal, mindig csak a legközepén s ott, mottószerűen, foglalja 
össze azt, ami aznap benne, mint a nap költői, bölcseleti tanulsága, fel-
gyülemlett. Az alapálláson nem változtat az sem, hogy a Fejedelem meg-
hagyása helyett a költő ezúttal szívének parancsára hallgatott s úgy írta 
tele ékes, kapcsos, lakatra járó könyvét, melynek az alcíme, igen stíluso-
san: Téli napló 1982–83. A könyvelés dátumszerűen pontos, 1982. dec-
ember elsejétől 1983, február 28-ig írta tele a költő, szíve titkaival, köny-
vét, a téli naplót. Ha reneszánsz módra kizárólag ünnepelni akarnánk a 
költőt – mert megérdemli – akkor olyan hiányérzet környékezne, mint 
Bodor Pált, aki az ÉS 1985. június 14-i számában, Profán imák címmel 
dicshimnuszt ír a kötetről s attól fél, ha kihagyja ismertetéséből azt a sze-
mernyi aggályoskodást, azt a csipetnyi kifogást, amely panegürikoszát 
hitelesíti, akkor az olvasók egyike-másika majd vállat von és továbbla-
poz: nem hisznek neki. Kifogás avagy aggályoskodás helyett érjük be a 
csipetnyi ünneprontással: gonoszkodó kedvemben azt is mondhatnám, 
hogy az Egy mítosz születése nemcsak naplóra emlékeztet, hanem másra 
is. Egy nagy író, egy nagy költő ötletvázlat-gyűjtésére; arra az irattartóra, 
amelybe bevágja kutyanyelvre, letépett cédulákra ráfirkantott ötleteit, 
mondván, hogy majd egyszer, később, felhasználja őket. Továbbhaladva 
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ez ünneprontás fonalán, a mondottakat megpótolhatnánk azzal, hogy ha e 
kötetet – már mint ötletvázlat-dossziét, nem kell annyira hímestojásként 
kezelni, váltig úgy érezzük, elmaradhatna a sorokba-tördelés, melyek ré-
vén és az arra-való hivatkozással, előléptetjük verssé e szövegeket. Nyu-
godtan lehetett volna egyszerű próza-sorokba szedni; semmit sem vont 
volna le se tömörségükből, se költőiségükből, se bölcseletük 
gyémántolásából, se élettapasztalatuk keserű seprőjéből. Sőt, menten 
rokonítani lehetett volna a nagy XVIII. századi franciákkal, Chambord-
ral, La Bruyére-rel, Larochefoucault-val és azokkal az írókkal, akik afo-
rizma, maxima néven jól ismerték a műfajt, melybe a Kálnoky-kötet szá-
mos darabja beleillik, azzal egybevág. De félre az idétlen ünneprontással, 
fogadjuk el a kötetet annak, aminek szerzője maga mondja, verses napló-
nak és ünnepeljük a költőt. A magam részéről örömest, szívből és igazán 
ünnepelem; s ha nemrég a nagy magyar neoplatonikusról, Hamvas Bélá-
ról emlékeztem, meg a kegyelet hangján, most hadd szóljak Kálnoky 
Lászlóról a rokonlélek melegségével, ésde nemcsak a költőről, hanem a 
sztoikusról. Mert akárhogy forgatom, azok a naplóbejegyzések, amelyek 
az élettapasztalatok keserédes párlatát fogják fel egy-egy hat-nyolcsoros 
költői edénybe, közelállnak a sztoa bölcseleti iskolájához, a sztoikusok 
világlátásához, ott lépve túl csupán a sztoikus bölcselet kereteit, ahol ag-
nosztikus irányban meghaladják a lélekelméletet és elvetik a halhatatlan-
ságot. Az idekívánkozó idézet: „Ne hidd, hogy odatúl találkozunk. / Én 
sem hiszem. A végtelen időben / nem ismétlődik kétszer ugyanaz” (az 
Elmaradt találkozás c., január 31-i maximából). Vagy: „Lehet, hogy 
mindhiába / töltöttem el hetven évet a földön, / kiszakadva a Mindenegy / 
anyaölből, az öntudatlan / mennyországból, ahol az értelem / önhitt zseb-
lámpája nem világítja meg / az ösvényt, hisz nincs semmiféle ösvény!” (a 
Volt-e értelme? c., január 22-i maximából). A magam esetében csak ter-
mészetes, hogy a ráhangzás ellenállhatatlan; összes húrjaimmal meg- 
zendülök, ha ilyeneket olvasok, hogy: Az értelem önhitt (önhitt!) zseb-
lámpája. Nem világítja meg az ösvényt, hiszen, NB.! nincs semmiféle 
ösvény. A végtelen időben nem ismétlődik kétszer ugyanaz. És így to-
vább. Csak a vak nem látja, csak a süket nem hallja. Bölcseleti állítások 
ezek, melyek puszta megpendítésére a bölcselettörténet különböző korok-
ban megtetsző, messze, távlati visztái nyílnak meg előttem; már-már jobb 
szeretném, ha elidőzne mellette írója s ne hagyná ott, érzelmek ecsetelése, 
lírai bizarrságok kedvéért – de tudom, szörnyen tudom és átélem: kisebb-
ségi vélemény vagyok mindenestül. Alkalmasint ez a legtöbb, amit a ma-
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gyar olvasótábor a bölcseletből még elvisel és elfogad, akkor is csupán a 
költészet csomagolásában, lírának átcímkézve. 

Az áthallások, a fél-plágium, az ún. vendégszöveg-elorzások elharapó-
dzó irodalmi divatját ostorozza az Akit illet, megértik c., december 28-i 
maxima: „Az én nevem lángjainál / senki se fogja többé / a maga pecse-
nyéjét sütögetni. / Nem leszek létrafok, / hogy följebb hágjon rajtam bárki 
lába. / Emelkedjetek magasra a saját / szárnyatokon, és hogyha nem 
megy, / tűnjetek el a számotokra készült / süllyesztőben a színről”. 

A Csatatér c., december 22-i maxima egy Rabelais-motívumot idéz: a 
századokkal ezelőtt vívott csata zaja, kardcsattogása időnként felharsan 
magasan a levegőben. A Kígyóvedlés c., február 15-i maxima Bernardin 
de Saintpierre XVIII. századi francia filozófus alapeszméjének a foglala-
ta. A Kialvó lámpák c., február 19-i maxima költői, dramatizált változata 
Bartók Béla utolsó szavának: felpanaszolta, hogy „tele poggyásszal kell 
távoznia”. A „Buddhából zsírkőszobrocskát faragnak, / Jézust szuper-
sztárrá alacsonyítják. / Vallásalapítók, győztes vezérek, / világhírű tudó-
sok nimbuszát / tépázza meg a kegyeledelen / utókor” kezdetű, Lefokozás 
c., február 24-i maxima olyannyira igazi maxima, hogy jó francia átköl-
tésben bele lehetne csempészni egy XVIII. századi francia aforizma-
antológiába. Olyanfajta gondolati költészet ez, amely a világirodalom 
bcseleti nagy opuszainak számos, szerteágazó neuralgikus pontját érinti s 
csak abban reménykedhetünk, hogy majd a késő utódok, díszkiadásaik 
testes kommentárjaiban, kinyomozzák-feltárják és feldolgozzák e fel-
felvillanó párhuzamokat, vonatkozásokat. Kálnoky László Egy mítosz 
születése című kötete régóta legegységesebb könyve s egyben legmara-
dandóbb is; s már hogy ne lenne az, hiszen olyan, mint a felnyíló ékszer-
doboz, melynek bársonyán ott sorakoznak egymás mellett a regények, 
elbeszélések elé mottóul kívánkozó aranymondások. De Kálnoky László, 
lévén elsősorban költő, akkor verhetetlen s akkor excellál különösen, ha a 
bölcseleti hökkenetek, az epiktetoszi moráliák helyett a lét visszásságait, 
egzisztencialista tragikumát, az álmok ijedelmes bohózatát, a prófétikus 
pillanatok drámáját érzékelteti a líra hatalmas eszközével; hadd álljon itt 
egy ilyen, január 10, Elpazarolt életek. „Az oktalan bosszankodással / 
töltött napok, átnedvesült / zsebkendők könnye, vére, taknya. / Gyertya-
lángnál megpörkölődött /lepkék voltunk, s nem tudtuk, mi a gyertya. / 
Nem láttuk meg a gazda markát, / mikor ocsuként embereket szórt / a 
láthatatlan szárnyasok / csőre elé. Ugyan tudja-e / a legbölcsebb is közü-
lünk, / miért hizlalnak minket, / vagy kiket hizlalnak velünk?” 
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* 
Az irodalomnak két „hitelesítője” van – valami, ami az íráson, váratla-

nul, olyan nagyot „emel”. Az első: a nyomdafesték. Ám a nyomda még 
csak emberi varázslat. A másik az emberfölötti. Az áttűnés amaz ismeret-
len dimenzióba, amelyről mindmáig sem döntöttük el, hányadán áll vele a 
dolog – hogy onnan „nincs visszatérés”; avagy hogy nincs kinek vissza-
térnie. Ez a második hitelesítő egyúttal szentesítő is. A halál. Szabó Lő-
rincnek még mentegetőznie, meakulpáznia kellett, amiért se halhatatlan 
lelkében, se lelke halhatatlanságában nem hitt. A teológus Rahner kamé-
leon-ügyességgel kicsúszik a fogas kérdés alól és a léleknek olyan 
arisztotelikus magyarázatával bűvészkedik, amelyért a hívő századokban 
máglyahalál járt. Kálnoky László bátran szembenéz a halállal, az elper-
géssel, a kilobbanással. Félreérthetetlen a Jegyzetek a Pokolban c. nagy 
vers üzenete (a Lázas csillagon c. ciklusból:) „A fáradt sejt kihull a szer-
vezetből, / veszendő ember, állat és növény, / kis és nagy zsarnok hatalma 
megdől, / gyom nő a márványcsarnokok helyén. / Pusztításvágyból vagy 
csak unalomból, / születni, nőni, élni hagy s lerombol / mindent valami 
kozmikus fölény. // Míg sokszínű virágait kihajtja, / csupán saját halálát 
érleli / gyümölccsé az egyén, s éppúgy a fajta, / hisz vágyakkal, remé-
nyekkel teli / nyüzsgésüket az örök semmi várja. / Az minden létező tra-
gédiája, / hogy percnyi létét túlértékeli”. Ha lehet, az elmúlás maradékta-
lanságáról még határozottabban vall a Szavak c. verses Credo: „Tisztel-
jem, mit az ég parancsol? / Remegjek-e a kárhozattól, / ha éjszaka ágyam 
felett áll, mint néma rém, a nem leszek már? / . . . . / Van-e szükségem 
szívre, észre, / ha oly törékeny, mint a csésze, / s ezer darabra hull a por-
ban? / Söpörje el a semmi voltam!” Ez agnosztikus Credo szellemében ír 
a létutáni „lét”, a metafizikai pszeudo-eszmélkedés esélyeiről és kilátásai-
ról 1985. február 24-i, utolsó levelében: „ . . . Nem mintha meggyógyul-
tam volna, de hónapokig még levelet sem írhattam. Az a baj, hogy az em-
ber már tudja – életének utolsó szakaszához érkezett, a legjobb esetben 
eltengődik még egy-két évet súlyosan megrokkanva; minden leértékelő-
dik a szemében, a saját költészete is, az egész irodalom ügye is. A siker 
vagy elismerés pedig, amit esetleg halálunk után kapunk, közömbös; hi-
szen nem szerezhetünk róla tudomást”. Az egy-két esztendőből, ameny-
nyiben oly vonakodva bár, de még reménykedett, nem tudhatta, hogy egy-
két hónap van hátra csupán. Vajon lesz-e posztumusz kötet a Hőstettek az 
ülőkádban c. opuszból, amellyel – úgy tervezte, hogy – „egyeseknek ala-
posan odasóz” . . .?! Homálynoky – immár Koromsötétiaky – beletűnt 
abba a Koromsötétbe, amelynek a Fonákja, míg élt, legalább annyit fog-
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lalkoztatta, mint Montaigne-t. Az igazi költőnek, amilyen ő volt, minden 
vers – hattyúdal, mely után egy új, egy másik verssel még mindig adós 
marad. Az a leküzdhetetlen érzése támad; hiszen az Örökegy Egyetlen 
Téma – az élet elvesztése – kidalolhatatlan. Akiről Lengyel Balázs (a 
Kortárs októberi számában közrebocsátott nekrológjában) joggal és mél-
tán mondhatta,hogy „formaművészete nem ismert lehetetlent”: ezt a ha-
sonlíthatatlan virtuozitást Kálnoky László elvitte oda, ahol minden ki-
bomlik emberi érvényéből. Sehol másutt: csak a még-élők emlékezetében 
élünk. Még-élők, vigyázzatok ránk, hogy el ne ejtsetek – mert úgyis, an-
nak is eljön az ideje. Én csak azt tudom, hogy az én parányi mécseseim 
koszorúja, amelyet reggelente a szomszédos Jézus-szíve templomban 
szokásba vettem, hogy gyújtok halottaimért és megvárom, amíg mind 
lehamvad, mert csak úgy érvényes az emlékezés – egy szépségesen 
lángadozó mécsessel szaporodott. 

 
 
 



 

982 

JUHÁSZ LÁSZLÓ 
Burgenland „igazi” arca?214 

Dabas Rezső: „Burgenland” álarc nélkül, a szerző kiadása, Montreal 
1984, 415 l. 
 
Festett egekbe kanosaiul tekinteni szánalmas jelenség. Nem érhetjük be 
azonban a sajnálkozással, ha az ábrándos lélek hamis megfigyeléseit el 
akarja hitetni velünk és átkot szór mindazokra, akik az eget olyannak lát-
ják, amilyen. Ez jutott eszembe, amikor kezembe került egy piros-fehér-
zöld fedelű könyv, a fehér mezőben „Burgenland” álarc nélkül címmel, 
amely azt sugallja a gyanútlan olvasónak, hogy Ausztria legfiatalabb tar-
tománya ma is nemzeti színű lenne, ha a gonosz világ nem akadályozná 
meg lakóit az anyaországhoz való visszatérésben. A szerző sokezer kilo-
méter távolságból, Kanadából rajzolja meg Burgenland „igazi arcát”. A 
szabad világban mindenkinek joga van a rendhagyó, a többség álláspont-
jától gyökeresen eltérő és a valóságot figyelmen kívül hagyó véleményre 
is. Szükséges viszont visszautasítani a téves állításokat, ha azok a közér-
deket veszélyeztetik, rágalmaznak, vagy éket akarnak verni barátok közé. 
Ilyenkor ugyanis a hallgatás beleegyezés! Márpedig az osztrák nép meg-
rovásába nem nyugodhatnak bele azok, akik tudják, mit tett 1956-ban a 
megszállóitól éppen megszabadult Ausztria a magyarokért, és milyen 
testvéri szeretettel osztotta meg kenyerét a rajta áthömpölygő kétszázezer 
magyar menekülttel. Ausztria a magyarság számára ma is a Nyugat kapu-
ja, innen árad be az országba a szabadság szelleme. A katonailag semle-
ges, de szellemileg a nyugati világhoz tartozó szomszéd nélkül hazánkban 
is olyan reménytelenül merev lenne a politikai helyzet, mint a szovjet 
tömb elszigetelt országaiban. Ezt a kaput veszélyeztetni bűnös könnyel-
műség. 

A könyv szerzője ezt a kapcsolatot igyekszik aláásni, amikor sárral do-
bálja és „hullarablással” vádolja Ausztriát, hangoztatva, hogy a magya-
roknak éppoly természetes joguk ragaszkodni Kismartonhoz, mint az 
osztrákoknak Bécshez. (Nem az elcsatolt Meranhoz, Bozenhez, vagy 
Brixenhez, hanem az ország mai fővárosához!!!) Eleve „baloldali perc-
emberkének” és a „reálpolitika szekértolójának” minősít mindenkit, aki 
ebben a kérdésben másképp gondolkodik, mint ő. 

                                                           
214 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 2. számában. 
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Íme néhány díszítő jelző ebből a háromszínű pamfletből: „osztrák 
útonállók”, „magyarokat kínzó osztrák martalócok”, „bécsi jellemet su-
gárzó lumpenproletárok”, „ausztró-marxisták és uszályhordozóik”, „be-
képzelt osztrák elvtársak”, „betolakodók”, „pángermán helytartók”, 
„Kismarton bitorlói” és még sorolhatnánk a gyűlölködő megállapításokat. 
Az őrségi temetőket vizsgálva, a fejfára vésett „Unger” családnevet a ma-
gyar származás bizonyítékának tekinti, de különös módon a „Németh” 
nevűeket ugyanúgy nem veti el feltételezett német származásuk miatt, 
mint a Horváthokat a horvát származás miatt. Az egyik azért tartozik hoz-
zánk, mert ősei valamikor magyarok lehettek, a másik, mert idegenből 
magyarrá lett. Fő a következetesség! Arról panaszkodik, hogy az osztrá-
kok germanizálva a magyar helységneveket, Ödenburgot mondanak Sop-
ron helyett, de azt természetesnek tartja, hogy mi Bécset mondunk Wien 
és Bécsújhelyet Wienerneustadt helyett. Hogy a kismartoni magyarok 
száma 1923-tól 1951-ig 410-ről 49-re csökkent, így magyarázza a szerző: 
„valószínűleg a kitelepítéstől való rettegés, a hitleristákból ausztro-
marxistákká vedlett osztrák-germánok üldözésétől való félelem miatt 
kényszerültek 1951-ben megtagadni magyar nemzetiségüket”. Nem gon-
dol arra, hogy a kismartoni magyarok egy része a húszas években Ma-
gyarországra települt, más része Amerikába vándorolt, a maradék pedig 
az oroszok elől menekült nyugatra. Annak pedig, hogy 1971-ben ismét 
nőtt a magyarok száma, egyetlen oka van: a tengerentúlról nagyon sok 
nyugdíjas emigráns települt ide, hogy magyar környezetben és mégis sza-
bad földön töltse élete alkonyát. 

A szerző külön fejezetet szentel – bécsi és más forrásokat idézve – an-
nak igazolására, hogy egy alacsonyrendű népet adott nekünk a sors nyu-
gati szomszédnak. Abraham a Sancta Clara-tól vett idézettel az osztrákok 
iszákosságára utal, megfeledkezve arról, hogy ezen a téren ma a magya-
rok sem különbek. Morbid, önpusztító életszemlélettel vádolja az osztrák 
népet, mert nyilvánvalóan nem tudja, hogy a nemzetközi öngyilkossági 
statisztikában mi állunk az első helyen. Bécsi szerzők kritikus állásfogla-
lásával igyekszik igazolni az osztrákok jellembeli fogyatékosságait, mint-
ha a külföld nem alkothatna rólunk siralmas képet Szabó Dezső, Ady 
Endre, Féja Géza és más magyar nagyságok önkorbácsoló írásaiból. Kü-
lönös elfogultság kell ahhoz, hogy Redl Alfréd k.u.k. kémelhárító főnök 
árulásában valaki az osztrák jellem megnyilvánulását lássa, jóllehet a 
kémfőnök ereiben rutén, zsidó és magyar vér is folyt. A bécsiek közis-
mertek jó kedélyükről, mindenütt „gemütlich”, hangulatos nép hírében 
állnak. Ennek ellenére a szerző magabiztosan leszögezi: „Amilyen ködös, 
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felhős Bécs ege, ugyanolyan egyhangú, sőt unalmas az osztrákok termé-
szete.” Az osztrák vezetőket „erkölcsi nihilizmussal és förtelmes szemte-
lenséggel” vádolja a könyv: „A kismartoni helytartó tömegével sorvasztja 
az elcsatolt magyarság népi állományát, magához hasonló renegátokká, 
vagyis neofita germánokká kényszerítve őket...” 

A soproni népszavazás eredményében a könyv írója örök bizonyítékát 
látja annak, hogy a mai Burgenland lakossága Magyarországhoz akart 
tartozni. Nem veszi figyelembe, hogy a megkérdezett Sopron-környéki 
falvak lakossága egységesen Ausztriára szavazott, csak a városi polgárság 
akart magyar maradni. 1920-ban a terület lakosságának csak. 10 százaléka 
volt magyar ajkú, amely időközben 1 százalékra (4500 lélek) sorvadt. A 
szerző ennek, ellenére magabiztosan kitűzi a célt: Burgenland visszacsa-
tolását, 250 ezer német és 25 ezer horvát anyanyelvű, Ausztriához hű pol-
gár bekebelezését: „A revízió, a trianoni határok lerombolása a magyar-
ság létérdeke . . . Tévednek, akik azt hiszik, hogy a magyarok beletörőd-
tek nyugati területeik elvesztésébe . . . Ha egyszer Moszkva zöld fényt 
engedélyezne a magyar revizionizmusnak, egyszerre lángra lobbannak a 
pislákoló parazsak ...” Szegény ábrándos lélek, aki minden reményét 
Moszkva zöld fényére építi! De mi lenne, ha reménye mégis valóra vál-
nék? A 30 millió lakosú Kárpát-medencében hány emberöltőn át tudna 
fennmaradni 15 millió alacsony népszaporulatú magyar a peremvidékek 
némely gyorsan szaporodó népeinek ostromában? 

A kisebbségi sorsban élő, megmaradásáért küzdő magyarságnak sokat 
árt a nemzeti színűre mázolt egekből a szomszédokra sújtó átok. (A ro-
mán propaganda például magyarellenes beállítottságának és szándékainak 
igazolására előszeretettel hivatkozik szélsőséges magyar emigráns kije-
lentésekre.) A Burgenland igazi arcát eltorzító karikatúra szerzője téved, 
ha azt hiszi, hogy a nyugati szabad világban az általa ostorozott „ausztro-
marxizmus”-nál nagyobb hitele és vonzereje van a könyvéből sugárzó 
„hungaro-nacionalizmus”-nak. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Egy jólsikerült határátlépés215 

György Petri: Zűr Hoffnung verkommen, Gedichte, magyarból fordította 
Hans-Henning Paetzke, Suhrkamp-Verlag, Frankfurt am Main 1986, 110 
l. 
 
Szerencsés óraként könyvelhető el az olyan egymásratalálás, mint Petri 
György és fordítója, Hans-Henning Paetzke esetében. A háború utáni ma-
gyar líra gyér és nem mindig megfelelő német nyelvű bemutatása után 
szinte ujjongani szeretne az ember: Petri az első a ma élő lírikusok közt, 
akit majdnem maradéktalanul sikerült „benémetesíteni” anélkül, hogy a 
költői arcél elszegényednék vagy eltorzulna. Persze, versei zömében a 
„mindennapok költője” jobban kezéhez is áll a fordítónak, messze a szi-
gorú formakívánalmaktól és a rímkényszertől. Sallangmentes hangvétele 
is szerencsésen találkozik a mai német versolvasók ízlésével. 

Zur Hoffnung verkommen – Reménnyé züllve – ezt az érzékletes címet 
viseli az előkelő edition suhrkamp-sorozatban megjelent válogatás, ami-
hez Hans-Henning Paetzke utószót is függesztett. Amit már fordításain is 
megérzünk, itt saját szavaival jelzi: a tisztelgést Petri alapállása előtt és az 
eredendő rokonszenvet a fenegyerek magyar költővel. Bizonyítja ezt a 
kitűnő válogatás is: teljességében körüljárható alakban állítja az olvasó 
elé Petrit, üstökétől (mert az is van neki) egészen a kislábujjáig. A minő-
ségi szempont párosul a gazdaságosság elvével. A jelek szerint Paetzke 
nem sokat tart a ma divatos német fordítói praxisról, a hajszálpontos 
interlineáris átültetésről. Ha Petri György rímel-ritmizál, fordítója sem 
marad el mögötte. Olyan ihletett átültetések születnek Paetzke tollából, 
mint például a Varázslat sorai: . . . auf Staub sinkt Staub / ivas man in den 
Staub fallen läßt / auch darauf wie auf Staub sinkt Staub / wenn ihr mich 
dann alsbald vergeßt / sinkt hier immer noch der gleiche Staub // 
losgelassen schießt Unkraut empor / dazwischen quietscht das rostige 
Tor. Hasonló remeklés az Ismeretlen kelet-európai költő verse 1955-ből, 
vagy A költészetről. Nem veselkedik azonban eleve átmenthetetlen szöve-
geknek — egy-két kivételtől eltekintve, amit a rendszernek odamondó 
Petri minél teljesebb prezentálása céljából vélhetett fontosnak. Mert ha a 
kötet összképet is ad, a hangsúly önkéntelenül is az olyan mellbevágó 
polit-szövegekre esik, mint Nagy Imre, A kis októberi forradalom 24. év-

                                                           
215 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 2. számában. 
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fordulójára, Ká-európai értelmiségi, vagy a bombatalálat In memóriám 
Leonyid Iljics Brezsnyev — ami sajnos csak az utószóban olvasható. 

Nyelvi bravúr mindazonáltal ott is megkívántatik a Petri-líránál, ahol 
szabad a forma, és Paetzke ennek is mestere. A Nagymama című vers 
illenforradalmak-ollanforradalmak-kitételét a Kunterrevolutionen-
Kenterrevolutionen telitalálattal adja vissza, azaz szintén nem írja ki az 
ellenforradalom szót, de még tán Petriénél is sikerültebb analógiák közé 
ágyazza. Az effajta nyelvi akrobatamutatvány persze nem produkálható 
minden adott esetben, mert hogyan fordítsuk le példának okáért a kín-da-
drattá-t vagy a sírkert-sörkert hasonhangzását? Itt nyilvánlik ki valójá-
ban, hogy a posztmodern líra átültetése sem annyira zökkenőmentes, mint 
első benyomásra hinnők. 

Petri György az a költő, aki valószínűleg mindent meg tudna csinálni, 
ha ambicionálná, s aki legyint egyet, hogy inkább nem. Ezt a „legyinté-
sét” más nyelvközegben érzékeltetni hihetetlenül nehéz, Hans-Henning 
Paetz-kének azonban jórészt ez is sikerült. Nagyobb biztonság kedvéért 
közli még az utószóban a költők ranglistáját is, akik közé Petrit sorolja: 
Heine, Georg Trakl, Jesse Thoor, Nelly Sachs, Paul Celan, Paul Eluard és 
így tovább és így tovább. Kissé fatális, hogy a névsorban zömmel herme-
tikusok-szürrealisták szerepelnek; Petrihez közelebb áll a korai Benn, 
mint mondjuk Trakl vagy Celan, még közelebb a „mai” Rühmkorf és 
Enzensberger. Nem ártott volna felemlíteni egy világszerte ismert rokonát 
is, François Villont; Petri mindjárt két négysorosával is ráhangol nagy 
francia elődje felakasztását váró versére, sőt egyiküket majdnem szó sze-
rint Villon módjára indítja: Gyuri vagyok. Tudom, mire lettem. Hans-
Henning Paetzke fordításában: Ich heiße Gyuri: Ieh weiß, wozu ich 
geschaffen bin. Értelmileg pontos az egyezés, de a vagány pár odavetett 
szava németül szabatos-kerek mondattá szelídül. Általános jelenség ez a 
magyar versek megnémetesítésénél: a stílus helyenként emelkedettebb-
irodalmibb lesz, mint az eredeti. Mintha még Paetzke is visszarettent vol-
na attól, hogy „a vagány Petri Gyurkát” egész hamisítatlan járdaszéli 
zsargonjával odaállítsa a német olvasó elé. Így lesz aztán a Petri által „ál-
lat”-nak titulált személyből „Verrückter” (Rindvieh helyett), a „hóhérok 
vagy bohócok” (Henker oder Clowns) „Scharfrichter oder Narren” – ami 
magyar „visszafordításban” is (bakók vagy bolondok) a Shakespeare-
drámák nyelvét juttatja eszünkbe. 

Az eset fordítottja áll fenn a Kis októberi forradalom . . . kezdősoránál; 
sérti a magyar fület, ha Imre bácsiék, Pista bácsiék helyén ezt olvassa: 
Imre und seine Treunde, Pista und seine Freunde. A költő unokája-fia 
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lehetne az így tituláltaknak (Nagy Imre, Bibó István). Még német író sem 
fejezhetné ki tisztelgését Adenauer vagy Adorno előtt úgy, hogy 
lekonrádozza-letheodorozza őket. A „bácsi”-nak persze – ha nem rokoni 
kapcsolatot jelent – eddig nem létezik még német megfelelője, de épp az 
ezermester-fordítóktól reméljük-várjuk el az adekvát megoldásokat. Hogy 
viszont „János pap országá”-t nem fordította le Paeztke – bár egyesek épp 
ezt kérik számon – magától értetődő; az ilyen történelmünkre utaló virág-
nyelv a határokon túl nem közvetíthető, legfeljebb hosszas lapaljai ma-
gyarázkodások árán. 

Egészben véve, őszinte elismeréssel adózhatunk Hans-Henning 
Paetzke teljesítményének s csak óhajthatjuk, hogy fordító-kedve és -
készsége minél több magyar költő-író németre való átültetésére csábítsa. 
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SÜTŐ LÁSZLÓ 
A megrázkódtatások évei216 

Önarcképünk sorsunk tükrében, 1945–1949, Sine ira et stúdió, Hollandiai 
Mikes Kelemen Kör, 1984,185 l. 
 
A hollandiai Mikes Kelemen Kör által 1980-ban rendezett tanulmányi 
napok előadásainak anyaga az 1945–1949 közötti korszakváltó éveket 
öleli fel. A második világháborúból vesztes félként kikerülő ország az 
anyagi és emberi veszteségek eladdig soha nem ismert méretű megráz-
kódtatását élte át. Erről a nagy összeomlásról fest megrázó képet Juhász 
Gyula, kihangsúlyozva ennek jelentőségét s következményeit. A magyar-
országi társadalmi változás kiindulópontja a háború utolsó éve volt, ami-
kor is az ország függetlenségének teljes elvesztése az 1944. március 19-i 
német megszállás után a gyilkos fajgyűlölet uralmához s az ország terüle-
tén végigsöprő frontharcokhoz vezettek. Ezeknek következtében a régi 
állam hatalmi rendszere és szerkezete megsemmisült s ez maga után von-
ta a társadalmi szerkezet újjászervezésének szükségességét. Ennek termé-
szetesen nem csupán belpolitikai okai voltak. Magyar- ország, földrajzi 
helyzeténél fogva, a győztes nagyhatalmak között létrejött katonai, hadá-
szati megállapodás függvényeként a Vörös Hadsereg által elfoglalt kelet-
európai térséghez tartozott. 

Deák István szerint ez nem jelentette még szükségszerűen a kommu-
nista államrendszer megvalósítását. Tudvalevő, hogy Sztálin ebben az 
időben, legalábbis 1944 októberéig, idegenkedett a forradalmi, kommu-
nista kormányoktól; megbízhatóbbnak tartott egy Benes–típusú polgári 
kormányt és konzervatív rezsimeket, azzal a föltétellel, hogy azok szov-
jetbarát beállítottságúak legyenek. Az angol—amerikai érdektelenség és 
határozatlanság, valamint a szövetségesek között fokozódó ellentétek 
1945 után Magyarországot végül is száz százalékig a szovjet érdekszférá-
ba zárták. 

A szovjet érdekszféra Kelet–Európában az az Elbától keletre eső terü-
let, amelyen a társadalmi fejlődés háttere, patrimoniális szerkezete, nagy-
birtokrendszere, egyoldalú iparszerkezete, diszkrécionális kormányzati 
rendszere az egész területre jellemző, állapítja meg Péter László. Ezek s 
még más tényezők is, mint a nyelvi, vallási megosztottság, az állam- hata-
lom túlsúlya, különböztetik meg e területet a fejlettebb Nyugattól és a cári 
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orosz birodalomtól. Péter László nem állítja, hogy a szovjet stratégia ezt a 
területet tartotta volna védelmi övezetének s ezért hasadt volna szét Euró-
pa épp az Elbánál. Azokat a jellegzetességeket sorolja fel, amelyek ezen a 
területen – Finnországot és Ausztriát kivéve – a népi demokrácia kialaku-
lásának szükségszerű feltételei voltak. Péter László szerint a külső (szov-
jet) hatalmi beavatkozás szerepe nem döntő, hanem csak járulékos szere-
pet játszott az átalakulásban. Nem vehető komolyan a vélemény, mondja, 
hogy a társadalmi rendszer kérdésében a nagyhatalmak bármikor is meg-
egyezésre jutottak volna. Ebben stricto sensu igaza van. Nem érdektelen 
viszont megjegyezni, hogy Sztálinnak igenis volt ezzel kapcsolatban ki-
alakult elképzelése. Erről ír Gyilasz „Beszélgetések Sztálinnal” című 
munkájában. Eszerint Sztálin 1945 elején kijelentette a jugoszláv küldött-
ség előtt: „Ez a háború nem hasonlít az elmúlt háborúkhoz; bárki elfoglal 
egy területet, oda a saját társadalmi rendszerét erőszakolja. Mindenki a 
saját rendszerét kényszeríti arra a területre, amelyet hadserege képes el-
foglalni.” 

A kommunista párt hatalomra jutását, Kovács Imre szerint, külső és 
belső tényezők segítették elő. Mint a Nemzeti Parasztpárt főtitkára, Ko-
vács Imre az 1945-ben lezajlott politikai harcok egyik résztvevője volt. 
Az országgyűlési választások lebonyolítása, majd a „globális” demokrá-
ciát kiszorító „totális” demokrácia kialakulása 1947-ben a kommunista 
párt egyeduralmához, majd a külső tényezők támogatását nem élvező po-
litikai pártok bukásához vezetett, állapította meg utolsó nyilvános fellépé-
sében, alig két hónappal halála előtt, Kovács Imre. 

A magyarországi események alakulását a Vörös Hadsereg jelenléte, 
Schöpflin György szerint, döntően befolyásolta. A társadalomban végbe-
ment változások alapvető vonásait tárgyalva, a politikai pártok összetéte-
lével kapcsolatban mint szerkezeti érdekességet említi meg a munkásság 
és a parasztság politikai képviseletének megosztottságát. A magyar politi-
kai hagyomány jellegzetessége ismerhető fel a kormánypárti hegemónia 
felé való orientálódásban, azaz a koalíciót formáló három nagy párt köz-
reműködésében, mely végül is a negyedik, a kommunista párt által meg-
szerzett hegemóniával véget ért. A kisgazdapárt, a nemzeti parasztpárt és 
a szociáldemokrata párt tartós együttműködésre törekedtek s ez megköny-
nyítette a kommunista párt célkitűzéseit, nevezetesen azt, hogy engedmé-
nyekre kényszerítse a többi pártot s a monopóliumot elérje. 

A kommunista párt koncepciója érvényesült az ország gazdaságpoliti-
kájának irányításában is. Berend Iván az állami gazdasági beavatkozás 
szükségességét és elkerülhetetlenségét hangsúlyozza. Az újjáépítés és az 
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azonnali hatállyal kezdődő jóvátétel fizetése csak erőteljes központi sza-
bályozással volt megvalósítható. Hitel hiányában inflációs finanszírozás-
sal indult meg a termelés, mely 1946-ra a gazdaság dezorganizációjával s 
a lakosság teljes elnyomorodásával fenyegetett. A pénzügyi stabilizáció 
1946 nyarától az állami beavatkozás és irányítás további erősödését vonta 
maga után. 1947–48-tól kezdődően a nemzetközi politikai helyzet meg-
romlása a kelet-európai országokban s így Magyarországon is általános 
államosításokat, erőltetett iparosításokat eredményezett a stratégiai ipa-
rokra fektetve a fősúlyt, mert a kommunista pártok három éven belül vár-
ható háború kitöréséről kaptak (vajon honnan?) információt. 

A korszak történelmi, politikai és gazdasági változásainak vizsgálata 
után a kötetben a magyar irodalom és kulturális élet megregulázásáról s 
egységesítéséről írnak Cs. Szabó László, Határ Győző és Czigány Lóránt. 
Megrendítő névsort közöl Cs. Szabó László a magyar irodalmi élet hábo-
rús veszteségeiről s a szorongató várakozással teli új kezdetről, mely a 
balsejtelmeket az első időktől fogva inkább megerősíteni látszott. Az író 
keserűen emlékezik az irodalmi élet s a szabad művészet honi továbbfej-
lesztését bedugaszoló korra, amikor is, 1949-ben a „súlyemelő s téglahor-
dó rekordokra betájolt izomfitogtató pártirányzat: a szocialista realizmus 
rémuralma szétdúlta az Iskolát”. Nosztalgikus, élénk s magával ragadó a 
stílus; kertelés nélkül mutatja be az 1945–1949 közötti időszak intellektu-
ális közhangulatát s a kommunista párt által készített, írókat, művészeket 
szorongató, szorosodó s 1948 után pusztító kalodát. 

Határ Győző is a háború után újrainduló kulturális életről ad részletes 
beszámolót. A műfordítás, a könyvkiadás, valamint az irodalmi folyóirat-
ok a „kultúraromboló precíziós gépezet” működésének, 1946-tól kezdő-
dően kiszemelt áldozatai voltak. A képzőművészet terén beinduló Európai 
Iskola, mely „az új művészeti mozgalmaink kristályozódási pontja” lehe-
tett volna, összhangba kívánta hozni a magyar művelődést egész Európa 
művelődésével. 1948 elején aztán a „vezérelit satrapa-különítménye vette 
kézbe a társadalom totális manipulálását” s a másképp gondolkodók mű-
fordításba szorultak vagy abból is kiestek, olyan volt a rémuralom, 
amelyben „még a rendszer pártonkívüli idealistáin is kitört a pánik” álla-
pítja meg Határ Győző. 

Erről a totális manipulálásról, ennek mechanizmusáról és dinamikájá-
ról kap az olvasó „haragos” képet Czigány Lóránt tanulmányából. A ma-
gyar irodalom „egységének megvalósulása”, azaz központi, állami irányí-
tása 1951-ben lett teljessé. Ez gyakorlatilag két táborra osztotta az írókat; 
az együttműködőkre s azokra, akik működését a hatalom céljaira veszé-
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lyesnek ítélte. Az irodalmi élet keretéül szolgáló intézményrendszer el-
lenőrzésével s a lojalitást erősítő ideológia megteremtésével nyílt meg a 
központi hatalom által szorgalmazott út, az egyetlen, amely az írók, köl-
tők és a művészek számára járható volt: a szocialista realizmus útja. (Az 
1951 utáni korszakban az írók, nem hivatalos megfogalmazásban, öt ka-
tegória egyikéhez tartoztak: író, akinek tiltott volt az írás; író, aki mert 
írni; író, aki nem mert írni; író, aki mert nem írni és végül az író, aki nem 
mert nem írni.) 
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HANÁK TIBOR 
Az esszéíró önvédelme217 

Gyergyai Albert: Védelem az esszé ügyében, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1984, 458 l. 
 
A kilencvenedik életévéhez közel 1981-ben elhunyt szerzőt, akit a fél 
ország Szegő tanár úrnak nevezett, nem kell bemutatni a magyar olvasó-
nak. Nemcsak Szegő néven, de Gyergyai Albertként is, és nemcsak hosz-
szú tanárkodása idején, de íróként és irodalmárként is az ország tanára 
volt a literatúrában. S épp mert nem maradt az iskola és az egyetem pro-
fesszora, hanem föléemelkedett minden intézményi keretnek, iskolásság-
nak és államilag kötelező tananyagnak, tanári működése több volt, mint 
oktatás. „Törvényt és példát” adott Kazinczy „fennköltebb ízlése” értel-
mében egyetemes európaiságot, klasszicitásra kinyíló horizontot Babits-
hoz hasonlóan, és mindehhez szeretetet, melegséget, mellyel a művek 
értékeit közvetítette. Az irodalom tanárának lenni ezen a felső fokon 
nemcsak a művel, de az élettel tanúsított, megvalósított stílust és esztéti-
kát jelent, minden tételesség nélkül. Ezért választotta műfajának a kötet-
lenséget és a fegyelmet egyesítő esszét, mely az ízlés kipróbált formájá-
ban és az alkotás iránt érzett áhítatában is megőrzi az ideiglenesség tuda-
tával járó kételyt, s vált maga Gyergyai Albert az irodalmi kísérletezés 
mesterévé, az esszé emberévé. 

Nemcsak indokolt volt, hanem a lényegre rátapintó gesztus is a kötetet 
összeállító Szávai János részéről, első helyre tenni Gyergyai Albert esszé-
iről szóló írásait és ezt adni a gyűjtemény címéül: Védelem az esszé ügyé-
ben. A szerző könnyedén, elegánsan, franciás bájjal mutatja meg, hogy az 
esszé nem tudományos értelemben vett tanulmány, nem kimerítő ábrázo-
lása a témának, de nem is fecsegés és hozzávetőlegesség, hanem komoly 
nekirugaszkodás a mindig túlságosan nagynak bizonyuló anyagnak. S 
mégsem elég Lukács Györggyel azt mondani, hogy kísérlet. Az esszé 
nem félig sikerült ábrázolás, nem torzó, hanem etikai és esztétikai kiegé-
szítése a szükségszerű félbemaradás tudatának, s ez a kettős kiegészítés 
adja a voltaképpeni esszé lényegét. Az etikai többlet azt jelenti, hogy az 
irodalmi kísérlet önmaga elégtelenségére ébresztve tanít, látja a téma 
nagyságát és bonyolultságát, a tárgyalás mérhetetlen feladatát, az „ars 
longa”-t, de a „vita brevis”-t is, azt, hogy tudásunk mindig csak megköze-
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lítő ismeret, s épp ezért az esszé a tolerancia műfaja. A kísérlet esztétikai 
kiegészítése pedig főképp abból áll, hogy a félbemaradás elkerülhetetlen-
ségéből mégis egésznek és műélvezetnek kell megszületnie, le kell kere-
kíteni a lekerekíthetetlent, formát és személyes ízt adva a különben cson-
ka műnek. Mind az etikai, mind az esztétikai feladatot tekintve azt mond-
hatjuk, hogy az esszé a rendet képviseli, a morális rendességet és az eszté-
tikai rendezettséget. Az esszé a rend műfaja. A benyomások özönét teleo-
logikus rendbe foglalja és ezáltal felfoghatóvá, áttekinthetővé teszi a tár-
gyat, nem hagyja, hogy eluralkodjon rajtunk a kuszaság talajtalan érzése, 
a káosz, hanem tartást ad a rend által. 

Gyergyai Albert jól tudta, hogy ez a műfaj ma védelemre szorul, hogy 
egyfelől a tudomány, másfelől a felhígulás, az esztétikai és morális ren-
detlenség vette szorítóba. „Az esszéíró az esszéolvasókkal áll vagy bukik” 
– írja egy helyen. (17.) A műveltség és az etikai tartás hozza létre az esz-
szét, de ez a táptalaja is, erre van szükség ahhoz, hogy ne anakronisztikus 
műfaj, de az élet formálója legyen. De épp mert megfogyatkozott az esz-
szét befogadó közönség, ami Gyergyai szerint egyértelmű a morális meg-
rendülés és fellazulás állapotával, van szükség az esszéért való küzdelem-
re. Az esszéről szóló esszéjének és más fejtegetéseinek, interjúinak a 
személyi elkötelezés, az odaadó érvelés ad egyéni színt, visz életet az 
értekező prózába. Érezzük, hogy ezekben a fejtegetésekben nem csupán 
az irodalomról, hanem egy sajátos életfelfogás és magatartás vonzó be-
mutatásáról van szó, hogy ez nem csupán a műfaj leírása, hanem önjel-
lemzés és önvédelem: az esszéíró önvédelme. 

A kötet azt is tanúsítja, hogy Gyergyai Albert esszéinek előnyben ré-
szesített témaköre a francia irodalom. Az Eötvös-kollégiumban, a buda-
pesti tudományegyetemen éppúgy a francia irodalomtörténet nagy alakja-
ival és műveivel foglalkozott, mint a folyóiratokban. Ez utóbbi írásai kö-
zül sok megjelent már a Klasszikusok (1962), a Kortársak (1965) és más 
köteteiben, de azért még sok cikke, évfordulóra írt megemlékezése, 
könyvismertetése és arcképvázlata maradt szétszórva irodalmi lapokban. 
Elsősorban ezeket gyűjtötte össze a kötet, és bizonyítja is, hogy érdemes 
volt kiemelni a különféle írásokat a folyóiratok lapjairól. Belőlük is azt 
látjuk, mennyire otthon volt a szerző a francia irodalomban és mennyire 
szerette a francia szellemet, melyet megpróbált közvetíteni és Magyaror-
szágon megtestesíteni, méghozzá túlnyomórészt olyan időben, amikor a 
hivatalos kultúrpolitika más országokkal parolázott, hol a németekkel, hol 
az oroszokkal, ö a francia irodalomba költözött, a francia művek fordítá-
sáról cikkezett, francia szerzőket ünnepelt, Racine-nal és Flaubert-rel tár-
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salgott, de ezt soha nem fitogtatta –, ez nem lett volna franciás! hanem 
inkább kissé megilletődve, a szellemnek és műveltségnek kijáró tisztelet-
tel. Ebben is franciásan elegáns volt, adott a formákra, az udvariasság 
szabályaira. Magyarként is francia attitűdöt képviselt: az utóbbi évtize-
dekben ő volt a magyar irodalom ügyeletes franciája. 

Természetesen nem nacionalista, nem kicsinyes módon, hanem aho-
gyan nálunk régóta szokás volt a franciákat felfogni: klasszikussá és eu-
rópaivá stilizált jelleggel. Gyergyai Albertnál a franciás szemlélet az érté-
kek iránt való fogékonyságot jelentette, mindegy milyen színben és nyel-
ven jelentkeznek. Irodalmi barátai közé tartozott – mint a jelen kötetből is 
kivehető – Goethe és Hemingway, Cári Spitteler és Virginia Woolf, s 
otthonosan mozgott a német irodalmi értékek, főképp pedig magyar fordí-
tásaik megítélésében. Ezt látjuk többek között a negyvenes évek elején 
megjelent A német irodalom kincsesháza című antológiáról írt ismerteté-
séből, melyben franciás létére szuverén módon nyilatkozik a német iroda-
lom nagyjairól, és dicséreteiben éppoly biztos kezűnek mutatkozik, mint 
elmarasztaló ítéleteiben és a kötet hiányainak feltárásában. Mi sem jel-
lemzőbb széleskörű irodalmi műveltségére és ízlésére, hogy már 1942-
ben, amikor még a német és osztrák olvasóközönség nem ismerte Franz 
Kafkát, Gyergyai Albert – Márai Sándorral együtt – „az új német elbeszé-
lés európai klasszikusának” nevezte. (256.) 

Aki a fordítások problémáit és irodalmát olyan kiválóan ismerte, mint 
Gyergyai Albert, annak otthon kell lennie a múlt idők és a jelenkor ma-
gyar irodalmában is. A kötetben a fordításról szóló ciklus és a „Klasszi-
kusok és kortársak – itthon” című fejezet mutatja be a szerző ezirányú 
tájékozottságát és beható érdeklődését, bár az itt található írások csak ki-
ragadott mozaikok. De ahogyan nyilatkozik pl. Szabó Lőrinc, Túróczi-
Trostler és Babits Mihály Goethe-fordításairól, Eötvös Karthausi-járól, 
Herczeg Ferenc novelláiról és Fülep Lajosról, abból megérezzük heves 
szeretetét a magyar irodalom iránt és kibontakozik bennük nemcsak egy-
egy író alakja, de hazai és európai kulturális hátterük, néha bevonva a 
filozófiai és művészeti összefüggéseket is. 

Szép és érdekes lekerekítése a kötetnek Szávai Nándor beszélgetése 
Gyergyai Alberttel. Abban is Szegő tanár úr katedrákon felül álló tanári 
mivoltának igazolását láthatjuk, hogy a Szávaiak két nemzedéke is tanít-
ványa volt, s hogy ők is tanító szerepét tartják a legfontosabbnak. Szávai 
Nándor vallomás-jellegű szavakban mondja el, hogy Gyergyai Albert 
nemcsak ismeretet, de szeretetet is közvetített, és „kevesen vannak, akik 
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oly meggyőzően, szinte varázslatosan tudják megmondani, hogy egy mű 
miért szép”. (447.) 

Az esszé, mely Gyergyai Albert értelmezésében morális tartást, eszté-
tikát, műveltséget, életfelfogást és életstílust jelent, valóban védelemre 
szorul. Korunk esszéellenes: nívótlan és eltömegesedett, nem ad magára 
vagy túl nagyra tartja magát, széthulló vagy fanatikus, történelmietlen és 
szélsőséges. Ha ilyen korban veszett poszton is áll az esszé, az esszéíró 
Gyergyai Albert önvédelmi harca sikeres volt, mert nem szorul védelem-
re: alakja és életműve kimagaslik a jelen magyar irodalomból. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Kutyaszorítóban218 

Máté Imre: Csonton kutya, Így írtok künn, Lengyel Zsolt festményeivel 
és Darázs Mária rajzaival. Galerié Parabel, München 1984, 96 l. 
 
Az így írtok künn alcímet viselő irodalmi paródiák kötete elsősorban azzal 
a nem lényegtelen külsőséggel tér el elődeitől (gondoljunk itt a Bagoly 
mondja kötetre), hogy Darázs Mária és Lengyel Zsolt illusztrációi tetsze-
tőssé teszik az érdekeset. 

Érdekes? Hát ez csak egy ilyen szerény, kezdeti jelző. Mert: olvasd el 
a Sándor András paródiát, ó értő olvasó, gyilkosnak ítélheted. Békés Gel-
lért paródiájának olvastán összerogytam a nevetéstől. (Remélem, a bölcs 
kifigurázott elnéző mosollyal veszi a mátéskodásí tudomásul.) És most 
aperte kimondom az én versem paródiája silány! Nem is vagyok költő, 
miafenének foglalkozik velem ez a kötet? A Bujdosó-Nagy szövegeiéinél 
jobb a szemléletes illusztráció. Persze nehéz olyanokat kardélre hányni, 
akik maguk teremtik önmaguk paródiáját. 

Van ahol a cím oly mesteri, az alcím olyannyira telitalálat, hogy már 
azon nevetni kezdünk – noha a folytatás nem éri el a cím szintjét. Lásd, a 
Csiky Mágnes Ária és a Dedinszky paródiák. Van, ami kegyeletsértő: Cs. 
Szabó Lászlóé. Fáy és Faludy mesterek kipilinckázása úgy sikerült, hogy 
maguk sem írhattak volna jobb verseket önmagukról – balkézzel. Ha már 
a kegyeletsértésnél tartunk, Kannás Alajos verstorza nem a Húsvéti malac 
kellett volna, hogy legyen, hanem az, amiről őt idekinti közönségünk leg-
jobban ismeri, a Kormos Kövek. (Kormos Kannák? Kannás Kövek?) Gö-
möri Györgyre nem lehetne ráismerni sem a torzvers, sem a karikatúra-
illusztráció nyomán. Ha már itt tartunk: a képek közül a legjobb a Mátéról 
készült portré. A szerző grafológiai autokarikatúrája is megteszi. 

A kötet, a maga méreteit tekintve reprezentatívabb, mint az elmúlt 
évek két költői antológiája a nyugati magyar költészetről. Innen nem ma-
radt ki Tollas Tibor, vagy Saáry Éva, verskarikatúráik, egyébként kitűnő-
ek, sőt, olyan költőkkel is találkozunk, mint pl. Földes Judit, vagy 
Gerenday Mária, akinek eredeti verseit is szeretnénk elolvasni – mivel, 
ezekhez, eddig- elé nem volt szerencsénk. 

Bizonyára vannak jól és jobban parodizálható költők: Határ, Zas, Tűz 
Tamás ide vagy oda tartozik. A lényeg az, hogy a kitekert versről, annak 
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stílusjegyei és tartalma nyomán könnyen ráismerjünk a „kipellengérezett” 
szerzőre. Bár általánosítani nem lehet, de a „parodizálhatóság” inkább 
irigylésreméltó tulajdonsága egy költőnek, mint sem. „Van igazi hangja”, 
mondaná az ilyenre az angol. 

Végül pedig az utolsó próba: a maradandóságé. Tudvalévő, hogy sokan 
Karinthy így írtok ti-jéből szerezték első Ady és Babits ismereteiket. Mi-
nél nagyobb a költő, annál kitűnőbb lehet a szatíra. Nem Máté hibája, 
hogy Babits és Ady vagy József Attila méretű költővel sem idekint sem 
„odabent” nem találkozhatunk. Ha lehet, Erdély mai magyar lírája a leg-
egységesebben színvonalas magyar költészet. Épp ezért érdemes volna 
lándzsavégre tűzni az erdélyieket. 

Végesvégül pedig még egy dolog. Máté könyve kacagtató és nevettető 
olvasmány, de ugyanakkor gondolatébresztő is. Mi lenne, ha valaki ösz-
szeállítaná az Amiről nem beszélünk témák kisantológiáját? (Ilyen, otthon, 
a forradalom, az oroszok, idekint a lapszerkesztők önkritikája stb.). Le-
geslegutolsó gondolatunk pedig az, hogy a Csonton kutya Máté Imre 
harmadik verseskötete; nem rosszabb az első kettőnél. Dicséretes, hogy 
önmagát is láttatja a Görbe Tükörben. 
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SZABÓ T. ÁDÁM 
Vallomástétel219 

Dumitru Martinas: Originea ceangailor din Moldova (A moldvai csángók 
eredete), Editura stiintifica si enciclopedica, Bucuresti 1985, 206 l. 
 
Ennek az igen szép kivitelű, gazdag színes képanyaggal rendelkező mun-
kának szerzője saját bevallása szerint moldvai csángó. Buteán született 
1897. május 11-én és Buzauban halt meg 1979. február 3-án. (Mint e szü-
letési és halálozási hely is jelzi, moldvai román környezetben nevelke-
dett.) Megismerte a csángók életét, s iskolázottsága révén alaposan meg-
ismerkedett a románok nyelvével és kultúrájával is. Ha jól körülnézünk a 
magyar közéletben, irodalomban és történelemben, nem egy olyan íróval, 
költővel és hadvezérrel (no meg hétköznapi emberrel) találkozunk, aki 
származása ellenére büszkén vallotta, s vallja, hogy ő márpedig magyar, s 
ha kell „karddal és pennával” is megvédi a magyarságot. A költő Zrínyi 
Miklós családjában még az idő tájt ez a mondás járta: „jó horvát, tehát jó 
magyar!”. Martinas könyve tudományos igénnyel megírt lélektani regény, 
vallomástétel egy moldvai csángó katolikus emberi és kulturális hovatar-
tozásáról Petőfi írta: „Ha nem születtem volna is magyarnak, E néphez 
állanék ezennel én.” Dumitru Martinas könyvét így kell megítélnünk, s 
mint mélylélektani vallomástétel igen érdekes olvasmány. Két nagy és 
több kis részre oszlik: I. Történelmi aspektusok, II. Nyelvészeti aspektu-
sok. A történelmi rész a csángók vitatott eredetével, a moldvai katolikus 
telepekkel, Zöld Péterrel, a román—magyar kétnyelvűséggel, a viselettel, 
az anyanyelvvel, a csángó szó eredetével, az olasz és a magyar hittérítők 
közötti ellentétekkel, a moldvai románság ún. elszékelyesítésével és a 19. 
századi ún. moldvai magyarosítási offenzívával foglalkozik, összesítve: a 
szerző szerint a csángók elszékelyesedett (azaz elmagyarított) román ka-
tolikusok, Erdélyből Moldvába áttelepült eredetileg románul beszélő ős-
lakosság. 

A második rész nyelvészeti érvekkel igyekszik meggyőzni az olvasót a 
fenti tétel helyességéről: a fonetika és a szókészlet anyaga szolgáltat szá-
mára, véleménye szerint, bizonyítékot. 335 címből álló könyvészeti utalás 
(köztük sok magyar) és mintegy ötödfélszáz név mutatója zárja a kötetet. 
Remélhetőleg e munka magyarul is megjelenik. Vitázó szelleme új Kelet-
Közép-Európa háború utáni könyvkiadásában, s egy, a szerző szerint is 
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végső soron mégis csak magyarul is beszélő népcsoport nyelve és kultúrá-
ja iránt keltheti föl az itteni szakemberek érdeklődését. Nem hiszem 
azonban, hogy ez a könyv a szakképzett román nyelvészek véleményét 
tükrözi. 

Ezek szemléletére jellemzőbbnek vélem Marius Sala és Ioana Vintila-
Radulescu Limbile lumii (A világ nyelvei) című 1981-ben megjelent 
munkáját. Ez a könyv részletesen, alaposan és tárgyilagosan foglalkozik a 
magyarsággal is. A szerzők szerint „egységes nyelv (a magyar) — nyelv-
járási tagolódása csekély. Nyelvjárásai (fonetikai és fonológiai szempont-
ok szerint) a következők: nyugati, dunántúli, déli, Duna–Tisza-melléki, 
észak–nyugati, észak–keleti, belső–erdélyi, székely és Moldvában a csán-
gó nyelvjárást beszélik. A magyar nyelvjárások több régies sajátságot 
őriztek meg.” Ez a könyv nem foglalkozik a csángók eredetével, csupán 
nyelvi tényeket állapít meg. 

Népet és főleg nemzetet mindenki maga is választhat szerencsés kö-
rülmények között. Dumitru Martinas csángóként a román népet és nemze-
tet választotta. Lehet azonban valaki jó magyar és jó román is 
egyszemélyben, ahogyan ma Európában egyre gyakoribb a jó finn és a jó 
svéd, a jó francia és a jó német, a jó dán és a jó norvég – 
vegyesházasságok, vegyes kultúrák, vagy személyes döntés alapján. Bí-
zom benne, hogy tájainkon Zrínyi szelleme válik uralkodóvá, s Közép-
Európa népei önmagukat kutatván megtalálják egymást. 
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HANÁK TIBOR 
Kerényi útjai220 

Karl Kerényi: Wege und Weggenossen I. Herausgegeben von Magda Ke-
rényi. Werkausgabe Band V/1. Langen Müller Verlag, München—Wien 
1985, 483 l. 
 
Amint egymásután megjelennek Kerényi Károly német nyelvű életműki-
adásának kötetei, mint az Apollon und Niobe, az Antike Religion, a 
Dionysos és a többiek, úgy válik egyre világosabbá, hogy a nagy 
hellénista és vallástörténész útjai, bármerre kanyarognak is a témák sűrű-
jében, egyetlen központot jártak körül, vagy a kisebb kitérők és pihenők 
után mindig ugyanoda vezettek: a mítoszhoz. Épp ezek az özvegye, Keré-
nyi Magda által kiválasztott és az ötödik kötet első részeként megjelent 
írások különösen alkalmasak annak érzékeltetésére, hogy a szerző foglal-
kozhat bár közvetlenül a görög istenekkel, Hölderlin természet-
szemléletével és „beteljesedésével”, Thomas Mann, Niko Kazantzakis 
vagy Németh László műveivel, végső lényegében mindig a mitológia 
forrásából táplálkozik és erről beszél akkor is, ha irodalmi tájakon időz. 
Mint a fizikusnak az anyag, a biológusnak az élet, a pszichológusnak a 
lélek az egyetlen nagy kérdés, amelyről egy életen át ír értekezésekben, 
tanulmányokban, könyvekben, hasonlóképp a mitológus is mindig a mí-
toszt kutatja, a mítosz lényegét keresi. 

Az első írása (Umgang mit Göttlichem) esszészerűen, szellemesen, ké-
pek és irodalmi utalások elegáns sorával, de egyenesen a mítoszhoz vezet, 
ez a témája. A mítosz mondás és cselekmény, szó az isteni történésről, s 
ha a vallástörténész beszélni akar a mítoszról, ezt a szóbeliséget kell elő-
térbe helyeznie. A beszéd azonban nem csupán ismétlés, visszaadása rég 
elhangzott elbeszéléseknek, hanem több ennél: értelmezés, magyarázat 
vagyis interpretáció. Kerényi Károly az interpretációt a vallástudomány 
„kutatási módjának” nevezi, s ehhez a módszerhez hű marad egész köny-
vében, melyből épp azért nagy értelmezőnek ismerjük meg. Az értelmező 
közvetít. Mint az „interpretáció” kifejezése is érzékelteti, közéje áll an-
nak, ami érthető, és annak, ami közvetlenül nem érthető. Voltaképp tehát 
tolmács, vagy mint Kerényi írja: fordító. „Az értelmezés a fordítással 
kezdődik és végződik.” (33.) A valláskutató azonban nem csupán egy 
idegen szöveg nyersfordítását készíti el, hanem megkeresi a közlés eredeti 
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környezetét, egykori beágyazottságát a cselekményekbe (rítusokba), szo-
kásokba, a nyelvi, vallási és társadalmi összefüggésekbe. Ezt a kutatást és 
rekonstrukciót azonban nem tudja elvégezni kizárólag a szövegek alapján, 
itt már beleszólnak más adottságok, közvetítések, ami nélkülözhetetlenné 
teszi a kiválasztást, a kritikát. Azt azonban nem remélheti a kutató, hogy a 
rendelkezésére álló eszközökkel minden esetben el tud hatolni a végső 
alapokhoz, a laikust és szakembert egyaránt izgató kezdethez, a vallás és 
mítosz eredetéhez. Sokszor „lebegő állapotban”, talajtalanul kell végeznie 
az utánjárást, de voltaképp mindig mindenek „előttjéről”, a kezdetről van 
szó magukban a mítoszokban is. A mítoszok nagy része eredetmítosz, ami 
nem azt jelenti, hogy történelmi értelemben visz el az idők kezdetéig. 
Nem. A mitológia nem az őstörténet nyomozója, nem kronológiát állít fel, 
hanem a mitológiai ősidőkbe vezet. 

Kerényi Károly több oldalról közelít a mítoszhoz. Foglalkozik 
képiségével, képi jellegével, mely a mitológia és a művészettörténet ösz-
szehasonlítását teszi lehetővé. Mindkét esetben leírás és „fordítás” a kuta-
tó dolga, értelmezés az alakzatok, az ábrázolt történés, a látható (vagy az 
elbeszélésben azzá váló) attribútumok és a stílus alapján. Van azonban a 
mítoszban „zeneiség” is: a vezérmotívumok uralkodnak, mellékmotívu-
mok társulnak hozzá, és számos variációban bontakozik ki a „mítoszok 
zenéje”. Figyelmeztet azonban arra is, hogy a mítosz nem szimbolizál; a 
mítosz nem jelkép, mely valami másra, rejtett értelmekre utal. A mítosz 
önmaga, vagyis nem forma, hanem tartalom. Kerényi több helyen „anya-
ginak”, anyagszerűnek („stofflich”) nevezi, amelyet közölni lehet, el lehet 
mondani. Ez a tulajdonság viszont a költészettel köti össze. „A mitológia 
egyfajta költészet” (46.), de inkább csak abban az értelemben, hogy a köl-
tészet tartalma, vagyis a mítosz bevonul az epikába, róla szólnak, belőle 
merítenek a költők. 

A mítosz az eredetről szól, az elsőről beszél és maga is első bizonyos 
értelemben. Az első kísérlet megragadni a valóságot, a valóság kezdetét 
és származását. „Az istenek eredetek” (65.), de azok az ősök és a hősök, 
az alapítók és a példaképek is. Róluk szólnak a mítoszok nemcsak az 
akhájok, argosziak és más görög törzsek körében, de a kis-ázsiai és afrikai 
partokon, Indiában és az amerikai földrészen vagy a szigetvilágok „primi-
tív népeinél” is. A Biblia is eredménymagyarázat, a világ, az ember, a 
bűn, a szenvedés és halál eredetéről szól, de leírja az ősök történetét is, 
melyben mintegy „előélik”, a jelentőségteljesség fokán előre megrajzol-
ják az utódok várható életét. A mítoszok előképek, a bennük szereplő 
alakok történelemkívüli ősmotívumokat, archetípusokat képviselnek. 



 

1002 

Semmiképp nem absztraktok vagy általánosak azonban, hanem mindig 
konkrétak, képszerűek, egyediek. Kerényi Károly az „általános emberit” 
— a szó szoros értelmében véve — képtelenségnek (és kép-telenségnek) 
tartja: „Unding” — írja a 75. oldalon. Az elvontság idegen a mitológiától. 
A mítoszokban egyes alakok jelennek meg, mint Rhea, aki az Ida-hegyén 
megszüli a krétait, az istengyermeket, Zeuszt. Az az érdekes azonban, 
hogy a nevek, a helymegjelölések és egyéb konkrétizáló jegyek ellenére 
mégsem történelem az, hanem időelőttiség és mindig érvényes történel-
mietlen történet, mely minden halandónak — időben-levőnek —, minden 
konkrét történeti lénynek szól és megismétlődik benne. 

A mítosz épp ezért nemcsak az istenekről beszél, hanem a mítoszfara-
gó emberről, gondolkodásáról, egész világáról. Az emberi arcot, az embe-
ri természetet, a sorsot mutatja be, mely közös minden korban és ezért 
csak múló sallangot ad rá a történelem. A szülés, a gyermek fejlődése, 
végtagjainak vagy érzékszerveinek szerepe, a nemzés, a múlás, lehetősé-
geink korlátozottsága, a szülői és rokoni viszonyok, az érzelmek és szen-
vedés ténye vagy környezetünk földrajzi és biológiai adottságai történe-
lemállandók és ezért önmagukban nem is témái a történelemnek. A míto-
szok tehát a lét képviselői, az emberi természetről és létről beszélnek: „A 
mítosz történésében a létszerű emberivé, az emberi létszerűvé válik”. 
(94.) 

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a mítosz időszerűsége nem múlt el. 
Nemcsak abban az értelemben, hogy újak, részben ál-mítoszok keletkez-
nek, hanem mert a mítosz létünkről szól, melyben mindig valami meg-
fejthetetlen, melyben mindig van rejtőző aspektus, mint nemrég a mély- 
lélektan, ez a „mitológiai fordulat” érzékeltette igen hatásosan és meg-
termékenyítőn. Kerényi főképp a költőktől várta az emberi lét és közös 
szellemvilágunk tágítását. (114.) Hogy a „nyelv mesterei” a léten mun-
kálkodnak, „Európa szellemi útjai” című, 1954-ben írt áttekintésében mu-
tatja be Hölderlin, Rilke, Hofmannsthal, Heidegger és Thomas Mann mű-
vei alapján. 

A görög istenek európai újrafelfedezésének legjelentősebb költője 
azonban Friedrich Hölderlin, akinek Kerényi egy egész ciklust, több mint 
150 oldalt szentel ebben a kötetben. Hölderlin — mint Szerb Antal írta 
róla — nemcsak ismerte a görögöket, nemcsak vágyódott utánuk, de „gö-
rögnek tudta magát”. Tübingeni társai, Hegel és Schelling, az új társada-
lomért és az államélet megváltozásáért küzdöttek, ő azonban az isteni 
rend eljövetelére gondolt, mely „aranyfelhőbe vonva emel bennünket a 
halandóság fölé”. Egyházak és felekezetek előtti vallásossága kozmikus 
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telítettségét csak nagy fajsúlyú szavak zsoltáros rendjével tudta kifejezni. 
Költészetében ott rejtőzik létünk alapvető igazságainak sora, a véges idő 
aszálya, ínsége, de a lehanyatlott és jövendő istenek megsejtése, majd 
késői himnuszaiban a múlandóságon túlmutató titkok észvesztőén vará-
zsos határtalansága. Hogy „a lét háza a nyelv, Hölderlin értelemmel dúsan 
megrakott, sűrítettsége által egyszerű, a kihagyások dimenzióját is tartal-
mazó nyelvén mutatta meg Heidegger. 

A német filozófus lételméleti verselemzései (Erläuterungen zu 
Hölderlins Dichtung. Frankfurt 1951) után nehéz megszólalni ebben a 
tárgyban az újat mondás igényével. Kerényi Károly azonban a filológiai 
és interpretációs módszerével itt is otthonosan mozog, mint a mitológiá-
ban, és még Heidegger értelmezését is ki tudja igazítani. (134.) Épp abban 
látja a filológia fő feladatát: visszavezetni az eredetihez, leválasztani a 
magyarázatok néha sokszoros rétegét az eredeti történésről és az eredeti 
elbeszélésről, legyen az mitológiai szöveg vagy Hölderlin mitológiával 
eltelt költészete. 

Kerényi megmutatja, hogy Hölderlin „melodikus prózája”s költészete, 
főképp a „Hyperion” nemcsak az irodalomnak, filológiának, filozófiának 
kínál tanulságokat, de a valláskutatásnak is. A német költő szuverén mó-
don társalgóit a görög istenekkel, eleven élményszerűséggel élte a görö-
gök vallását. Olyan jelenség ez, melyre alig van példa az európai kultúr-
történetben. S Kerényi szerint épp az a különösen megragadó Hölderlin-
ben, hogy görög vallásosságával kívül áll minden „szoros fonatú, megóvó 
és megmerevedett valláson” mert bár vallást hirdet, de „megmarad a köl-
tői szóban és nem válik vallásalapítóvá” (146.) Ezzel kapcsolatban „vele-
született antik vallásról” „valódi mitológiai vallásról”ír, melynek alapvo-
nása „a körbeforgás tisztelete, szemben az időtől való elragadottsággal” 
„az állandó visszatérés és a fölötteállás: az időtlenség” (158.) Nem lehet 
elégszer ismételni, hogy mindez nem csupán filológiai vagy történelmi 
ismeretekre támaszkodott Hölderlinnél, nem is politikai meggyőződésé-
nek, állítólagos (nem bizonyítható) jakobinizmusának misztifikálása, val-
lási mezbe bújtatása — mint Lukács György vélte —, hanem az élmény-
szerű önazonosság meglelése, eksztázis-jellegű eggyéválás a görög vallá-
sossággal. 

Egy másik ciklus Thomas Mann elbeszélő művészetével és interpretá-
cióinak varázslatos értékeivel foglalkozik. (228—371.) A német regény-
írónál is a humanizmus bontakozik ki, az új és antik ember lehetőségei és 
veszélyei, mitológiai erejű képekben. Thomas Mann legnagyobb műve 
ebben a vonatkozásban a József és testvérei, mely magyarul Sárközi 
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György fordításában jelent meg. Bibliai történetek sora elevenedik fel 
ebben a regényben, mélységes komolysággal, beható pszichológiai, törté-
nelmi és mitológiai utánjárás révén, de mindig a mához szóló készséggel 
és biblikus melankóliát nem nélkülöző szépséggel. Kerényi Károly nagyra 
becsülte Thomas Mann utánérző képességét és mitológiai fogékonyságát, 
hangulatkeltő művészetét és a mélységeket nem kerülő problémafelveté-
sét, mely többek között a Doktor Faustusban és a Varázshegyben is meg-
nyilvánul. Ezekről a kérdésekről és a fenyegető új mítoszok fellépéséről, 
melyek — mint tudjuk — nem maradtak merő agyrémek, több levelet 
váltott a magyar hellénista a nagy német regényíróval, melyekre azonban 
itt csak utal a szerző. A Varázshegy alakjairól, nevezetesen Naphtáról 
külön tanulmányt találunk a kötetben, mely először magyarul jelent meg 
az ÚJ Látóhatár 1962/1. számában, majd a Neue Zürcher Zeitungban és a 
Tessiner Schreibtisch című könyvében 1963-ban. Itt arról a már többszö-
rösen megtárgyalt kérdésről van szó, hogy mennyiben mintázhatta Tho-
mas Mann a Varázshegy Naphta-alakját Lukács Györgyről. Kerényi gon-
dosan különböztet élet és irodalom között, elhárítja az azonosító leegysze-
rűsítést és kimutatja, hogy bizonyos vonások feltehetően Lukácstól szár-
maznak Naphta alakjában, de persze az alak egésze mégiscsak az írói 
képzelőerő szülötte. 

Több érdekes és részben lírai írást találunk ebben a kötetben olyan 
szerzőkről, kik valamilyen módon közel álltak a magyar hellénistához. 
Közéjük tartozott Hermann Hesse, akinek halála után montagnolai kertjé-
ről, a „hiábavaló kertről” ír, melyben a költő „elérte saját irodalmának 
beteljesedését”. (376.) Niko Kazantzakis férfiasán burjánzó 
elbeszélőművészete és világnézeti-politikai csapongásai is érdekelték Ke-
rényi Károlyt, mint ezt 30 oldalas tanulmánya tanúsítja, melyben utánajár 
a krétai író szellemi forrásainak és irodalmi szándékainak, a gondolkodást 
megülő, részben mitológiai képeknek és alakoknak. 

Itt találjuk Németh Lászlóval foglalkozó két írását is. Az egyik eredeti-
leg az Iszony német változatának (Wíe der Stein fällt, Stuttgart 1960), a 
másik A minőség forradalma német kiadásának (Stuttgart 1962) utószava 
volt. Nem titkolja szellemi rokonságát a magyar íróval, sem pedig csodá-
latba hajló nagyrabecsülését. A kezdet kezdetén a görögök kötötték össze 
őket. Kerényi már az antik görögség európahírű szakembere volt, mikor 
Németh László nyilvánosság előtt folytatott olvasmányai és tanulmányai 
során az Iliásszal és az Odysseával foglalkozott folyóiratában, a Tanúban, 
A felkeltett figyelem kitartott Németh László mellett, Kerényi végigkísér-
te az író működését, csodálta főképp nőalakjait, köztük az Égető Esztert, 
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kiket szerinte Németh László oly tökéletességgel rajzolt meg, hogy oda 
lehet állítani az Elektra, Anna Karenina vagy Nóra mellé. 

(430.) Ami pedig Németh László esszéit illeti, Kerényi szerint ezek 
csak távolról kapcsolódnak a montaigne-i hagyományokhoz és a legkeve-
sebb közük van a németesen eszmekövető esszékhez, mint amilyenek 
Lukács György korai szakaszának idevonatkozó írásai is. Inkább a ma-
gyar előzményekkel, Gyulai, Péterfy, Riedl tanulmányaival tartanak ro-
konságot és nyoma van bennük Ortega hatásának, mely találkozott Né-
meth László pedagógiai elhivatottságával. „Az elő-tanulás és világszélesí-
tés módszere” (463.) megtalálható az író csaknem minden esszéjében, 
melyet mindig tanáros komolysággal valósított meg. 

Az egyik helyen Kerényi Károly az irodalmi „átvilágítás módszeréről” 
tesz említést. (427.) Ő is ezt követte irodalmi témájú írásaiban. Egész 
könyvében dominál a művek és szerzők, egyes mondataik és szavaik átvi-
lágítása, a világosság teremtése és a kontúrok pontos meghúzása. Segéd-
eszköze az odaadó megfigyelés, a gondos leírás és a beleérzőképesség, 
nem utolsósorban pedig nagy világirodalmi műveltsége. Láthatólag irtó-
zott a provincializmustól, mindig tágas levegőt teremt írásaiban, a görög 
és a latin irodalmon kívül német, olasz, spanyol, angol, francia, sőt néha 
svéd szerzőkre hivatkozik és a legnagyobbakkal társalog a kiismerhetet-
len istenekről, mítoszról, poézisről, művészetről és az önmagát soha nem 
eléggé ismerő emberről. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Képírók221 

A régi magyar nyelvben a képírás szó festészetet jelentett: egyazon igével 
jelölték őseink a toll és az ecset használatát, írni lehetett mondatokat és 
képeket egyaránt. A szónak ez a régi értelme ma már eltűnt, tehát felújít-
hatjuk, új értelemben használhatjuk: annak a műfajnak a megnevezésére, 
amelyet a párizsi Magyar Műhely szerkesztői művelnek. Bujdosó Alpár, 
Nagy Pál, Papp Tibor modern képírók. Eleinte az újvidéki Új Symposi-
onnal párhuzamosan, később egyre inkább egyedül a Magyar Műhely 
ápolja rendszeresen és kizárólagosan a huszadik századi magyar 
avantgarde hagyományait és ad teret új kísérletezéseknek. Az első idők-
ben ez az avantgardizmus elsősorban a húszas évek magyar konstruktivis-
ta hagyományaiból táplálkozott, és ezekhez adtak további ihletést Weö-
res, Szentkuthy, valamint a párizsi szellemi élet szenvedélyes elmélet-
gyártói ; a hetvenes évek végére azonban a szerkesztői gárda a sokirányú 
kísérletezés helyett egyre világosabban egy bizonyos avantgarde mozza-
natot helyezett előtérbe: a vizuális költészetet. A többéves gyakorlat, 
technikai és elméleti előkészület után ennek a munkának a betetőzése és 
ideiglenes csúcspontja az a három tipográfiai alkotás, műtárgy, vizuális 
szövegalbum, amelyet a három szerkesztő 1984 végén és 1985 elején 
adott ki: Bujdosó Alpár: 1RREVERSIBILIA ZENEON; Nagy Pál: journal 
in-time 1974—1984; Papp Tibor: Vendégszövegek 2, 3. 

A kérdés jogosult, hogy lehet-e ilyen könyvekről többé-kevésbé szabá-
lyos könyvismertetést írni. Hiszen ezeket a könyveket egyszerre kell ol-
vasni és nézni, tehát a róluk szóló kritikának is valahol a könyvismertetés 
és a kiállítási katalógus között kellene elhelyezkednie. 

Első és ideiglenes nekifutásként — az alaposabb értékelést a jövőre és 
az utókorra bízva — egyfajta használati utasítást szeretnék írni, néhány 
gondolatot felvázolni írás és kép viszonyáról, ilymódon lenni segítségére 
azoknak, akik ilyen albumot először tartván kezükben, nem tudják, mit 
kezdjenek vele: kezdjék-e olvasásánál, hiszen betűket, szavakat és monda-
tokat látnak, vagy kezdjék-e inkább a nézéssel, hiszen az írás itt nem 
mindig az európai hagyományok szerint fut a papíron, azaz balról jobbra 
és fentről lefelé, hanem képet alkot, olykor a valóságra utaló, a valóság-
ban tapasztalt képet. Az olvasás és a nézés szabályai pedig korántsem 
azonosak: az olvasás általában egyenletes és lineáris, a nézés állandóan 

                                                           
221 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 3. számában. 



 

1007 

mozog, pásztázza a kiszemelt teret és leginkább a tér jobb felső sarkából 
indul ki. 

De kanyarodjunk vissza a múltba. A poétika, a retorika és az esztétika 
mindig azonos kapcsolatot mutatott ki kép és írás között, de ez a szoros 
kapcsolat állandóan változik. Nemigen vonható kétségbe a kép elsődle-
gessége őstörténelmében, de az európai kultúrában egészen a tizenkilen-
cedik századig az írás dominál és a kép szófogadó, pontosan követi az 
írást, az előírást. A festő mindent megtesz, hogy az író nyomába léphes-
sen, hogy alátámaszthassa és megerősíthesse azt, amit az író kifejez. A 
legnemesebb írások pedig — mind az egyház tanítása, mind az arisztote-
lészi poétika szerint — példaadó emberi cselekvések ábrázolására töre-
kednek: a bibliai történetek, az eposzok és tragédiák mellé sorakozik fel a 
képíró, történelmi festményeket fest („tableaux d'histoire”), a nagy ese-
ményeket ábrázoló és egyben dicsőítő képekkel arathat a legtöbb babért. 
A festő arra kényszerül, hogy paradox módon megpróbáljon túlmutatni a 
kép mozdulatlanságán: eseményeket, időbe ágyazandó, kezdettel és vég-
gel rendelkező eseményeket ábrázol. Shaftesbury azon töpreng, hogy a 
közismert bibliai vagy mitológiai történeteknek melyik mozzanatát kell a 
festőnek megragadnia ahhoz, hogy képe valóban dinamikus és hatásos 
legyen: mert ha a történetnek egy túl korai vagy túl késői fázisát ábrázol-
ja, a kép „leáll” és hatása csökken. Du Bos abbé pedig — mindketten a 
tizennyolcadik század elején éltek — már egyenesen panaszkodik, hogy a 
festőnek alig van választása, hiszen a néző csak akkor ismeri fel egy kép 
jelentését, példaadó értelmét, ha a kép közismert történetre utal. A kép az 
őt megelőző és mindenki által ismert írás nélkül értelmetlen. 

A tizenkilencedik században elterjedő tájképfestés az egyik legizgal-
masabb kísérlet arra, hogy a festészet megszabaduljon az írás igájától. Az 
igazi tájképből hiányzik az ember, és éppen ezért nem lehet valamilyen 
történés vagy cselekvés részeként értelmezni. A kocka megfordult: most 
mintha az írók és költők szegődnének a festők nyomába, most már — 
Balzactól Rilkéig — a festő testesíti meg az eszményi művészt. Az írás a 
festést utánozza, a szó megkísérel leírni és festeni. A kép, mint láttuk, 
csak bizonyos megszorításokkal volt képes az írásnak engedelmeskedni; a 
fordított feladatra az írás sem tud vállalkozni. Balzac és Stifter óta tart az 
írók patetikus és kétségbeesett küzdelme: megragadni szavakkal az érzéki 
valóság teljességét, pontosan és kimerítően leírni mindent, úgy mint egy 
festmény. Az írás nem tud kikapcsolódni az időből, nem tudja megszün-
tetni a linearitást, a leírás sohasem lehet teljes. Kép is és írás is lehet töké-
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letes a maga autonómiájában; de mihelyt egymásra vonatkoztatjuk őket, 
mindegyik megcsonkul, fel kell adjon valamit sajátos tulajdonságaiból. 

Az írás és kép közötti egyenetlenséget és inkongruenciát csak egy ra-
dikális kísérlettel lehet feloldani: az írásnak kell átalakulnia képpé, és 
viszont. Ennek a modern kísérletnek vannak egyébként igen érdekes 
előzményei: olyan kultúrákban, ahol valamilyen okból a kettő közül az 
egyik hiányzik, a másik akaratlanul olyan pozícióba kerül, hogy kettős 
szerepet tölt be. Az Iszlám tiltja a képet, és ennek következtében az arab 
írásnak képszerű, dekoratív funkciója támad. 

A párizsi szerzők képírása azonban bonyolultabb képletet nyújt: az írás 
nem az elnyomott és eltiltott kép funkcióit veszi át, megmarad a kép tel-
jessége, európai hagyománya, és ebbe épül bele az írás. A szöveg egy új 
dimenziót hódít meg magának, a nézhetőség dimenzióját. A kép és az írás 
itt érik el egyszerre határukat, ahol a kép olvashatóvá és az írás nézhetővé 
válik. Elméletileg az ilyen határeset rengeteg problémát vet fel, a kép-
rendszer és a nyelvrendszer reverzibilitásának összes problémáját. A gya-
korlat egyszerűbb: gyakran látunk például reklámot, tudjuk, hogy kép és 
írás együttesen hatnak; csak azt nehéz elemezni, hogy a képi környezet 
hogyan alakítja át a nyomtatott betűket is a nézés tárgyává és hogy a kép-
be foglalt írás milyen szemszögből és milyen irányban olvastatja velünk 
az őt körülvevő képet. 

Miért nehéz e három könyv ismertetése? Azért, mert a kritikus a vizuá-
lis szövegel mindenképpen megcsonkítja: a szöveg irodalmi jellegű elem-
zése elfeledteti a plasztikus értékeket; ugyanakkor a kép sem egészen kép, 
egyrészt, mert áthatja, átmetszi a szavak sokasága, másrészt, mert minden 
kép egy folyamat része, egy ide-oda lapozható könyv része. A képek so-
rozatba kívánkoznak, egyfajta képszöveget alkotnak. Felmerül a kérdés, 
hogy vannak-e a vizuális szövegnek is törvényei. A nyelvészet, tudjuk, 
évszázadokon át csak szavakkal és mondatokkal foglalkozott, a szöveg 
ismérveinek kutatását elhanyagolta. Ma már ismerjük a szöveg koheren-
cia néhány általános szabályát, például azt, hogy a szöveg minden szinten 
tartalmaz ismétlődő (redundáns) és új információt hordó elemeket. Ez a 
kettősség szabja meg a szöveg menetét, ez esetben egyúttal a vizuális 
szöveg ritmusát. Az ismétlés, valamint az új verbális és vizuális elemek 
bevezetése egy oldalon belül tapasztalható, de lapozás közben is, oldalról 
oldalra. Végül pedig mindhárom könyv több fejezetre oszlik, egy-egy új 
fejezet mindig más és más tipográfiai sorozatot állít elénk. Ezekből az 
egymást leváltó fejezetekből adódik a legfelsőbb szinten az egész könyv 
feszültsége és ritmusa. 
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A három könyv összehasonlítása egyébként nemcsak a közös vonások 
kidomborítása, esetleges általános szabályszerűségek felfedezése miatt 
érdekes: a különbségek is sajátosak, a különbségek is felvetnek elméleti 
problémákat. Nem annyira hagyományosan irodalmi kérdésekre gondo-
lok, arra, hogy milyen nagy különbség van stílus és témaválasztás szem-
pontjából Papp Tibor nyíltan költői és erotikus szövegei, Bujdosó Alpár 
ridegen konstruált szózuhatagai és Nagy Pál burkolt, labirintusok és uta-
lások által az egyértelműségtől megfosztott, de mégis érezhető „mondani-
valója” között; hanem inkább arra, hármuk közül melyik inkább költő, 
melyik inkább képíró. Nem tudom, mit tekintenek bóknak és mit nem, ha 
azt mondom, hogy érzésem szerint Bujdosó Alpár a középen helyezkedik 
el, míg Papp Tibor inkább költő — sok szövegéről le lehetne fejteni a 
vizuális elemeket, hagyományos tipográfia verset csinálna belőlük —, 
Nagy Pál pedig inkább képíró. Papp Tibor szövegei olykor olyan „szé-
pek”, hogy képet-tipográfiát feledve: olvassuk őket. Nagy Pálnál viszont 
alig van szöveg, amelyik önállósítható lenne a képtől. Papp szövegtérké-
pei többfajta olvasat lehetőségeit tárják elénk, de mindegyik olvasat le-
zárható; Nagy labirintusai elcsábítják a szavakat, a szöveg elsüllyed, a 
szavak belevesznek a képbe. 

Úgy tűnt eddig, hogy a reklám és a tévé kisajátították maguknak a kép 
és az írás határmezsgyéit, a két művészet közös hatásának titkait. Öröm-
mel köszöntőm a Magyar Műhely alkotóit, mert visszahódítják a modern 
„képírás” mesterségét az igazi művészet számára. 
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HARMAT PÁL 
Apagyilkosság, kihallgatás, ágytörténet222 

István Eörsi: Die Stimme seines Herrn (Az interjú). Literarisches 
Colloquium / Berliner Künstlerprogramm des DAAD, Berlin 1984, 92 l.  
István Eörsi: Das Verhör. Jolán und die Männer  (A kihallgatás. Jolán és a 
férfiak). Verlag der Autoren, Frankfurt am Main 1984,176 l. 
 
Eörsi István életének talán legfontosabb, meghatározó élménye a Lukács-
csal történt találkozás volt. Hosszú, majdnem két évtizedre nyúló szemé-
lyi kapcsolatukat csupán Eörsi 1956 utáni börtönévei szakították meg, bár 
Lukács ekkor is támogatta fiatal barátja családját. Eörsi fordította magyar-
ra a filozófus németül írt, több művét és Vezér Erzsébettel együtt ő készí-
tette azt az „utolsó szó jogán” adott életrajzi interjút, amelyet Budapesten 
a Lukácsra szórt hivatalos koszorúk tömege ellenére sem jelentetett meg 
hivatalos kiadó. 

Ez a beszélgetés adja Az interjú című dráma külső keretét. Eörsi, aki 
nemcsak író, hanem a darab egyik szereplője, Lukács antagonistája is, 
felidézi a nagy filozófus fejlődésének formáló állomásait. Lukács a maga 
szempontjából számol be élete fordulatairól. Eörsi, a fiatalabb alteregó 
buzgón kommentál, s a darabbeli Lukács hol válaszol, hol nem. 

A darab központi konfliktusa: Lukács viszonya a kommunizmushoz. 
Eörsi brutálisan kimondja, hogy Lukács életművének nemcsak a morális 
nagyság és az igazság keresése a része, hanem a hazugság is. A darab tele 
van arra vonatkozó példákkal, hogy a nagy filozófus eltűrte es fedezte a 
kommunizmus hazugságait. A lázadás és a fejhajtás, az alkalmazkodás és 
a nonkonformista különvélemény csillogó dialektikája áthatja Lukacs 
egész életművét. 

Eörsi azzal vádolja tanítómesterét, hogy feladta a szellemi független-
ségét a kommunizmusért. 

Hiteles figura-e Eörsi Lukácsa, megegyezik-e a valódi Lukáccsal, 
csak- ugyan annak vonásait tükrözi-e vissza? Igen és nem. Az adatok 
természetesen hitelesek, az író valóban Lukács életének legfontosabb for-
dulatait választotta ki. A filozófus mint színpadi alak szellemi arca hiteles 
és meggyőző. 

Fő kifogásunk, hogy a drámában a sok tekintetben negatív lukácsi fi-
gura mögül eltűnik az életmű. Ez persze szükségszerű, hiszen az Ontoló-
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giát csakugyan nem lehet színpadra állítani. A Lukács-jelenség azonban 
csak az életművével együtt teljes — amit persze Eörsi is nagyon jól tud, 
csak éppen érzékeltetni nem képes. A darab dokumentáris értéke így na-
gyobb, mint a szépirodalmi, mert mindenekelőtt azoknak mond sokat, 
akik alaposan ismerik Lukács munkásságát. 

Az 1965-ben keletkezett Kihallgatás csaknem két évtizedes késéssel 
került színre Berlinben és Bécsben. Tervezik bázeli és linzi bemutatóját 
is. A mű a „zárt tér” dramaturgiai fogását használja fel. Egy budapesti 
börtönben négy politikai fogoly tölti a büntetését: Koplár, a régi illegális 
kommunista, Horetzky, a meggyőződéses katolikus, Balla, a kiemelt, 
majd bebörtönzött munkáskáder és Kolosy, az egykori fasiszta. Az idő 
1953 karácsonya: Sztálin már kilenc hónapja halott, de ebben a büntető 
intézetben még nem sok változott. 

A rabokkal az őrszemélyzet, mindenekelőtt Fóti alezredes börtönpa-
rancsnok és helyettese, Sajtos őrnagy áll szemben. Mindkettőjükben kö-
zös, hogy meg akarják törni a rabokat, meg szeretnék alázni őket, és arra 
törekednek, hogy kihozzák belőlük a legrosszabbat. 

Fóti és Sajtos csupán abban nem értenek egyet, hogy mi legyen a teen-
dő Koplárral, az illegális kommunistával, Fóti egykori Horthy-börtönbeli 
cellatársával és spanyolországi bajtársával. Fóti — a hajlékonyabb kom-
munista, a Kádár-korszak előfutára — szabadon akarja engedtetni, nem 
elsősorban érzelmi, hanem taktikai okokból. A gyenge lábon álló rend-
szernek szüksége van Koplár erkölcsi tőkéjére, amelyet bebörtönzésével 
gyűjtött. Sajtos viszont még azt hiszi, hogy minden maradhat a régiben, s 
nem érzi a közelgő földrengés távoli dübörgését. Fóti és Sajtos mögött 
más-más politikai csoport, egymással acsarkodó klikk áll. Erkölcsi aggá-
lyai azonban a hajlékonyabb börtönparancsnoknak sincsenek. 

Eörsi harmadik színműve, a Jolán és a férfiak korkép egy szépasszony 
ágyán keresztül. Ez is régi, hálás motívum Defoe Moll Flandersétől az 
Evita-musicalig. Eörsinek ez a darabja nem sikerült igazán. Bármilyen 
hányatott is a hősök sorsa, a hangnem időnként óhatatlanul frivol, hiszen 
a hancúrozás csak vidám dolog. Az író az 1945 utáni magyar történelem 
különböző korszakainak jellegzetességeit kívánja érzékeltetni — Jolán 
első férjét, Ivánt például kivégzik az 1956-os forradalom után —, s ez 
még tragikus szövegkörnyezetben sem nagyon viseli el az ironikus han-
got. Eörsi nem vegyíti a tragikusát és az ironikusát, hanem váltogatja 
őket, ami gyakori stílustörésekhez vezet. 

Sikerültebbek — az elmeápoló epizódját kivéve — a hatvanas—
hetvenes éveket ábrázoló részek. A korszak teljesítmény- és pénzorientált 
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légköre, a hiúság vásárának kavargása jobban összefér az ágytörténetek-
kel, mint az 1956 előtti és körüli idők politikai magasnyomása. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Negyven évig a sivatagban223 

Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945—1985, Európai Pro-
testáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1985, 511 l. 
 
Negyven év hosszú idő — majdnem két emberöltő. A mai magyaroknak 
— a statisztika tanúsága szerint — kétharmada még a világon sem volt 
negyven évvel ezelőtt, s mindazoknak, akik legalább nem ötvenegyné-
hány évesek, személyes emlékeik jóformán alig lehetnek az 1945-ös kor-
szakváltás körüli évekről. A nemzeti tudat vakfoltjait nem a személyes 
emlékek hiánya okozza elsősorban, a vakfoltok kialakulását az a tény 
okozta, hogy a történelmet a győztesek írják, s az események extra 
Hungariam kényszerült — és sokszor fontos — szereplőinek tanúságtéte-
lével kapcsolatban a magabiztosság hiányától szenvedő hatalom nem al-
kalmazta az audiatur et altéra pars elvét. Ugyanez történt 1956 után: a 
tömeges kiáramlás magával sodorta a túlélők és a tanúk egy részét. Ezek a 
külföldre került non-personok csak az utóbbi 10—15 évben kezdtek meg 
visszaszivárogni a magyarországi köztudatba. Kísértetekből materializá-
lódtak, mint szellemidézés során, a televízió képernyőjén, emlékezéseik, 
vélekedéseik pedig a nyomtatott betűnek az országba egyre gyakrabban 
bejutó, s ott is reprodukált tárlóiban, az újságok és a folyóiratok hasábja-
in, de könyvekben is a hazai közönség elé kerülnek. És egyre természete-
sebben a maguk hús-vér valóságában is, mint megtűrt látogatók vagy hi-
vatalosan is szívesen látott vendégek. Az élménynélküli fiatalok, akiknek 
már a forradalom is szüleik múltjának ifjúkori, félig bevallott és alig is-
mert eseménye, megismerhetik a múlt egy másik verzióját. 

Mert a múltat Szabó Zoltán szerint az jellemzi leginkább, hogy nem 
múlik el, beleszól a jelenbe, alakítja, korrigálja; egyszóval munkálkodik 
akkor is, ha a múltképet szakavatott kezek retusálják évtizedeken keresz-
tül: itt kitörölnek belőle, ott hozzáadnak valamit. Az utóbbi években 
azonban felpattant Pandora szelencéjének fedele és árad kifelé belőle a 
megemésztetlen múlt. Ennek a megemésztetlen múltnak egy része az 
emigráció története. Az emigráció-kutatás Magyarországon ma „törzs-
könyvezett” téma, nemcsak belső jelentések foglalkoznak az emigránsok-
kal, hanem kutatócsoportok, akadémiai intézetek vették kézbe a témát, 
illetve kapták meg a bennfentesen „alapkutatásoknak” nevezett anyag-
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gyűjtésre szóló engedélyt, hogy most már mindenkit mikrofonvégre kap-
janak és szólásra bírjanak, mindenkit: aki még életben van és nem tűnt el 
a befogadó ország semleges anonimitásában. Ezekből az „alapkutatások-
ból” azután adatfeldolgozások, részmonográfiák születnek majd, sőt re-
mélhetőleg összefoglaló művek, s ezek, minden bizonnyal a tárgyilagos-
ság igényével fognak majd kitűnni a korábbi, taktikai célokat szolgáló, 
hasonló témájú munkák közül. 

Akármennyire is törekednek majd ezek a művek a tárgyilagosság kívá-
nalmának eleget tenni, mégsem fogják pótolni, mert nem pótolhatják a 
belső szempontok szerint megírt emigrációtörténetet. Mert kétségtelen 
például, hogy a dualizmus koráról új adatok feltárásával számos korábban 
alig sejtett összefüggést tártak fel a szorgalmas kutatók, de ezek egyálta-
lán nem tették feleslegessé a kortárs Gratz Gusztáv nagy művét, A dua-
lizmus korát. Ezért okoz különösen nagy örömet Borbándi Gyula új 
könyvéről szólni, mely az emigráció immár negyvenéves történetét dol-
gozza fel monografikus alapossággal, mivel az egyben az emigráció auto-
nómiájának és irodalmi tudatának is tanújele: az önszemlélet kialakításá-
nak eszköze. Borbándi pótolhatatlan személyes tapasztalatokkal rendelke-
zik könyve megírásához, amit tudósi szerénységgel életrajznak nevez. 
(Az „életrajz” műfaji megjelölése talán Szekfű Gyula hatása is, ő írt „A 
magyar állam életrajza” címen magyar történetet 1917-ben.) Borbándi 
szerénysége azonban ne tévesszen meg senkit, monográfiájában az 
anyaghalmazt a historikus, a felkészült historikus szemléletével és mód-
szerével közelíti meg. Felkészült, mert ha jól számolom, emigrációjának 
36. évében jelentette meg művét, s ezeket az éveket nemcsak dramatis 
personaként élte át, utazásait például arra is felhasználta, hogy az emigrá-
ció minél szélesebb spektrumával ismerkedjék meg; tárgyként nézze azt, 
aminek ő maga egyben alanya is. Alkatilag lelkiismeretes kutató, aki is-
meri a forrásfeltárás és forráskritika módszereit, de legfőképpen megbíz-
ható filológus, aki tudja, amit Taine óta sokan ma sem szégyenlünk valla-
ni, hogy a legmegbízhatóbb összkép, az „apró, fontos tények” mozaikjá-
ból, a részletek gazdagságából kerekedik ki, s nem pedig az előre megfo-
galmazott elméleti konstrukciókból. Ezt a módszert manapság divatos 
leszólni. Ezt nemcsak a marxisták teszik, akiknek persze könnyű dolguk 
van, mivel ismerik a társadalom törvényszerűségeinek „egyedüli” tudo-
mányosan érvényes szabályait, hanem olyan kutatók is, akik kérészéletű 
elméletek mindenkori megingathatatlan hitű apostolai. 

Borbándi tehát nem elméleti konstrukció alapján írta meg emigráció-
történetét. Ez megkülönbözteti egyik elődjétől, Nagy Kázmértól, aki 



 

1015 

emigrációtörténetét a magyar politikai gondolkodásban hagyományos 
közjogi szemlélet jegyében fogalmazta meg, s így a par excellence politi-
kai emigrációtörténetét lezárhatta 1964-ben, mivel a Magyar Népköztár-
saság ismét tagja lett az ENSz-nek, s az 1963-as amnesztia rendelet pedig 
lehetővé tette az emigráns-hazai kapcsolatok kialakulását. Hogy ezzel az 
emigráció de facto nem szűnt meg az a de jure gondolkodó teoretikusokat 
nem igazán érdekli: annál rosszabb a tényeknek! 

Egy-egy emigráció „megszűntét” ugyanis csak két modell szerint írha-
tunk le. Az emigráció vagy hazatér, majdnem mindig idegen hatalom se-
gítségével, ez történt a kelet-európai moszkovita emigrációkkal 1945 
után, vagy pedig „kihal”, illetve beleolvad a befogadó társadalomba, s 
ezzel egyidejűleg fokozatosan elveszíti érdeklődését volt hazája politikai 
ügyei iránt, bár egyfajta ressentiment a koporsóig elkíséri. A legtöbb 
emigrációnak ez a sorsa; egyéni kivételek persze mindig akadnak: a spa-
nyol emigránsok közül a „Passionaria” Moszkvából, Salvador de 
Madariaga pedig Angliából úgy tért haza, hogy kivárta a Franco-rendszer 
végnapjait. Mindezekből kitűnik, hogy az emigrációk befejezését jelölő 
évszám, csak „győztes” emigrációk esetében indokolt, ellenkező esetben 
csupán önkényes periodizáció lehetséges. Mikor ért véget a „fehérek” 
emigrációja? A hugenottáké? 

A politikai emigrációk közös jellemzője ugyanis, hogy nem ismerik el 
a létező, illetve keletkező új hatalom birtokosainak legitimitását, ezzel 
(fegyverrel) szembeszállnak és ezért a hatalom veszélyezteti személyi 
biztonságukat és (sokszor) az életüket is. Ha a hatalom részéről megszű-
nik az életet és személyes szabadságot fenyegető veszély, ez kétségtelenül 
a hatalom önbizalmát jelenti, nem pedig azt, hogy az emigránsok hallga-
tólagosan elismerik a korábbi ellenségnek tekintett hatalom legitimitását. 
Ezért az emigrációk jellegének meghatározó tényezője, hogy mikor, mi-
lyen körülmények között hagyták el hazájukat, emigrációknak tehát csu-
pán az eredete lényeges. 

Így csoportosítja Borbándi Gyula is könyvében az emigráció vonulata-
it, keletkezésük, fogantatásuk szellemében. Az öt nagyobb fejezetre tagolt 
munka fejezetcímei évszámok. Ebből csupán az első három utal egy-egy 
emigráció genezisére. Az évszámok szimbolikusak. A „negyvenötösök” a 
vesztett háború utáni menekültek, a „negyvenhetesek” a demokratikus 
átalakulás sikerében hitüket vesztett politikusok és intellektuelek, az „öt-
venhatosok” pedig a hatalom legitimitását fegyverrel megkérdőjelezők 
tömege. Átfedések lehetségesek: „negyvenötösök” hagyták el az országot 
nemcsak 1946-ban, de még 1956-ban is, és „ötvenhatosok” a forradalom, 
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után évekkel is. Több emigráció nem volt. (Az otthon egy időben „digó-
zóknak” titulált Olaszországba házasulok, illetve az enyhe iróniával leke-
zelt „szabin nők” és más „diaszpornyikok” helyzete szociográfiai jellegű 
emigrációtörténetbe kívánkoznak, s ezzel Borbándi nem foglalkozik.) A 
két utolsó fejezetcím („Hatvanhárom” és „Hetvenöt”) már nem egy-egy 
emigráció genezisére utal, hanem az első az ország belső fejlődésében 
végbement változásokra, az amnesztiával kezdődő „nyitás”-ra, a második 
évszám pedig egy nagypolitikai mozzanatra, a helsinki konferenciára és 
egyezményre, illetve annak következményeire. 

Ez tehát Borbándi könyvének koncepciója, amellyel nehéz lenne ér-
demleges vitába keveredni, annak ellenére, hogy a két utolsó fejezet 
„szemléleti törést” jelez, mivel más rendezőelv alapján íródott, mint az 
előző három. Ez a szemléleti törés azonban látszólagos, valójában a reali-
tás érzék diadala: leszámolás a közjogi szemlélettel, mely a magyar ha-
gyományokban oly mélyen gyökeredzik, s amely érthetetlenné teszi so-
kaknak a mai, változó viszonyok megértését, s számos non sequiturt 
nemzett az emigráns politikában. 

A negyvenötös emigráció ugyanis a jogfolytonosság elvén álló (persze 
korántsem egységes) emigráció volt, amelyik úgy vélte, hogy mivel a 
legitimitás forrása a jogfolytonosság, a de facto hatalom figyelmen kívül 
helyezhető tényező, mivel ex lex állapotnak minősíthető. Ennek az okos-
kodásnak ad absurdumig fokozott következményét az altöttingi ország-
gyűlés jelezte, melynek irrealitását Borbándi szándékosan száraz és a kö-
rülményeket gondosan mérlegelő szövege (32—42. 1.) méginkább reflek-
torfénybe helyezi, mintha ironikus jelzőkkel illetné a szereplők arányér-
zékének hiányát. 

A „negyvenhetesek” álláspontja tudatos politikai szerepcseréből szüle-
tett: az elvetélt demokrácia utóvédharcosaiból a diktatúra ellenségei let-
tek. „ . . . a sztálinizmus magyarországi változatának volt tulajdonítható, 
hogy még a kommunista párttal . . . együttműködni hajlandó demokrata 
politikusokat is belekergette az antikommunista táborba . .(81. 1.) A 
„negyvenhetesek” politikai eszköztárába ugyanúgy beletartozott saját 
legitimitásukba vetett hitük, mint a „negyvenötösökébe”, s az Amerikai 
Egyesült Államokkal szövetkezve szerették volna a kívánatos állapotot 
elérni: azaz a hatalmat meg(vissza?)szerezni. Az Egyesült Államokkal 
való érdek- azonosságuk megállapítása a hidegháború éveiben nem nélkü-
lözte a realitást, mivel a fokozódó nagyhatalmi rivalitás, amit akkoriban 
„a kommunizmus elleni kereszteshadjáratnak” neveztek fantáziadús köz-
írók és honatyák egyaránt, az USA-t a Szovjetunió „egzisztenciális ellen-
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ségévé” tették, hogy Karl Schmidt egy más viszonylatban használt kifeje-
zését új jelentéssel töltsem meg. Borbándi könyvéből nem egészen vilá-
gos, hogy a „negyvenhetesek” is arányérzék tévesztést követtek el, annyi-
ban, hogy magukat „partnereknek” vélték, akik időnként még arról is 
meggyőzték önmagukat, hogy túljárnak az amerikaiak eszén, akik termé-
szetesen lecserélhető eszközembereknek tekintették az emigránsokat. 
(Nem mintha „eszközemberek” nem kerültek volna hatalmi pozíciókba, 
hiszen a moszkoviták is így jutottak hatalomhoz.) 

A változást az „ötvenhatosok” hozták; addigra már, Kovács Imre sza-
vaival, „kijózanult az emigráció”, s ötvenhat megmutatta az atombomba 
árnyékával terhelt status quo rigiditását. Az emigrációs életet azonban 
egy időre galvanizálta a nyugatra áramlók tömege. Ahogy Borbándi írja: 
„Az ötvenhatosok sokféleségének tulajdonítható, hogy minden emigráns 
politikai irányzat és csoportosulás utánpótlási forrást látott bennük.” (244. 
1.) Ennek megállapítása természetesen nem jelenti azt, hogy Borbándi az 
„ötvenhatosok” szerepét csökkenteni akarja: intézményeiket és törekvése-
iket ugyanolyan alapos részletességgel ismerteti, mint a többi csoportét. 
Talán csak az „apolitikus emigrációról”, a művészi formabontás megszál-
lottjairól szól enyhén korholó hangsúllyal, ezeket ugyanis „fegyverletétel-
re kész partnereknek” nevezi. (372. 1.) Eltekintve attól, „fegyvert” csak 
az tehet le, aki egyszer fegyvert ragadott, egy Borbándiétól eltérő szemlé-
letrendszerben az inkriminált avantgarde művészeket inkább az emigráns 
politika „trójai falovának” lehet tekinteni. 

Viták, marakodások, civódások természetesen voltak az egyes emigrá-
ciós hullámok között, és nem kisebb mértékben a csoportokon belül is. A 
korai pozícióharcok után a hatvanas évek végére mindinkább megélénkü-
lő hazalátogatások kerültek a viták középpontjába. Erről Borbándi megál-
lapítja, hogy „ezt (ti. a hazalátogatást) az ottani rezsimmel szembeni ro-
konszenvnek tekinteni éppen úgy téves volt, mint a haza nem látogatást 
egyszerűen ellenséges érzület jelének tartani. A frontok a magyarországi 
helyzet megítélésében és a belőle levont következtetésekben egészen 
másként alakultak, mint a hazalátogatás melletti vagy elleni döntésben.” 
(317.1.) Fontos megállapítása ez Borbándi könyvének, mivel a magyaror-
szági hivatalos politika és az emigráció hangadóinak nagyrésze a hazalá-
togatást (később csak a „hivatalos” meghívásra történő hazalátogatást) 
egyaránt szimbolikus értékűnek tekintették, s mint ilyet, vízválasztónak 
az „emigránsság” megítélésében. 

Új emigráns magatartás született tehát az utóbbi húsz évben. Borbándi 
Gyula szerint ennek két oka volt. Egyrészt a „hatvanhárom” utáni „nyi-
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tás” Magyarországon. Mely ha nem is „békejobbot” akart nyújtani az 
emigrációnak, de modus vivendit tett lehetővé. (Kár, hogy a „nyitás” kül-
politikai előzményeit nem ismerteti Radványi János disszidens diplomata 
könyve, a Hungary and the Superpowers, 1972, figyelembevetelével, 
amelyből kiderül, hogy az amnesztia, mely az emigráció fele történő „nyi-
tás” előfeltétele volt, a Kennedy adminisztráció nyomására is történt, ez 
volt az ára annak, hogy a „magyar kérdést” az ENSz-ben levegyék a napi-
rendről.) Másrészt a későbbi helsinki egyezmény, melyben eleinte „a 
nyugati magyarok hangadói... a Nyugat vereségét látták . . . és (ami) egy-
értelmű szovjet sikernek könyveltetett el.” (405. 1.) Pedig mint Borbándi 
megállapítja, „a Szovjetunióban a Helsinki Egyezmény után jöttek létre 
vagy erősödtek meg a polgári jogokért küzdő, a hivatalos politikától elté-
rő elveket valló, vagy ellenzéki beállítottságú csoportok.” (403. 1.) Ehhez 
annyit kell hozzátenni, hogy ugyanaz vonatkozik természetesen Magyar-
országra is, s hogy létrejött a jelenlegi igen bonyolult helyzet, amelyiknek 
az egyik fő jellemzője a hazai disszidensek és emigráns csoportok benső-
séges kapcsolata. Hogy a belső ellenzék megtűrése és a Szent Korona 
visszaadása között van-e kapcsolat, ennek lehetőséget Borbándi elveti: 
„Mert milyen címen szabhattak volna feltételeket az amerikaiak olyasmi-
nek a visszaszolgáltatásáért, ami nem az ő tulajdonuk?” (40S-409.1.) 

Ez a két mozzanat, „hatvanhárom” és „hetvenöt” tehát az új emigráns 
magatartás kialakulásának sarkköve. Borbándival egyetértésben megálla-
píthatjuk, hogy az emigráció nagy többsége nem gyors felfogó képességé-
ről nevezetes, hogy a Bourbonokról ne is beszéljünk. Amikor például a 
„Sonnenfeldt-doktrína” egy véletlen folytán nyilvánosságra került, az is 
kiderült, hogy a politikai emigránsok jó része még mindig az illúzionista 
gondolkodás áldozata volt: megingathatatlanul hittek abban, hogy az 
Amerikai Egyesült Államoknak morális obligációja a kelet-európai 
kisországok függetlenségi vágyának minden áron való kielégítése. Az 
amerikai magyarok ugyanakkor szavazóképes amerikai állampolgárok is, 
s Borbándi szerint Ford elnök újra nem választásában szerepet játszott a 
reményeikben csalatkozott republikánus szavazók „pálfordulása” is. 
(417.1.) 

Borbándi könyve végén óhatatlanul felmerül a kérdés „Mi az emigrá-
ció hivatása?” (409. 1.) Az utóbbi tíz év bebizonyította, hogy a „magyar-
magyar” kapcsolatok alakulása már nem a nyugati hatalmak kelet-európai 
politikájának a függvénye. Ennek természetesen nem az az oka, hogy va-
lamiféle emigráns politikai egységfront jött létre, hanem az, hogy a nyu-
gati hatalmak egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az emigráns 
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csoportosulásoknak, s támogatásukat egy-két taktikai jellegű project kivé-
telével megvonták. Ezáltal a politikai emigráció meggyengült, s az emig-
rációnak alkalma volt megmutatni, hogy mire képes a saját erejéből. 
Megerősödött és jelentős tényezővé vált a kulturális emigráció. Borbándi 
szerint: „az előtérbe egy olyan ellenzéki magatartás került, amely a buda-
pesti kormányzattal és annak politikájával kiegyezni nem tud, de bírálatá-
val annak módosítására, a hibák és mulasztások elismerésére, a nép javát 
szolgáló kezdeményezések elindítására ösztönzi.” (447. 1.) 

Magyarán az ellenséges magatartás ellenzékivé vált; azaz lekerült a 
hangsúly a rendszer legitimitását mindenáron megkérdőjelezni kívánó 
magatartásról, „külső” ellenzék szerepét tölti be az emigráció, ezért is 
találhatta meg a kapcsolatokat a belső ellenzékkel. Ahogyan Borbándi 
megállapítja: „Nagyot változott az idő. Ma nem lehet a cselekvésnek 
ugyanaz a közvetlen célja és iránya, mint volt negyven, vagy harminc 
évvel ezelőtt, de mégkevésbé a módszere és eszköztára. A változatlanok-
nak tekintett távoli célokat is veszélyeztetheti a helytelenül megválasztott 
út és eljárás.” (447.1.) 

Mit lehet ehhez még hozzátenni? Talán annyit, hogy az emigráció tel-
jesebb történetét csak akkor lehet majd megírni, ha a nagyhatalmak levél-
tárai hozzáférhetővé válnak, és nemcsak egy példás emberi integritással 
rendelkező nyugaton élő magánmagyar írja meg az emigráció történetét, 
de például a magyar külügyminisztérium Emigráns Politikai Osztályának 
az irattárát is feldolgozzák majd a kutatók. De Borbándi könyve akkor is 
viszonyítási pont és hivatkozási alap marad majd szókimondó őszintesége 
és igényes kérdésfelvetései miatt. 

És végül talán még annyit, hogy a néző is benne van a képben. 
Borbándi Gyulának A magyar emigráció életrajza a második nagyszabású 
monográfiája, ebben összegezte egy életút tapasztalatait és tanulságait, 
annak az életformának adottságait és lehetőségeit, amit emigráns hivatá-
sának tekintett. Korábbi monográfiája a népi írókról azt a mozgalmat 
elemezte, mely fiatalkori érdeklődését és vonzalmait meghatározta, s 
aminek szolgálatába szegődött. Hátra lenne még egy monográfia volt 
munkahelyéről, a Szabad Európa Rádióról. Mint hírlik, gondolt erre. Kí-
vánunk neki erőt és jó egészséget, hogy a tervből mű legyen. S így az 
életmű a hivatás, a szolgálat és az áldozat triptichonjává kerekedjék ki. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Egy posztmodern regény224 

Krasznahorkai László: Sátántangó, Magvető Könyvkiadó, Budapest 1985. 
333 l. 
 
A szerző nevével eddig csak elszórtan találkoztunk, elsősorban a tehet-
ségre — és az új tehetségekre — különösen figyelő Jelenkor hasábjain: 
első regénye viszont esemény, Krasznahorkai László egycsapásra neves 
író lett. 

A modern irodalomhoz szokott olvasó csodálkozva, majdnem hogy 
idegenkedve kezd bele ebbe a könyvbe. Realista, itt-ott egyenesen natura-
listának tűnő elbeszélést tart kezében, a jól megszerkesztett hagyományos 
narráció minden sajátos kellékével. Alapos és részletes írások, amint azt 
százötven esztendő óta tanulják az új írónemzedékek Balzacnál és kortár-
sainál; akárcsak Walter Scott, az egyes fejezetek középpontjába 
Krasznahorkai is más és más szereplőt állít; a szálak kényelmesen és kö-
rülményesen kötődnek-bogozódnak, mégis úgy, hogy felkeltik az olvasó 
érdeklődését: egyre kíváncsibb a cselekmény bonyolódására és kimenete-
lére! 

A realista illúzió végig megmarad, de éppen illúzió jellege lesz egyre 
világosabb. Már az első oldalakon találkozunk nyugtalanító jelekkel, a 
valóság pontos leírása megbomlik. A leíró részeket zárójelbe és idézőjel-
be tett beszédfoszlányok törik meg, másutt pedig maguk a „naturalista 
leírások siklanak át észrevétlenül filozófiai elmélkedésbe vagy hosszúra 
font metaforába. A mai magyar elbeszélő irodalom számos példáját adja 
mind a realista hagyománynak, mind az immár szintén hagyományossá 
váló antirealizmusnak: de hova soroljuk a „Sátántangó”-t, amelyik 
szemmelláthatólag egyik kategóriába sem tartozik? 

Krasznahorkai sok cselhez folyamodik annak érdekében, hogy olvasói 
illúzióit megbolygassa, ugyanakkor viszont maga a regénycselekmény 
egyetlen hatalmas illúzió története. Egy Isten háta mögötti telepen — 
ilyen falu az urbanizálódás-iparosodás következtében egyre több akad 
szerte Európában és Magyarországon is! — csak az a néhány ember ten-
geti még életét, aki feladott már minden reményt arra nézve, hogy másutt 
is boldogulhatna, hogy másutt jövője lehetne, szebb jövő várhatna rá. És 
ekkor váratlanul megjelenik két halottnak vélt csavargó, Irimiás es 

                                                           
224 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 
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Petrina; a telep lázba jön, hisz Irimiás bódító szavainak, hagyja, sőt bol-
dog, hogy becsapják. 

A regény szereplői hisznek a körmönfont csavargónak, a regény szer-
zője viszont arra kéri fel az olvasót, hogy ne hagyja magát becsapni, hogy 
lásson át a cselekményen, ne vegye készpénznek azt, amit olvas, ne te-
kintse ezt az aprólékosan kidolgozott történetet valóságnak. Amikor a 
szerző ilyen kétértelműen viselkedik, fellazítván a szövege es olvasója 
között alakuló-szilárduló viszonyt, nagy a kísértés, hogy új, más olvasa-
tokat keressünk. 

A „Sátántangó” szimbolikája szembeötlő és többrétegű. Kezdődik az-
zal, hogy a csavargók ketten vannak, és hogy viszonyuk a hegeli úr-
szolgaviszonyt idézi. A világirodalomban a nyughatatlan vándort és a 
nyughatatlanul várakozót mindig kíséri a Másik: barátja, szolgája, ellen-
lábasa. Don Quijote és Sancho Pansa, Don Juan és Sganarelle, Vladimir 
és Estragon. Irimiás olyan szépen beszél, mint a nagy egyházi és politikai 
szónokok, tervei gyönyörűek, de céljai homályosak; lehet, hogy egyszerű 
rendőrspicli, az első rész második fejezete ezt látszik bizonyítani. Egy 
ilyen politikai olvasat szerint ez a regény a kommunizmus, sőt minden-
nemű politikai ideológia nagy szólamaiból kiábrándult nemzedék történe-
te. Egy új nemzedéké? Ez sem biztos, hiszen ha szó szerint értelmezzük a 
történetet — kérdés persze, hogy szabad-e itt bármit is „szó szerint” ér-
telmezni! —, akkor nem annyira a lázongó fiatalok, mint inkább a tehetet-
len öregek vádiratáról van itt szó. 

A cselekményt Domokos Mátyás így foglalja össze: „üdvösségtörténet, 
annak szükségszerű kudarcával egyetemben”. Elképzelhető tehát egy val-
lásos vagy vallásellenes olvasat is. A keresztény jelképrendszer elemei 
mindenütt jelen vannak, nemcsak a holtnak vélt ál-Messiás szavaiban, a 
bibliai fogalmak (Feltámadás, Teremtés) mágikus erővel bírnak, valósá-
gosan ott lebegnek az ásítozó, vacogó, részeges telepesek között. Az ige 
jelen van, viszont a megváltó hiányzik; azaz pontosabban: mintha meg-
váltó is lenne, de míg minden kiskaliberű szerencsétlen ember hű marad 
szerepéhez, be- és kitölti szerepét, a szerző ezt az egy szereplőt „leleple-
zi” (egyébként mindjárt a regény elején): Irimiás szélhámos. Ugyanakkor 
ez a szélhámos mintha rokonszenves is lenne; újabb olvasatok lehetősége 
bukkan fel, mindenki más és más szimbólumhálózatot fedezhet fel a 
könyv lapjain, másként illesztheti egybe a rejtvény darabjait. 

Krasznahorkai László regényét nagy elismerés, majdnem egyhangú 
lelkesedés fogadta. Balassa Péter, az otthoni újabb magyar kritika egyik 
legjelentősebb képviselője, alapos elemzést szentelt neki a Jelenkor-bán, 
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Albert Pál barokkosán hömpölygő dicsprózát az Irodalmi Újságban. Csak 
a „hivatalos” körökben érezhető némi berzenkedés: Bata Imre, az Élet és 
Irodalom főszerkesztője, távolságot tart, Domokos Mátyás pedig, aki a 
Szépirodalmi Könyvkiadó helyettes igazgatója, megállapítja ugyan, hogy 
a könyv „jelentékeny és nagy regényekre jogosító írói tehetségről tanús-
kodik”, de azután kijelenti, hogy az írás mesterkélt, túl sok benne a trükk, 
a fogás, a szerencsétlen szerző a „posztavantgarde sematizmus terrorjá”-
nak (sic!) áldozata. Hogy ez a terror miből áll, azt a kritikus nem részlete-
zi. Domokos valójában ott árulja el magát és maradi ízlését, amikor azt 
állítja, hogy az olvasó egyre elégedetlenebb, nem „tudja elfojtani magá-
ban a mind követelőbben és türelmetlenebbül jelentkező kérdést: ugyan 
mit kapok, (...) hogyan és mikor és minek a következtében jött létre 
mindez?” Domokos az okozati összefüggéseket kéri számon, kritikai rea-
lizmust igényel, és nem veszi észre, hogy éppen ezen a kihagyásos tech-
nikán alapul a könyv többrétegű szimbolikus ereje! (Kortárs, 1985 szept-
ember) — Egyébként elképzelhető, hogy Domokos Mátyás idegenkedése 
nem elsődlegesen politikai jellegű. A szerkesztőségekben és a kiadóknál a 
vezető állásokat általában az idősebb nemzedék képviselői töltik be, az ő 
ízlésük — ez nemzetközi jelenség, majdnem hogy természeti törvény — 
óhatatlanul konzervatívabb. Hogy aztán utóbb nehéz ellentállni a kísér-
tésnek, és a hatalmon belül a maradi ízlés politikai súlyt is kap, ez közis-
mert dolog legalább ötven-hatvan éve, és nem is érdekes. 

Mi, akik külföldről hosszabb ideje figyeljük a magyar próza alakulását 
— a magyar irodalom külföldön élő „szurkolói” — az ötvenes évek sivár-
sága után már többször felfigyeltünk biztató jelekre. A hatvanas évek leg-
elején kézről kézre adtuk Mészöly Miklós, Mándy Iván, Csurka István és 
Ottlik Géza könyveit; de a nagyszerű lendület nem vált folyamattá, a fo-
lyam nem szélesedett. A hetvenes évek közepén mintha újabb mozgást 
tapasztaltunk volna: ebben a folyóiratban magam jeleztem a fejlődést, új 
kezdetre gondolva Szilágyi István, Dobai Péter és Gion Nándor egy-egy 
regénye kapcsán (Új Látóhatár, 1977/1—2). A mostani áttörés azonban 
már véglegesnek tekinthető: a nyolcvanas évek eleje óta a magyar elbe-
szélő próza teljesen új utakon jár, fővonala véglegesen levált a próza szá-
zadunk első felében érvényes és tisztelt hagyományairól. Erre a radikális 
változásra elsőnek, ha jól tudom, Béládi Miklós mutatott rá, és azóta 
olyan kiváló fiatal kritikusok követték, mint Balassa Péter, Kulcsár Szabó 
Ernő es Szilagyi Ákos. Kíváncsian és türelmetlenül várjuk azt az összege-
zést, azt az új térképet, mely Móricz Zsigmond, Németh László és Déry 
Tibor mellé végre odaállítja egyenrangú félként Mészöly Miklóst, Ester-
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házy Pétert és Nádas Pétert – ismétlem –, hol helyezzük el ezen a térké-
pen Krasznahorkai Lászlót? A válaszhoz egy kis kerülőre van szükség. 
Európa irodalomtörténészei gyakran folyamodtak a franciákhoz, a francia 
irodalomtörténeti fogalomkészlethez, amikor korszakoknak és irányza-
toknak kellett nevet adni; én is ezt teszem. A francia paradigma azt mutat-
ja, hogy az elmúlt ötven év elbeszélő prózájában három nagy korszakot 
különböztethetünk meg. Az első az elkötelezett irodalom korszaka, és ez 
az irodalom egy némileg marxista, de főleg egzisztencialista ihletettségű 
társadalomfilozófiára és etikára épül. Az ötvenes években alakul ki az un. 
„neo-avantgarde”, egy újfajta kísérletező irodalom, mely elfordul a politi-
kai elkötelezettségtől, de a húszas évek romboló-lázongó avantgardeját 
sem követi: lenyúl a mélybe, az egyén kibogozhatatlan lelki hálóiba és 
szívósan építkezik a nagy ideológiák rombadőlésé után, azaz nem is any-
nyira épít: inkább csak „barkácsol” – a romok között. Ezekhez a kísérle-
tezésekhez elméleti megalapozást elsősorban a strukturalizmus szolgálta-
tott. A hetvenes évek közepére azonban, úgy tűnik, a strukturalizmus és 
az „új regény” ideje is lejárt: egyre több író szeretne visszatérni a régimó-
di, jól megszerkesztett és izgalmas történetekhez, egyre fájdalmasabban 
merül fel a kérdés, hogy vajon mi ölte meg századunkban az író mese-
kedvét, hol és miért pusztult ki a regény hős. 

Nem lehet folytatni a mesélést ott, ahol Dickens és Zola abbahagyták, 
mintha időközben mi sem történt volna; a mesterségbeli fogasokat nem 
szabad többé illúziókeltés végett elrejteni, az író is mesterember, mutassa 
csak meg szerszámait. Nevessen ránk cinkosan, miközben gyártja-faragja 
számunkra új történetét. A legújabb francia regényt éppen ez jellemzi: 
ironikus visszatérés a múlthoz, a cselekményhez. Egy főleg Amerikában 
és művészettörténészek között népszerű kifejezéssel élve, ezt a (harma-
dik) korszakot talán „posztmodern”-nek nevezhetnénk. 

A francia fejlődéssel feltűnő párhuzamokat mutat a magyar elbeszélő 
próza története. Mindhárom periódus megtalálható nálunk is. Részben 
más indítékokból és mindenképpen más körülmények között, de nagyjá-
ból egyidőben alakul ki a harmincas években a „littérature engagée” es a 
népi irodalom fogalma. A második korszak viszont nyilvánvaló politikai 
okok miatt jóval később lát napvilágot Magyarországon: a primer társa-
dalmi elkötelezettség elleni reakció nálunk csak mintegy huszonöt éves 
késéssel jelentkezik — egyes előfutároktól eltekintve (itt elsősorban Mé-
szöly Miklósra gondolok). Esterházy Péter „hírhedt” mondása, miszerint 
a magyar író alanyban és állítmányban gondolkodik, úgy viszonyul a népi 



 

1024 

írókhoz, mint annak idején Robbe-Grillet botránykeltő nyilatkozatai vi-
szonyultak a Sartre által képviselt irodalomkoncepcióhoz. 

A harmadik, a posztmodem hullám majdnem egyidejű a nyugatival: je-
lei ma már Magyarországon is fellelhetők, többek között éppen 
Krasznahorkai László művében. A „Sátántangó” posztmodern regény. 
Visszatérés a történethez, de a már említett ironikus megszorításokkal. 
Visszatérés a történethez, de úgy, hogy az általános bizalmatlanság és 
hitetlenség következtében minden történetet többször kell elmondani es 
meghallgatni „hogy pontosan mi is ez a történet”, véli a kocsmáros, az 
egyik szereplő, az „közös erőfeszítéssel fejthető csak meg, úgy, hogy 
újabb és újabb változatokat hallgat meg az ember.” (117. 1.) Visszatérés a 
történet történetéhez: ami történik, azt nemcsak a szerző írja meg, hanem 
egyúttal egyik szereplője is, a felfüggesztett öreg doktor. Visszatérés a 
történeteken túli történetekhez: a „Sátántangó” az intertextualitás valósá-
gos orgiája, cinkos utalás Beckettre, Camusre, Kafkára és ha Albert Pál-
nak és Nagy Sz. Péternek hihetünk, a magyar és a világirodalom még 
rengeteg más nagyságára is. Ez a regény, írja utóbbi, „számomra nem 
valami új kezdete, hanem a régi kompilátuma, ironikus, meghatott vissza-
tekintés, a hagyomány számbavétele. Minden fejezetét, minden alakját, 
minden aktusát más-más irodalomtörténeti példa sugallja”. (Új írás, 1985 
december) Fénykorát, több évszázados történetének egyik legizgalmasabb 
korszakát éli a magyar elbeszélő próza. Krasznahorkai helyét első regé-
nye alapján még nem lehet kijelölni, de hogy az elmúlt esztendők egyik 
legérdekesebb alkotásával állunk szemben, ahhoz kétség nem fér. 
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HANÁK TIBOR 
A mélylélektan Magyarországon225 

Harmat Pál: Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis, A buda-
pesti mélylélektani iskola története, 1908—1983. (Grunberger Béla beve-
zetőjével), Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1986. 381 l. 
 
Hogy még ma is, annyi demokratizálódási, normalizálási, konszolidálódá-
si és reformkísérlet után még mindig nagy ismeret területek, filozófiai, 
pszichológiai, szociológiai irányzatok, egész tudományos ágazatok, kuta-
tástörténeti fejezetek és tudós személyiségek nem kapták meg a magyar 
szellemi életben a megfelelő helyet, a méltányos értékelést és a szabadsá-
got feldolgozásukhoz, ill. művelésükhöz, mi sem illusztrálja jobban, mint 
az egykor nemzetközi hírű magyar pszichoanalízis és mélylélektan mai 
helyzete. Harmat Pál, Ausztriában élő elmegyógyász orvos ebből a felis-
merésből kiindulva vállalkozott a nagy utánjárást követelő anyag össze-
gyűjtésére, a Sigmund Freudtól elinduló tudományos törekvések magyar-
országi történetének ábrázolására, és ezzel — könyve minden egyéb ér-
demén kívül — példáját adta annak, hogy mi a külföldön élő magyar tör-
ténészek, irodalmárok és más szakemberek, jelesül a kultúrtörténelem 
területén működő kutatók elsőrendű feladata: felhasználni helyzetadta 
szellemi függetlenségüket olyan témák feldolgozására, amelyek Magyar-
országon elfelejtődtek, mellékessé váltak vagy eltorzultak, negatív érték-
ítéletek kásahegyének aljára kerültek. Ha az utóbbi időben csökkent is a 
tabuk száma, néhány területen nincs köszönet abban, ahogyan a magyar 
művek bemutatják a marxizmuson kívül keletkezett és esetleg nem a 
marxisták szájaízének megfelelő szellemi irányzatokat. Épp ezért az még 
önmagában véve keveset mond, hogy vannak monográfiák nyugati filozó-
fusokról, megjelentek összefoglaló ábrázolások különféle irányzatokról 
vagy a filozófiatörténet egyik-másik szakaszáról. A feldolgozások szem-
lélete sok esetben annyira elfogult, torz és kihagyásos vagy ajkbiggyesztő, 
hogy még témaazonosság esetén is indokoltak a párhuzamos munkák, 
amelyekre a külföldi magyar intellektuelek vállalkoznak. 

Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis esetében azonban 
nincs a jelen műhöz hasonlítható, átfogó és részletes történelmi ábrázolás; 
Harmat Pál egyedülálló és úttörő művet írt, de attól sem kell tartania, 
hogy könyvét majd a későbbi hazai konkurens vállalkozások elhallgatott 

                                                           
225 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 
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forrásmunkának tekintik, bámulatra méltóan gazdag irodalmi anyagát 
kimazsolázzák és újra megírják a pszichoanalízis magyarországi történe-
tét, mert — bár ez megtörténhet — objektivitásra törekvő szuverén szem-
léletét az ideológiai fölöttesek tetszésére figyelő tudománytörténészek épp 
ebben a témában egyhamar aligha tudják és akarják lemásolni. A szerző 
több idevonatkozó állásfoglaláson, tanulmányon, Magyarországon kiadott 
könyvek elő- és utószavain megmutatja, de a kéziratának lezárása óta 
megjelent egy-egy recenzióból is jól látható (pl. Valóság, 1986/5. 105— 
108. 1.), hogy a pszichoanalízissel kapcsolatban sokan szinte nem képe-
sek tárgyilagos hangot megütni, s ha leírnak Freudról vagy Ferencziről 
három elfogadható bekezdést, a negyedikben biztosan kibújik a szög a 
zsákból, s következik a rossz szájíz, az elmarasztalás, a lekezelés. 

Harmat Pál megfelelő didaktikai érzékkel ad kedvet témájához, majd 
bevezet Sigmund Freud elméletének lényegébe; és ennek alakulása, mó-
dosulása máris összefügg a pszichoanalízis magyarországi vonatkozásai-
val, egyik legjelentősebb tanítványa, Ferenczi Sándor működésével, aki 
nem egy kérdésben visszahatott a bécsi mesterre. Attól nem kell tartania 
az olvasónak, hogy túlságosan elvont, pszichológiai és pszichiátriai prob-
lematikába bonyolódik, melyet nehéz megérteni, követni, mert a szerző 
érti a módját, hogy az elméleti fejtegetéseket szinte észrevétlenné tegye, 
átszője a pszichoanalitikus mozgalom eseménytörténetével és az egyes 
személyek életrajzának színes részleteivel, a Freud-követők egymáshoz 
való, néha kutya-macska-viszonyának ábrázolásával. Ebben természete-
sen segítségére van maga a téma is, a pszichoanalízis története, mely kez-
dettől fogva — és főképp a kibontakozás éveiben — igen mozgalmas 
volt, több fronton harcolt az ellenfelekkel és szakadárokkal; néha úgy 
lépett fel, mint egy új dinasztia, szigorú udvartartással és etikettel, máskor 
mint a tekintélyrombolók rakoncátlan csapata, mely hadüzenet nélkül 
harcol nemcsak a tabuk, de a tudományosság kialakult regulái ellen is. 

Mintegy száz oldalon át voltaképp Ferenczi Sándor életrajzát írja a 
szerző, de úgy, hogy közben szerét ejti a pszichoanalitikus mozgalom 
külföldi és magyarországi hívei bemutatásának, az elméleti módosulások, 
események és a pszichoanalízis különböző vonatkozásai, a szexológia, az 
okkultizmus, az individuálpszichológia problémája felvázolásának, a szo-
ciológiához, politikához és a különféle pszichológiai iskolákhoz való vi-
szony érzékeltetésének. Ferenczi 1933-ban bekövetkezett halálakor már 
népes tábora van Magyarországon Freudnak és a mélylélektannak, hatásá-
tól nem tud megszabadulni az orvostudomány, pszichológia, de a teoló-
gia, a filozófia és az irodalom sem. Harmat Pál nagy érdeme, hogy ráirá-
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nyítja a figyelmet a magyar kultúrtörténelemnek eme hosszú időn át 
agyonhallgatott területére, amelyen nemzetközi hírű elméletek születtek 
és olyan tudósegyéniségek működtek, mint Szondi Lipót, Hermann Imre, 
Bálint Mihály. Talán még fontosabb, hogy körültekintő gyűjtőmunkával 
összeszedte a magyar pszichoanalitikusokra vonatkozó adatokat és bemu-
tatja azok működését is, akiket eddig talán még a szakirodalom sem tar-
tott számon. Ily módon ez a könyv valóban értékmentő munkát végzett, 
tudatosítja a magyar mélylélektan nemzetközi rangját és termékenyítő 
hatását, úgyhogy ebben a témában lexikonnak, történelmi áttekintésnek és 
szemelvénygyűjteménynek egyaránt használható. Kitér természetesen 
olyan érdekes vonatkozásokra és részletekre is, mint József Attila és a 
pszichoanalízis kapcsolatára (a költő betegségére és kezelésére), a szép-
irodalmi hatásokra kezdettől napjainkig, a marxizmus és freudizmus vi-
szonyára, az ideológiai támadásokra és a mélylélektan mélybe süllyeszté-
sének történetére, a Lukács-kör szerepére, az egész irányzat működését 
végigkísérő kritikákra. 

Ha nem is helyeseljük ezeket a bírálatokat és nem értünk egyet a sok-
szor igen vehemens támadásokkal, azon nem csodálkozhatunk, hogy a 
pszichoanalízis — létrejöttétől kezdve — a viták és néha botrányok kö-
zéppontjában állt, megütközést és ellenkezést váltott ki. Mint Harmat Pál 
írja: „A pszichoanalitikusok akaratuk ellenére háborúságba keveredtek, 
hiszen tanításaik sértettek bizonyos meggyökeresedett ideálokat: a családi 
élet, az iskola és az egyház dogmáit, az idegorvosok nyugalmát.” (37.) 
Eleinte ebben az irányzatban minden baj és jel a nemiségre utalt, néha 
elburjánzó fantáziával és egyirányú asszociációkkal. S ezzel nem csupán 
kimondták a tiltottat, néven nevezték a szemérem és álszemérem társa-
dalmi hatalmával védett, de mindenkit foglalkoztató témát, hanem — s ez 
legalább ugyanilyen fontos — új módszert vezettek be, amelyet öntudato-
san a tudományokénál tudományosabbnak, „mélyebbnek” és célraveze-
tőbbnek tekintettek, hirdettek. Ez a kettős vívmány határozza meg a pszi-
choanalízis kettős természetét, mellyel két világ és szemlélet határán áll: 
részben folytatja az európai felvilágosodás, a demaszkírozás és felszaba-
dítás racionalista műveletét, másrészt azonban már a felvilágosodás és a 
racionalizmus önkritikájaként lép fel — mint később más indíttatással 
Adorno és Horkheimer —, megtörve a természettudományok bűvöletében 
kialakult (pozitivista) tudományosság ideáljának egyeduralmát. 

Harmat Pálnál a nyomaték — nem minden apológiái felhang nélkül — 
a pszichoanalízis tematikai felfedezésére kerül, a mélyrétegekbe való be-
hatolás tényére, a szexualitás problematikájának tudományos meghódítá-
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sára, de a pszichoanalízis módszertani forradalma, amely voltaképp a 
természettudományok kizárólagosításába beletorkolódott racionalizmus 
kritikája és a tudományosság új típusának jelentkezése, talán nem eléggé 
domborodik ki. Ezért válik a szerző mindahányszor polémikussá, amint a 
pszichoanalízis és a tudomány kapcsolata, vagy a racionalizmusba, illető-
leg irracionalizmusba való besorolás kérdése merül fel. Gyakran szögezi 
le, hogy nem irracionalista az, aki az irracionális erőkkel foglalkozik, je-
lentőségükre és jelenlétükre rámutat (89, 98, 99, 277. stb.), sőt azt is haj-
landó elismerni, hogy „a mélylélektan az emberi egzisztencia olyan alap-
kérdéseit érinti, hogy a tárgyilagos megközelítés akár pro, akár kontra 
tulajdonképpen reménytelen is.” (187.) Csakhogy itt nem csupán bizo-
nyos kérdések és témakörök tárgyalásáról van szó, hanem a megközelíté-
sük és tárgyalásuk módjáról is. A pszichoanalízis módszertani jelentősége 
abban rejlik, hogy vette a bátorságot kitörni az experimentális (természet-
tudományos, empirikus) pszichológia felaprózó adathalmazából, a 
kvantifikációs eljárás szorításából, hogy a bár más vonatkozásban nem 
mellőzhető mutatószámok, grafikonok és egyéb részletek mögött vagy 
helyett megtalálja a közvetlen utat a beteghez, az emberhez. 

Az eredmények bizonyítják, hogy ez nem volt tudománytalan eljárás, 
csak épp más módon, mint a természettudományok, átfogóbb jelleggel, 
szélesebb skálán mozogva próbált tudományosan dolgozni. Ezzel persze 
magára vonta a hagyományos medicina átkait, és elmosódóvá lett a tudo-
mányosság kritériuma is, amelynek maga a pszichoanalízis is megitta a 
levét. Nemcsak azért, mert a tudományosság körének bővítése egyeseket 
túlkapásokra, önkényes interpretációkra csábított, hanem mert a mélylé-
lektan belső megosztódására adott lehetőséget. Ferenczi Sándor azt írta 
egyik dolgozatában, hogy „tudomány csak egy van, filozófiai rendszer és 
vallás meg annyi, ahány különféle szellemi és kedélyiránnyal megáldott 
ember.” (Schriften zur Psychoanalyse, Frankfurt/M. 1970, 118. 1.) Ám a 
pszichoanalízis története azt mutatja, hogy a pszichoanalízis nem maradt 
meg egynek, szétvált, megoszlott, ha talán nem is annyi ágra, ahány kü-
lönféle „kedélyiránnyal megáldott ember” létezik. 

Freud nagy indítékot adott a természettudományokra és az egzaktságra 
felesküdött tudományosság kritikájának, melynek azóta kiterjedt irodalma 
van filozófiában, szociológiában, tudományelméletekben. Bármint is ítél-
jék meg azonban a természettudományos módszerekkel dolgozó (rivális) 
pszichiáterek és más kutatók, azt aligha lehet elvitatni — mint Harmat Pál 
könyvéből is világosan kirajzolódik —, hogy a mélylélektan az emberi 
önmegértés nagy jelentőségű 20. századi kísérlete, mégpedig az egyedi 
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ember megértésének és a társadalomnak, kultúrának egyaránt. A pszicho-
analízis éppúgy hozzátartozik az átfogó értelemben felfogott antropoló-
gia, az ember önnön lényegkeresése történetéhez, mint a görög mítoszok, 
a nagy vallások és filozófiai rendszerek, Hölderlin költészete, vagy az 
egzisztencializmus és a marxizmus. 

Ez utóbbi és a pszichoanalízis egymáshoz való viszonyának problémá-
ja gyakran felbukkan Harmat Pál könyvében, ami több okból is indokolt. 
Talán túlzottan leegyszerűsítve a két irányzat alapszándékát: a marxizmus 
kívülről, a külső „tényezőkből” (gazdaságból), a társadalmi összefüggé-
sekből próbálja megérteni az embert, a pszichoanalízis pedig belülről, a 
lelki jelenségekből és folyamatokból, ösztönökből, a korai gyerekkor él-
ményeiből stb. Hogy a század eleji marxizmus ennek ellenére nem szegült 
szembe Freud tanításaival és a mélylélektannal, antropológiai szándékaik 
közösségén, továbbá a felvilágosodásba visszanyúló gyökereiken kívül a 
felszabadító és forradalmi jellegük, hírük, hatásuk is kapcsolatot jelent, 
bár — főképp magyarországi viszonylatban — azt a lehetőségét sem zár-
hatjuk ki, hogy félreértés történt. A szerző az 1918—19-es eseményekkel 
kapcsolatban arról ír, hogy a marxisták nem tartották ellenfelüknek a 
pszichoanalízist és megértést tanúsítottak iránta (46.), csak épp igen kér-
déses, hogy — Szabó Ervint kivéve — ki volt egyáltalán marxista, 
méginkább ideológiai felkészültséggel rendelkező marxista a Kommunis-
ták Magyarországi Pártjának vezetői és alapítói között. Kun Béla nem. 
Varjas nem. Lukács nem. Szinte mind utólag tanulta meg — ha megtanul-
ta — a marxizmust, s ekkor viszont ellene is szegültek a pszichoanalízis-
nek, mint leginkább a szerző által jól bemutatott Varjas Sándor példája 
illusztrálja. 

Igen érdekes és részletes az 1945 utáni, a hatalmi pozícióból fellépő 
marxizmus magatartásának ábrázolása a pszichoanalízissel kapcsolatban. 
Harmat Pál nem elégszik meg az általános politikai légkör bemutatásával 
és az egész irányzat száműzésének ismertetésével, hanem sorraveszi az 
idevonatkozó támadásokat, könyveket, cikkeket, nyomon követi az egyes 
pszichiáterek megnyilvánulásait, pálfordulásait, valamint a víz alá nyo-
mott pszichoanalitikusok működésének (hosszú időn át) szerény jeleit. 
Alapos összeállítás ez és tanulságos fejezetek, amelyeket bizonyára nagy 
érdeklődéssel olvasnak magyarországi szakmai körökben is. Valóságos 
jellemrajzokat kap az olvasó a leírások és idézetek alapján. 

Főképp a laikusnak pedig külön élvezetet kínálnak azok a részek, ame-
lyek az irodalom és a pszichoanalízis kapcsolatával foglalkoznak. A ma-
gyar szépirodalomban többen is felhasználták Freud felismeréseit, köztük 
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a legmeggyőzőbben Kosztolányi Dezső főképp az Édes Annabán, de Ba-
bitsnál, Karinthynál, József Attilánál, Bálint Györgynél stb. is megtalálha-
tók a mélylélektan nyomai. Bámulni való a szerző idevonatkozó olvasott-
sága és adatgazdagsága, amelyet azonban mindig megrostál, kritikával 
alkalmaz, senkiből nem kíván pszichoanalitikus írót csinálni egy-két elej-
tett megjegyzés alapján. Tanulságosak azok a részek is, amelyek a pszi-
choanalízissel szembeszegülő írásokat és szerzőket tárgyalják. Különös 
figyelmet szentel természetesen Németh László állásfoglalásainak, a 
mélylélektantól való idegenkedésének. Mint néhány más íróval kapcso-
latban, itt is azt látjuk, hogy Németh Lászlót a pszichiáter szemével köze-
líti meg, motivációit keresi és meg is találja a „pszichoszexuális értetlen-
ségben” (182.), a „pszichés labilitásban” és az „antiszemita beállítottság-
ban”. (183.)  

Az ilyen minősítések és megjegyzések elő-előfordulnak a könyvben. 
Hozzátartoznak a szerző stílusához. Ez ad fejtegetéseinek ízt és színt, fel-
oldja a történelmi és elméleti bekezdések komoly objektivitását, elűzi a 
száraz tudományosság veszélyét. Harmat Pál nem rejti véka alá vélemé-
nyét sem szerzőkről, sem művekről, sőt még gunyoros hangvételbe is 
átcsap, ha oktalanságokra bukkan. Egyik helyen „bornírt nekrológról” ír 
(131.), másik helyen nyíltan kimondja, hogy az illető egy „rossz orvostör-
téneti kalandregény szerzője” (292.), „elméleti működése nem tekinthető 
kiemelkedőnek” (142.), vagy hogy egy tanulmánykötet fő érdekessége 
egy „képtelen állítás” (160.), és szerinte egyes marxisták szívéhez közel 
áll „a nyálát csurgató pavlovi kutya — mint házőrző a pszichoanalízis 
besomfordálásának elhárítására.” (288.) Lehet, hogy ezeket az állásfogla-
lásokat és odavetett ítéleteket valaki szubjektívnak találja egy tudomá-
nyos irányzat történetét feldolgozó könyvben, de aligha vitatható el szó-
rakoztató szerepük és olykor mulatságos jellegük. 

Harmat Pál napjainkig követi a pszichoanalízis magyarországi történe-
tét, bár talán inkább úgy kellene mondani, hogy évtizedek óta voltaképp 
nincs története Magyarországon ennek az egykor ott különösen termé-
keny irányzatnak. Kár. Megszűnt a folytonosság, s amit ma pszichoanalí-
zisnek lehet nevezni, visszaszorult a pszichiátria szakmai körébe. Azt 
azonban megnyugvással könyvelhetjük el, hogy a szerző megmentette a 
múltat, felhívta a figyelmet egy jelentős szellemi kezdeményezés értékei-
re, magyar képviselőire és alkotásaira. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
A túlélés magasiskolája226 

Határ Győző: Köpönyeg sors, Iulianosz ifjúsága, Aurora könyvek, Mün-
chen 1985, 621 l. 
 
A történelem nagyjainak olyannyira dívó, komoly vagy bestseller-tálalású 
újraértékelése elkerülte eddig Flavius Claudius Julianus személyét; az 
Apostata melléknéven emlegetett római császár egyszerűen „kiment a 
divatból”. Ki-micsoda volt, mikor élt, miről nevezetes, a kutya se tudja 
manapság. Pedig a századelőt még jócskán foglalkoztatta ennek az em-
bernek talánya; sátáni elvetemedettsége vagy tragikus bukottangyalsága 
fölött kitűnően lehet(ett) vitázni. 

Határ Győző épp abban a pillanatban teszi meg választott regényhős-
ének Julianust, mikor a hit- és jellemvitázók számára érdektelenné vált; 
mikor a vallás birodalmának demokratizálódásával lényegtelen, milyen 
hit programja szerint menetel az egyén a túlvilág felé. Ezekután az is ma-
gától értetődik, hogy nem a császári szőrös- vagy szőrtelenszívűség fog-
lalkoztatja a szerzőt — még az alak úgynevezett tragikuma sem, amit 
úgyis csak az utódnemzedékek aggattak rá. Julianus nem II. József, ő nem 
vonta vissza halálos ágyán, amit életében elrendelt. 

„Egy-hajóban ül” manapság a zsidókereszténység Iulianosszal — állít-
ja Határ, s ez teszi aktuálissá személyét; amilyen elkeseredetten hadako-
zott egy kiürült Olymposz ellen, úgy kell nemsokára az egyházaknak 
küzdeniük a sztratoszférává profanizálódott Mennyek Birodalmáért. A 
prognózist az utószó tartalmazza. Aki nem lapoz előre — nem „ugráló 
szemű álolvasó” — teljes elfogulatlansággal közelít a siheder fiúhoz, aki-
ből majd Iulianosz lesz, és a korhoz, amelyben növekszik. így is, már az 
első oldalakon, fel fog víllámlani előtte az életrajz-lélekrajz aktualitása, 
egyelőre ugyan más jelleggel. Fogvacogtató időkben mindjárt otthon ta-
lálja magát, aki a századbeli diktatúrák fénykorát megélte; egyszerre kor-
társnak érzi ezt a Flavius-ivadékot, aki 600 oldalon ismerkedik a rettegés 
különböző fajaival, számitgatja esélyeit, elkerülheti-e és miként a sorsot, 
amit apja és számos családtagja elszenvedett: mint szóba jöhető vetély-
társ, potenciális ellencsászár eltétetni az uralkodó II. Konsztantiusz útjá-
ból. 

                                                           
226 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 
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Ötödféléves korától húszas évei elejéig kíséri el Határ Győző a gye-
rekből fiatalemberré serdülő Iulianoszt. Szándéka „hírt adni egy lélekről 
és egy korról”. Persze a soványka „híradás” szó sehol sem fedi, ami itt 
végbemegy: ez a lélek, ez a kor — egyszóval a regény — magába szip-
pantja a gyanútlan nekiülőt, akár az itatópapíros. A „beszippantás” na-
gyon szubtilis módon történik. Határ Győző egyfajta diétára fogja olvasó-
it: az akcióról akcióra ugró meseszövéshez szokottaknak hosszútávú böj-
töket ír elő. A Köpönyeg sors emberléptékkel méri a történést — a törté-
nelmet magát is, ami a regényekben általában gyorsított filmként, erős 
vágásokkal szokott leperegni. Az ifjú Iulianosz élete — mint közönsége-
sen — nagyobb részt apróbb-cseprőbb események mellett remény-aggály, 
várakozás-töprengés közepette telik. Amint sikerült átállni erre a léptékre 
— magyarán: beleolvasni magunk — magával sodor a dikció lendülete. 
Ennek sodrásába merülve aztán szinte élvezetnek tűnik az együttvárako-
zás-együttizgulás. Az elbeszélés folyama valójában tavak-források-
vízesések láncolata: minden egyes fejezet önálló kis oeuvre, lekerekített 
remekmű. Némelyikét színpadi dialógus formájában kapjuk, másutt a 
regényhős úgyszólván kiveszi a szót az elbeszélő szájából és a szöveg 
egyszerre csak első személyben folytatódik. Az ilyen — látszólag lezser 
— előadásmód valami kedves közvetlenséget teremt, mintha az ifjú 
Iulianosz, előtoppanván, félkézzel maga mögé sodorná biográfíróját az-
zal, hogy nincs szüksége tolmácsra. 

Az egymásba olvadó műfajok, el-elidéző jóízű — szinte a nyelvet-
szavakat kóstolgató — dialógusok, közbeiktatott hittételek és hitregék 
ellenére a Köpönyeg sors Határ egyik legegységesebb, szinte egyetlen 
hatalmas lélegzetvételből támadt műve. Még Szozipátra hosszúra nyúlt 
élvezetes „legendája” sem tekinthető mellékvágánynak; szorosan a tárgy-
hoz — a hellén mitológiához és szellemiséghez — tartozik. Amellett ha-
talmas szereposztással dolgozik a könyv, bevezetőben mindőjük nevét 
feltüntetve — és alig akad köztük teljességében statisztaságra ítélt. A jel-
legzetes Határ-i karikírozás csodamód csak keveseknek jut ki; a Mester 
mintha megenyhült volna az emberiséggel szemben — vagy csupán an-
nak ókori képviselőivel bánnék elnézőbben? A szeretetre méltóak száma 
nem is kevés. De ilyen igazában szívéhez nőtt hőst sem prezentált eddig, 
mint ezt az Apostatának csúfoltat. 

Iulianosz szeretetreméltósága beragyogja az egész művet. A Flavius-
sors fölé nehezedő baljós árnyékok, a Szent Palota rémületet sugárzó pa-
rancsuralmi hit- és államrendszere sem képes útját állni ennek a fényfor-
rásnak. Egy eredendő jóakarat burkában jár-kel ez a bozontos szőrű, zö-
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mök, zengőhangú fiatalember, ami megtisztítja közelében a nyálkás-
mérges udvaronclevegőt. Határ lulianosza „elmohosuló szerethetnék”-ben 
szenved. A hatások rabja; mohó fantáziáját hamar elragadják a pózok, a 
„rendezvények”. Alkalmatos mártír válnék belőle a keresztény oldalon — 
ha nem lenne egyszersmind akkora tudásszomjjal megáldva-megverve; s 
amit tudni vágyik, „a léttitok”. A Faust-i hajlammal felruházott fiatalem-
ber hozzá még egyértelműen Hamlet-i helyzetben szorong. Történelemről 
van szó, nem a szerző kitalációjáról. Határ egyszerűen csak meglátta — 
és persze világosan körülollózta — protagonistájának ezt a kettős aspek-
tusát, amiről a vele foglalkozó literatúra eddig nemigen vett tudomást. 
Pedig micsoda drámai sors-csomó, megjátszani a hálatelt-ragaszkodó 
unokaöccsöt, panegriüszokat — dicsőítő zengedezéseket — fogalmazni 
az Autokrátor halhatatlan tetteiről, mikor e tettek közé tartozik a Flavius-
család lemészárlása. „Apostatasága” így magától értetődővé válik: „a val-
lás gigantoszauruszának” el kell fordulnia olyan hittől, amit véreskezű 
rokona erőszakol az államra. (Az előd Nagy Konstantin kereszténységét 
hősével együtt a szerző is kétségbe vonja.) Ahogy lekopik róla — szinte 
észrevétlen — a gyerekkori hit, úgy halad egyre feljebb a tettetés magas-
iskolájában. Lévén anagnosztész, az újhit „bölömhangjú kispapja”, buz-
gólkodását a galileusságban elvárja a trón, megépíti hát a Harminc 
Protomártírok szentélyét, mikor már rég nem hisz a harmincak közül egy-
nek protomártírságában sem. „A képmutatás ókori hősiessége” egészen 
más, mint az Erzsébet-korabeli: ez a fiatal herceg életre szóló álarchordás-
ra rendezkedik be, sziklaüregbeli remeteségre, mikor mint „létszámfölötti 
Flavius” a túlélés művészetének elsajátítására adja fejét. 

Iulianosznak ez a Hamlet-i aspektusa nyilván közelebb áll a ma polgá-
rához, a magyarokhoz meg éppenséggel; határon innen és túl saját bőrü-
kön tapasztalhatták, milyen „az élethelyzet foglyának lenni ott, ahol ke-
lepcéjébe kapta a kor”. Az önmagunkra-önkorunkra ismerés lidércnyomá-
sa jócskán felenged a hittételeken-hittörténeten rágódó Iulianosz láttán. 
Amit Határ Győző tudásának szinte feneketlen zsákjából itt elébünk hal-
moz, az újdonság érdekességével s ugyanakkor a lényeg tökéletes antik-
váltságával lepi meg a teológiákban kevésbé jártast. A képtelennél- képte-
lenebbül hangzó hittézisek ma már nem egyebek mulatságos olvasmány-
nál. Határ raffinált katalógust állított össze mind a hellén, mind a keresz-
tény teo-didaktikából, különös élvezettel tollhegyére tűzve egyházatyák 
és neoplatonikusok csudabogár-eszméit. A különbség közöttük persze 
nem is olyan távoli és nemcsak a könyvmoly Iulianosz kérdezheti jogo-
san, honnan is vette eredetét a keresztény miszticizmus, ha már a hellén-



 

1034 

ség kiválasztottjai is levitáltak, ahogyan a Köpönyeg sors ókori „csilinge-
lő legendárium”-betétjeiből megtudjuk. 

Tulajdonképpen ide tartozik az egész Szozipátra-epizódus is. A kora-
beli felkapott szibilla Határ regényében azt az általa kedvelt Magna Ma-
ter-típust képviseli, akinek ellentmondásos lénye szinte fejbekólintja a 
fiatalembereket. Alig képzelhetni nagyobb ellentéteket, mint ő és botor 
ifjú rajongója. Iulianosz tiszta forrás, legmélyéig átlátszó-feltárulkozó az 
olvasó előtt. Szozipátránál nem jutni a csillámló felszín alá, meddig a 
megrendezés, a „hivatásos” jósnő trükkjei s hol kezdődik a valódi elhiva-
tottság. Annál meggyőzőbb lesz a kulcsszerep, amit ez a pazar asszony-
alak Iulianosz életében betölt. 

Szozipátra villája egyesített jósda-pszihoterápiás rendelő, a mindenkori 
parancsuralmak társadalmának frekventált gyógy- és menedékhelye. 
Hogy miért az, illusztrálja a Szent Palotabeli jelenet, a császári fogadás. 
Nehéz lenne az önmagukban zárt költői oeuvre-nek tekinthető fejezetek 
valamelyikét is a legsikerültebbnek nevezni, mert máris egy sereg éppily 
meg- igéző rész ugranék be melléje — a Szent Palotában játszódó mégis a 
leg- hatásosabb-leggyilkosabb. Már az ott bejáratos magas társaság tagja-
inak kijáró címzések megmagyarítása, a „túlélő Olümpikori” 
Themisztiosz szónoklatának hangzástani „legyorsírása”, a trónállnokok-
hullnokok fel- és lelépése csupa sziporkázó ötlet. 

Egy fiatalember és egy társadalom lélekrajzi regénye a Köpönyeg sors. 
Csak utólag venni észre, hogy mindegyik társadalmi osztály szóhoz jut, 
annyira személyes síkon, individuális példányaikkal folyik az ismerkedés; 
szkolarkhával, rhétorral, magasabb vagy alacsonyabb egyházi személlyel, 
mesteremberrel, költővel (akinek Határ nagylelkűen kölcsönadja saját 
versét), patríciussal, rabszolgák különböző fajával és nemével. Az állami 
hierarchia legmagasabb fokán állók már tartózkodóbbak; a róluk megtud-
ható inkább az on dit határain belül marad, II. Konsztantiusz 
ömindszentfelsége esetében is. Ezért olyan páratlan vállalkozás ez a 
könyv: nem a kor koronás főinek nyilvános és magánéletét tálalja, hanem 
mindennek kihatását a magunkfajta polgárokra. Azt az iszonyúan zavaros 
folyamatot, amit a történelem a benne élők számára jelent: a hírek meg-
bízhatatlanságát, az eligazodás lehetetlen voltát — mi történt a mursai 
csatában? ki bombázta Kassát és Freiburgot? — az alattvaló tökéletes 
kiszolgáltatottságát. Nagyon távol a romantikus történelem fiktív 
hősséavatottjaitól, de a ma divatos leszázalékoló átértékeléstől mentesen 
— mondhatni, a mű a nagykorúsított polgár forradalmi zászlójával tör be 
a történelmi regénynek nevezhető műfajba. Jövendő magyar nyelvű pub-
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likációknak ehhez kell mérniük magukat, ha el akarják kerülni a lejára-
tottság veszélyét. Ami nem lesz könnyű, ha a szerző roppant tájékozottsá-
ga mellé odasoroljuk ezt a becsali nyelvezetet, ízig-vérig magyar (vagy a 
magyar nyelv Határ-i továbbtágítása), mégis azt a benyomást kelti, csakis 
ezen az egyetlen idiómán érintkezhettek egymással a római birodalom 
keleti felében az emberek. Még az irónia tüskéi is valami bizánci sima-
sággal szövődnek ebbe a dikcióba. 

Iulianosz istenei nem Határ istenei. Bármennyire bámulatosan illesz-
kedik a hitében mutáló ifjú és ugyancsak mutáló kor attitűdjébe, osztozni 
csak a Iulianosz-i kétségekben osztozik. Ennyiben a mű szerves kiegészí-
tése a szerző hatalmas drámaciklusa, a Golghelóghi antitéziseinek. Határ 
Győző a jelek szerint a vallástörténet következményének tekinti a históri-
át, akárcsak Thomas Mann, századunk másik nagy kultúrpesszimistája. 
Igaz, hogy pesszimizmusuk más-más gyökérből ered: Mann az alkotás 
lényegét, a művészetet találja embertelennek, Határ az emberalkotta is-
tenséget. (ígéretes téma volna, közelebbről megvizsgálni a két író közti 
párhuzamot, épp a Iulianosz és a József-tetralógia kapcsán.) 

A könyv lezárul, mielőtt hőse lapjairól a történelem lapjaira lépne át. 
Sötét kicsengése, a teljes kilátástalanságot jelző befejező akkord mint a 
hírhedt Határ-i pesszimizmus jele? A jólinformált olvasó ezen a ponton 
feltehetően összekacsint az íróval: mi ketten tudjuk, ugye, mégiscsak for-
díthatóvá válik a köpönyeg sors, minek sajnálnók a magát 
anakhorétaságra elszánt szerencsétlen ifjút, ha Flavius Claudius Julianus 
császár lesz belőle. 

 
 
 
 



 

1036 

DOMAHIDY MIKLÓS 
A véleményalkotás művészei227 

Nyugati magyar esszéírók antológiája 1986, válogatta és szerkesztette 
Borbándi Gyula, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1986, 
406 l. 
Nem tudom, ki hogy van vele: én, ha olyan könyvet veszek a kezembe, 
amely összegyűjtött írásokat tartalmaz, az olvasást a legvégén kezdem, 
mint újságolvasást a sporthírekkel azokban a letűnt időkben, amikor az 
utolsó oldalakat nem a legfrissebben befutott öldöklések híre (vagy sze-
rencsésebb esetben, hirdetések kiabáló tömege) töltötte meg. Igen, a két 
fülszöveg után az utolsó lapokon: van-e bennük más is, mint az elenged-
hetetlen tartalomjegyzék? Mennyi tájékoztatást, adatot, útbaigazítást kap 
a figyelmes olvasó az íróról — ha életműről van szó — vagy az írókról, 
ha a könyv az antológiák igényességével állt elő? 

Hadd kezdjem hát azzal az örömmel, amelyhez az Európai Protestáns 
Magyar Szabadegyetem egyébként már évek óta hozzászoktatott — 

igen, csakhogy az örömöt nem lehet megszokni, az örömben még az is jó 
meglepetés, ha ismétlődik, ha hűségesen visszatér — szóval az örömmel, 
hogy pontosan, világosan és részletesen a helyén áll minden: tömörsé-
gükben is jól tájékoztató életrajzok, az írók fontosabb műveiről hasznos 
útbaigazítás, a közölt írások pontos (és ilyen természetű antológiában 
szinte nélkülözhetetlen) forrásadataival: születésük évével, alkalmával es 
az írást netán utólag bővítő, csiszoló kéz kiegészítő adataival. 

Mindezen gyerekes dolog volna így örvendezni, ha a magyar nyelvű 
könyvkiadás régóta hozzászoktatott volna. De a Szabadegyetem kiadvá-
nyainak a jó példája ez ideig nem keltette föl az otthoni könyvkiadás fi-
gyelmét. Eléggé semmi esetre sem. Ha az öt éve kiadott Vándorének vé-
gére biggyesztett és „Életrajzi jegyzetekének nevezett szánalmas sorokat 
ma már nem is hánytorgatjuk fel, a legújabb könyvek sem hozzák meg a 
kívánt javulást. Az utolsó hónapokban háromszor is bosszankodtam miat-
ta — talán ezért is teszem szóvá —, otthoni írók kíváncsian várt, figyel-
met érdemlő művein: Esterházy Péter gyűjteményes kötetének (Bevezetés 
a szépirodalomba, Magvető Kiadó) a végén egyetlen adat sem utal arra, 
hogy a könyv több, önálló kötetben már megjelent írást is tartalmaz. Mi-
kor, hol jelentek meg? Hol tájékozódjék az olvasó, aki az író útját vagy 
csavargását követni kívánja? A Rivalda (Magvető) ezidén is, mint évről-

                                                           
227 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 
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évre, a legcsekélyebb életrajzi tájékoztatás nélkül közli kilenc drámaíró-
nak, az évad kiválasztottainak a művét. A bemutatás dátumával, a szerep-
osztással és az író fényképével kell megelégednünk. Az Újhold Évkönyv 
(1986/1. Magvető) sem úgy indul új útjára, hogy ezen a téren újat hozna. 
Mintha a hazai és a határokon túl élő olvasók könyv nélkül fújnák az írók 
életrajzi adatait, első publikációik dátumát; vagy mintha elkönyvelt tény 
volna, hogy mindez a kutyát sem érdekli. 

Az esszéantológiának az adattárából sok minden kigyűjthető. A hu-
szonegy író többségében a nagyapák nemzedékéhez tartozik, öten vannak 
50 és 60 év között: ők a fiatalok. Tízen lépték túl a hetven évet. Egy híján 
mindnyájan legalább harminc éve élnek nyugaton, de a többségük, tizen-
kettő, 35—45 éve. Hárman Észak-Amerikában, a többi nyolc 
nyugateurópai országban telepedett meg. Szinte mindnyájan részt vesznek 
ma is, a hajlott korúak is, a magyar szellemi életben. Közreadott írásaikat 
túlnyomórészt nem beporosodott könyvespolcról vagy íróasztalfiókok 
mélyéről halászták elő. A huszonegy esszéből tizenkettő a nyolcvanas 
években született, négy másikat az írójuk nemrég kibővítette, átgyomlálta. 
Egyetlen olyan szöveg van, amely 1974 előtt készült. A mérleg pusztán a 
számok alapján is biztatónak ígérkezik: élettapasztalatokban gazdag, a 
nyugati világ gondolati sodrában jártas, egyetemek, könyvtárak, folyó-
iratok tevékenységében otthonosan mozgó írók, íme, változatlan hűséggel 
(és aggodalommal) törődnek a magyarságot alapjában foglalkoztató kér-
désekkel. 

Ez már a második örömünk. S még bele sem kezdtünk az olvasásba. 
Az a harmadik, az az igazi. 
Nincs írás a mérce alatt. Pedig a mérce magas: a nyugati világ magyar 

irodalmának ebben a műfajban, ebben az egyben, az utolsó emberöltő 
otthoni termése fölött kell állnia. Kötelezően, hiszen a gondolkozó-
elemző-értékelő irodalom virágzása a szabad véleményalkotásra épül, 
eltérő vélemények vetélkedésében gazdagodik és értéke a táguló látóha-
tárral együtt nő. Ez annyira kézenfekvő, hogy már nem is a műfaj jellem-
zője, hanem természeti törvény, mint például az, hogy Szicíliában jobb 
narancs terem, mint a Kárpátok mentén. A kérdés csak az, hogy van-e a 
magyar emigrációnak olyan írói gárdája, amely élni tud a szabad szó lehe-
tőségével; és ugyanakkor, ne felejtsük el, azt az áldozatot is vállalja, hogy 
jövedelmező kereseti források ápolása helyett idejét — vagy szabadidejét 
— a magyarság ügyének szenteli? 

Van, de mennyire van! Ám, ha ezt a figyelmes olvasó nyugaton évti-
zedek óta tudja is, az antológia mégis izgalmas esemény, hiszen így, cso-
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korba gyűjtve (tudtommal) az első bemutatkozás elsősorban az otthon 
felé. Mindez a válogatás felelősségére, a szerkesztés fontosságára mutat, 
bár a rendelkezésre álló anyag annyira gazdag, hogy már-már azt monda-
nánk: a szerkesztő Borbándi Gyulának könnyű dolga volt, hiszen, ha mel-
léfog, akkor is jó szövegbe markol. 

Könnyű dolga persze egyáltalán nem volt. A bőségben válogatni még 
akkor is nehéz lehetett, ha a kiadó a megjelent kötet után egy másodikat is 
ígér, a tanulmányírók antológiájának szánva. A tartalomjegyzék utáni 
oldalon, a legeslegutolsón, a könyv már jelzi is a tervezett tartalmat: újabb 
huszonegy író nevével és a tanulmányok címével. 

Borbándi Gyula nemcsak hozzáértő, biztos ítéletű szerkesztő, de nagy-
szerű taktikus is: az antológia előszavában szinte mindent elmond, amit az 
összeállításról a vitatkozó bíráló szóvá tehetne, önmagát bírálja s ezzel 
kihúzza a szőnyeget a kritikus lába alól. így aztán csak helyeselnünk lehet 
például azt a megállapítását, hogy „a szétválasztás nem mindig sikeres” 
esszé és tanulmány közt. Azt is, hogy „nagy kár, hogy ez a gyűjtemény 
csak élő alkotók . . . bemutatására vállalkozott.” 

A zavar a műfaj tekintetében csakugyan fönnáll. Hanák Tibor vagy 
Karátson Endre írása (kitűnőek) például azt a kérdést veti föl bennem: ha 
ezek nem tanulmányok, akkor mi vár ránk a tanulmánykötetben? Egyálta-
lán: mi a tanulmány, mi az esszé? Én (a meghatározásokban meglehető-
sen járatlanul) úgy gondolom, hogy az esszé — a francia essai-ből kiin-
dulva — kísérlet. Vagyis olyan vállalkozás, amelynek az indulás pillana-
tában még bizonytalan, bár bebizonyítani remélt az eredménye. A tanul-
mány (étude) viszont a tanulmányaim gyümölcse. Érett gyümölcs: ápol-
tam, gondoztam, s most megválogatva teszem az asztalra. Vagyis az 
egyik az olvasó szeme láttára kutatja az igazságot, a másik tálalja. Mind 
kettő a maga módján, az író képzettsége, világnézete és tisztessége sze-
rint. Ehhez a kettőhöz zárkózik föl — ebben a válogatásban is — a bírá-
lat, emlékezés, karcolat: ki tudná osztályokba sorolni, skatulyákba rakni 
mindet? 

Nem okoskodni akarok. Egyrészt, mert nem értek a műfajok árnyaló 
meghatározásához; másrészt, mert Borbándi a bevezetőjében elémvágott s 
így ismétlésre kényszerít. Igaza van: egyetlen, egységes munkának kell 
majd tekintenünk a két kötetet (ha azon az egyen fönn is akadhatunk, 
hogy akkor miért különböző a címük?) és elfogadnunk, hogy olyan írá-
sokkal van dolgunk, amelyek a gondolat elemző erején kívül a stílus csil-
logására is sokat adnak. Ha szabad rájuk gyűjtőszót rögtönöznöm, azt 
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mondanám, hogy mindaz, amit itt és remélhetően majd a második kötet-
ben olvashatunk, összefoglalóan a véleményalkotás művészete. 

Borbándi a válogatás során azt tartotta szem előtt, hogy az antológia 
„csak magyar tárgyú műveket tartalmazzon, még akkor is, ha egyik vagy 
másik szerzőnek akadna nem magyar témákról írott munkái között jobb is 
. . . Az itt közölt esszék felölelik a magyar bölcselet, irodalom, nyelvé-
szet, történelem, művelődéstörténet és társadalomtudomány több időszerű 
és izgalmas problémáját.” Jó célkitűzés, amit következetesen valóra is 
váltott. A válogatás még a témakörnek ezzel a tudatos leszűkítésével sem 
lehetett könnyű. Kézenfekvő, ha az előszó nem is említi meg, hogy a ne-
hézség a huszonegy „meghívott” kiválasztásával kezdődött. Elkerülhetet-
len, hogy vannak akik kimaradtak. A válogatásból — talán önkényesen 
— azt érzem ki, hogy Borbándi arra törekedett: a kötet a hang higgadtsá-
ga tekintetében egységes legyen. Egyetlen írás sincs, amelyikben a szen-
vedélyek (akár jogosan is) fölcsapnának, ahol az író az otthon iránt (sok-
szor nagyon is érthető) aggodalmát vagy fájdalmát élesen, keserűen vagy 
támadóan fejezné ki. Ha így volna, a válogatás szükségszerűen szűkített a 
nyugati esszéirodalom tájképén vagy pontosabban: tompította a tarkasá-
gát. A bemutatott huszonegy író szolidáris a szenvedélyeket féken tartó 
fegyelemben. 

Témakörét tekintve a könyv így is rendkívül gazdag. Tizenegy írás 
foglalkozik mai magyar kérdésekkel-fájdalmakkal, az európai kultúrkö-
zösség színvonalához, igényeihez mérve vagy, szorosabban, a magyar 
múlt-jelen-jövő összefüggésében elemezve őket. Hat esszé személyekhez 
kapcsolódik. Tótfalusi Kis Miklóstól Esterházy Péterig. Hármat elemző 
emlékezésnek neveznék. A huszonegyediket (bár élvezettel olvastam) 
nem tudom hová tenni, amin nincs mit csodálkozni, hiszen Határ Győző 
írta. 

Nem vállalkozom arra, hogy az írásokat egyenként méltassam: éppen 
én, aki esszé írására sem vállalkoztam soha. A „szíves olvasó” viszont 
miért nagyképűsködnék azzal, hogy huszonegy munkára néhány jelzőt 
aszerint aggasson, amennyire a művet megértette vagy a gondolatköréhez 
közelállónak érzi? Akkor sem, ha jogosan kérhetik tőlem számon: milyen 
beszámoló az, amely egy antológiának pár szavas méltatással még a szer-
zőit sem sorolja fel? Mégis, inkább ezt a mulasztást választom, mint ér-
demrendek szorgos kiosztását, egyenként és hamarjában tűzve őket rang-
ban fölöttem álló gondolkozók mellére. Csak a huszonkettediket nyújtom 
át Borbándi Gyulának azért, mert esszéíró-önmagát nagyszerényen kife-
lejtette a kötetből. Jóllehet ott volna a helye. 
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Nem tudom szó nélkül hagyni: ott volna a helyük a halottaknak is; leg-
alább azoknak, akiknek az írói működését csak az utolsó 6—8 évben zárta 
le a halál. Borbándi ezzel is tisztában van: előszavában nevek fölsorolásá-
val bizonyítva, hogy az emlékezet számon tartja őket. Mondhatnánk, 
hogy őket — és velük az ötvenes-hatvanas évek esszéirodalmának a nyu-
gati aranykorát — egy, már történelmivé érett kor kultúrkincseként a ha-
zai könyvkiadásnak lenne a föladata több kötetnyi terjedelemben bemu-
tatni. Ebben azonban, félek, még sokáig nem reménykedhetünk. Az esszé 
(és mindaz, amit föntebb a véleményalkotás művészetének tituláltam) 
nem művészet és nem is alkotás, ha egy véleményt, a keresettet, a bebizo-
nyítottat nem meri csorbítatlanul kimondani. Erre odahaza legalábbis 
egyetlen ponton nincs kilátás: azon, amely az ország függőségének a té-
nyét és a következményeit feszegetné. Ezen viszont fölborul minden: hi-
szen az utolsó negyven esztendő magyar sorskérdéseit, esszéirodalmunk 
domináló tárgykörét, erről a valóságról „megfeledkezve” nem lehet bon-
colni. Persze, a szólásszabadság a jövőben tágulhat is és talán nem örökre 
olyan parányi növekedéssel, mint öreg akácfán az évgyűrűk. Talán a 
nemzedékek cseréje az országban és az országhatárokon túl egyszer ne-
künk is kedvezően üt ki. Remélnünk kell. Kicsiben, addig is, azt, hogy az 
antológia nemcsak idekint vált ki megérdemelt figyelmet, hanem otthon is 
sok kézbe kerül. Én például a Magyar Könyv Hetének abban a megígért, 
beharangozott pesti sátrában szeretném látni, ahol a nyugati magyar 
könyvkiadás legjobb műveit forgathatják szabadon az érdeklődők. Ott a 
helye. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Ki felelős Rózsás Jánosért?228 

Rózsás János: Keserű ifjúság. Szovjet fogságom naplója. Borbándi Gyula 
kiadása, München 1986, 303 l. 
 
Valamikor 1957 nyarán Dálnoki Veress Lajossal ebédeltem Párizsban, a 
Champs-Elysées-n lévő Pergolában. Az előkelő helyen lévő, de francia 
mértékkel mérve, inkább harmad-, mint másodrendű, a környéken dolgo-
zó hivatalnokok, próbakisasszonyok látogatta étterem lassan kiürült, így 
nyugodtan maradhattunk, beszélgethettünk. A háborúra terelődött a szó. 

— Tudod, mi bánt még mindig a legjobban — mondta Lajos bácsi —, 
tudod, miért nem tudok gyakran aludni? Azokat a fiatal székely legény-
kéket nem tudom elfelejteni, akik ott feküdtek 1944 szeptemberében 
tarkónlőve az út melletti töltés oldalában. Nemcsak álmomban, de néha 
nappal is elém villan a kép, ahogy körüldongták őket a legyek. A legtöbb-
jük ha tizenöt-tizennyolc éves lehetett. — Ki felelős értük? — kérdeztem 
tőle. — A háború fiam, a háború — válaszolt, majd másra terelődött a 
szó. A Pergolabeli beszélgetés óta rémálmaimban gyakran előttem is 
megjelennek a tarkón lőtt székely legények, pedig én nem is láttam őket. 
Hányszor kérdeztem magamtól: ki volt felelős értük? A háború? Csak a 
háború? 

Ki felelős Rózsás Jánosért? Akit 1944. decemberében tizennyolc éves 
leventeként maroknyi, hasonló korú társával egyetemben nem kis feladat-
tal bíztak meg: ócska Mauser-fegyverrel, hirtelenében kiosztott páncélök-
lökkel, amelyekkel addig soha egyetlen lövést le nem adtak, tartóztassák 
fel a 3. Ukrán Front már Dél-Dunántúlt elért páncélosait. December 21-én 
indultak bevetésre. Útravalóként figyelmeztetést is kaptak a német tisz-
tektől: ha visszafordulnak, géppuskával nyírják ki őket. Másnap a 
csömendi erdőben egy terebélyes fa alatt megpihenve, egy már odáig elju-
tott szovjet alakulat fogságába estek. Ezzel, a második világháború idején 
meglehetősen mindennapi eseménnyel kezdődik Rózsás János nemcsak 
nekünk, magyaroknak, de a világnak és az utókornak is szánt naplója. Ki 
felelős Rózsás Jánosért? — kérdezhetjük ismét. Ki felelős azért, hogy 
kilenc esztendőt raboltak el az ifjúságából? Hogy kilenc esztendeig tartot-
ták embertelen körülmények között szovjet büntetőtáborban? Ki felelős? 
A háború? De hát a háború elvont fogalom. Éppen olyan, mint a kapita-

                                                           
228 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 



 

1042 

lizmus, a bolsevizmus: nem lehet felelősségre vonni, nem lehet bíróság 
elé állítani. Nem, nem a háború felelős, hanem a háborúskodás, a pusztí-
tás, a rombolás, a gyilkolás nélkül élni nem tudó ember. A sok-sok millió 
Rózsás Jánosért valamennyien felelősek vagyunk, maradunk. 

A történetek általában nem kezdődnek, hanem folytatódnak. Rózsás 
János kilenc esztendeig tartó kálváriája sem a csömendi erdőben kezdő-
dött, hanem jóval korábban. 1941. június 27-én a magyar kormány bűnös 
meggondolatlansággal csatlakozott a Szovjetunió elleni háborúhoz. Nem 
a németek győztek, az oroszok. A háborús kaland millió magyar életébe 
került. Majd ki tudja, meddig tartó megszállásba? 

A németeket és szövetségeseiket üldöző, nyugat felé tartó szovjet csa-
patokat — mint minden más hadsereget — hadbírósági részlegek is kísér-
ték. Ezeknek nemcsak az volt a feladatuk, hogy ítéleteikkel kordában tart-
sák saját embereiket; az is, drákói szigorral sújtsanak le a megszállt terü-
leteken mindazokra, akik szerintük vétettek, bűnt követtek el az orosz 
nép, a szovjet hadsereg ellen. Ezek a szovjet katonai bíróságok ha követ-
ték is a frontot, mégis viszonylagos biztonságot jelentettek a beosztottja-
iknak. Ám ez utóbbiak is részt kértek a hadi dicsőségből. Sikeres haditet-
teiket csak sebtében hozott ezernyi-ezer, súlyos — tíz, tizenöt, huszonöt 
éves meg halálos — ítélettel tudták bizonyítani. Azután ott voltak Nagy 
Péter cár örökségeként az orosz kényszermunka- és politikai büntetőtábo-
rok. Az évekig tartó háború miatt ezek népessége megcsappant: fel kellett 
tölteniük. A felégetett falvakat, városokat, lerombolt gyárakat fel kellett 
építeniük. A háborúban a munkaképes lakosság jó része odaveszett. Kel-
lettek a hadifoglyok milliói, a hadbíróságok elítéltjeinek százezrei. 

Örök szégyenünk marad, hogy a magyarság ezekben a tragikus idők-
ben nem vizsgázott a legfényesebben. A háború idején Magyarországon 
szolgált különféle német egységek vezetői írták meg, hogy egyetlen álta-
luk megszállt országban sem akadt annyi besúgó, annyi feljelentő, mint 
hazánkban. Muszkavezető, ahogy ezeket annak idején hívták, még több 
akadt. A még napjainkban is tartó magyarellenesség —, hadd hivatkoz-
zam Csurka István ismeretes nyilatkozatára — szinte dühöngött. Néme-
lyek egymással versenyeztek abban, hogy mennél több — gyakran egé-
szen ártatlan — embert juttassanak az orosz bíróságok kezére. Az igen 
korán megalakult Államvédelmi Osztály egyik legfontosabb feladatának 
tekintette ezt a missziót. De ezen is túltett a Honvédelmi Minisztérium 
Katona- politikai Osztálya. Vezetője, Pálffy Österreicher György — az-
után, hogy munkatársai, elvbarátai akasztófára küldték —, a magyar nép 
egyik legmegátalkodottabb hóhéraként jelentkezhetett rapportra valahol a 
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másvilágon. Az se igen segít rajta, hogy időközben mártírnak kiáltották 
ki. Örökre besorolt a tatár kánok, a török basák, Básta, Haynau, Rákosi és 
Péter Gábor díszes gyülekezetébe. 

Rózsás János orosz katonai bírósági ítéletéhez nem kellett eme intéz-
mények közreműködése: egy falusi ház szobájában, magyarul talán jól 
nem is tudó ruszin nő tolmácsolása mellett úgy varrták nyakába a tíz esz-
tendőre szóló kényszermunkát, hogy azt sem tudta, miről is van szó. Az-
után őt is feldobták arra a sok száz esztendeje működő futószalagra, 
amelynek vége valahol Oroszországban volt. Ukrajnában, a Kaukázusban, 
Szibériában. De az eleje a történelem folyamán ekkor indult először Kö-
zép-Európából. 

Rózsás János naplójának gondozója és kiadója, Borbándi Gyula, meg-
említi a munka bevezetésében — ha nem is negatív jelenségként —, hogy 
a szerző nem hivatásos író. Ez bizony igaz is. Ám ez inkább érdeme a 
Keserű ifjúságnak. Rózsás János nem élt írói fogásokkal. Nem törekedett 
arra, hogy az olvasónak szenzációkat, hőstetteket, netán éppen csemegé-
nek szánt szoknyatörténeteket tálaljon fel. Ahogy beszámol mások gyen-
geségeiről, a magáét sem rejti véka alá. Nem siránkozik, nem átkozódik, s 
mintha nem. okolna senkit, semmit. S éppen ez a legszörnyűségesebb az 
írásában. Hová jutott a huszadik század derekán az emberiség? Panaszko-
dik, hiszen a 303 oldalas munka az elejétől a végéig az egekig kiáltó pa-
nasz, de nem lázad a sorsa ellen, elfogadja. Mi mást tehetett? Az orosz 
büntetőtáborok szögesdrótkerítései áthatolhatatlanok. Rabjaik mást, mint 
foggal-körömmel ragaszkodni az egyik napról a másikra való megmara-
dáshoz, nemigen tehettek. Rózsás János naplóját olvasva óhatatlanul is 
eszünkbe ötlik a Gulág-sorozatban a szerzőről is beszámoló Szolzsenyicin 
Iván Gyeniszovicsa. Rózsás János hittel, reménnyel, keresztényi türelem-
mel, bizakodással igyekszik túlélni. Iván Gyeniszovics a hajnali ébredés-
kor kezdődő s csak az elalváskor végződő ügyeskedésével. Iván 
Gyeniszovics irodalmi alak — szerzője Nobel-díjat kapott érte —, aki az 
agyunkban válik valósággá. Rózsás János pedig maga is valóság, ő és a 
hozzá hasonlók tették ki az orosz büntetőtáborok rabjainak zömét. És nem 
a Gyeniszovicsok. 

Bámulatos a szerző emlékezőtehetsége. A naplóját nem írhatta a kilenc 
esztendős rabsága alatt, hiszen papírja, írószerszáma sem volt. Szabadulá-
sa után kezdte írni. Olyan részletességgel, pontossággal, ami az olvasóban 
akár kétséget is támaszthat. Magyarázata: az agyunkban „tárolt” emléke-
zet tartóssága az élmény tudatunkra gyakorolt intenzitásától függ. A meg-
szokott életéből a rabságba taszított ember első percei, órái, napjai, évei 
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szinte halálig tartó élesen rajzolt, hihetetlenül pontos emlékként maradnak 
meg. A rabság későbbi időszakai évről évre homályosabban, elnagyoltab-
ban tárolódnak. Ez a tény igazolódik azzal is, hogy Rózsás János két kö-
tetre való kéziratából az elsőre nem több, mint másfél esztendő esik. A 
második kötetre pedig hét és fél. A későbbi esztendők újra és újra megis-
métlődő eseményeit már nem rögzíti különösebb pontossággal, részletes-
séggel. Megszokottá vált a rabság, az egyik nap olyan volt, mint a másik: 
az emlékképek egymást fedik. Aki meg- és túlélte ezeket a megpróbálta-
tásokat, az tudja, hogy éppen ez a monotonság, az egymásra következő 
napok ébredéstől elalvásig tartó azonossága a legelviselhetetlenebb. A 
mindennapos éhezés, verés, a csontfagyasztó hideg, a folytonos megalá-
zás, a nehéz munka felőrli nemcsak a testet, de a lelket is. Az első idők 
mindig megcsillanó reményét a teljes reménytelenség váltja föl. A börtö-
nök, kényszermunkatáborok világában nem érvényesek a szabad világ 
erkölcsi normái, törvényei. Előbb rugdalkózik az új adottsággal szemben 
a rab, majd — mi mást tehet? — belenyugszik. Viszi, sodorja magával a 
futószalag, amelynek utolsó állomása igen gyakran a jeltelen sírgödör. 

Persze, akadnak kivételek is. Olyanok, akik megőrzik a civilizált világ 
erkölcsi normáit, akik nem lopják el társaik kenyerét, akik nem süllyed-
nek állati szintre; ám ezek a kevesebbek. Rózsás János naplóját olvasva, 
bizonysággal állíthatjuk, ő ez utóbbiak közé tartozott. 

Szerencsémre, engem megkímélt a háború s Szibériát sem kellett meg-
járnom: kárpótlásként csak a recski kényszermunkatábor jutott. Nehezen 
mondhatok le arról, hogy a mi büntetőtáborunkat össze ne hasonlítsam 
Rózsás Jánoséval. Mindent summázva azt írhatnám, kevés különbséget 
látok. Mind a szovjet táborok, mind pedig Recsk az emberi elvetemültség 
olyan kategóriájába esnek, ahol a minőségi különbség már nem is érzé-
kelhető. Semmi kétség, az Államvédelmi Hatóság kicsiny részletekig hű-
en másolta le a szovjet büntetőtáborokat. Ha a recski mégis más volt, ak-
kor azért, mert kegyetlenebb is. Hermetikusan elzártabb — három egész 
esztendeig senki sem hallott rólunk s mi sem a világról —, a kőbányában 
hajszoltabb volt a munka, kevesebb az élelem; válogatott, szadista őreink 
voltak, több volt a verés. Sztálin legjobb tanítványai igyekeztek túlteljesí-
teni a normát. 

Ahogy a szovjet büntetőtáborokban, úgy Recsken is garázdálkodtak a 
banditák: egyik-másik nacsalnák az őreinknél is kegyetlenebb volt, a be-
súgók — ugyan mit súghattak be abban a teljes kiszolgáltatottságban? — 
ott is tevékenykedtek. S megvoltak a kenyértolvajaink is. Akadt közöttük, 
aki kettős tisztséget is viselt, mint a később a Magyarok Világszövetsége 
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főtitkárságával jutalmazott Beöthy Ottó: az őrkutyákat — és önmagát — 
etette az ávós konyha maradékaival s kövérre hízott, de az éjszaka leple 
alatt ellopta az életet jelentő kenyerünket; egyúttal egyike volt a legbecs-
telenebb besúgóknak. Még a hasonszőrű társai se igen álltak vele szóba. 
Ám mindezek — ismétlem — jelentéktelen különbségek s tálán csak 
azért szégyenkezhetünk, hogy saját honfitársaink bántak így velünk, s 
nem a Gulág hírhedt őrei. 

Rózsás János szabadulásáról majd csak az előkészületben levő máso-
dik kötetből olvashatunk, de tudjuk, hogy hazatérése szerencsésebb volt, 
mint sok társáé, akiket azután, hogy szülőföldjükre léptek, a magyar ható-
ságok letartóztattak, a legkülönbözőbb — s rendszerint alap nélküli — 
vádakkal terhelve, minden védekezési lehetőségtől megfosztva, titkos 
tárgyalásokon elítéltek, s a változatosság kedvéért Csolnokon, Várpalo-
tán, meg másutt fogták újabb kényszermunkára. Mindezt Sztálin halála és 
Rákosi bukása után: még ekkor is túlteljesítettük a normát. 

Tisztelet és köszönet a szerzőnek, a Magyarországon élő Rózsás Já-
nosnak, aki bátran szolgálja az igazságot, világgá kiáltja a zsarnokságot, 
az embertelenséget! És köszönet a kiadónak, Borbándi Gyulának, aki le-
tette az asztalunkra Rózsás János könyvét. 
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BOGYAY TAMÁS 
A magyarság hadtörténete229 

Magyarország hadtörténete két kötetben. Hadtörténeti Intézet és Múzeum. 
Főszerkesztő Liptai Ervin. Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest 1984.1. A 
honfoglalástól a kiegyezésig. Szerkesztő Borús József. 672 L, 202 mel-
léklet, 479 kép. 
 
A recenzens és valószínűleg a legtöbb olvasó is bizonyos örvendező kí-
váncsisággal vette kezébe a szinte fényűzően, de ízléssel kiállított vaskos 
kötetet. Már az első belelapozáskor feltűnik a gazdag és változatos kép-
anyag, amihez még térképek és térképvázlatok sora járul. 33 oldalt kitevő 
„Időrendi áttekintés”, „Forrásmunkák és feldolgozások” cím alatt több 
mint tíz oldalas bibliográfia, kilenc és fél oldalt kitöltő „Képek jegyzéke” 
fejezetenként tagolva, 23 oldal „Személy-” és külön 
„Településnévmutató”, valamint a szövegközti „Vázlatok jegyzéke” két 
oldal terjedelemben, bíztató jelei annak, hogy tudományos igényű és 
megbízhatóságú feldolgozást kaptunk. A kötetet lezáró „Tartalom” vilá-
gosan megmutatja az egész munka jól átgondolt rendszerét. A kerek ezer 
esztendős hadtörténetet nyolc fejezetre osztották. Az első fejezet szerzője 
Borosy András, címe „Magyarország hadügye és háborúi a honfoglalástól 
az Árpád-ház kihalásáig”. A másodikban Rázsó Gyula „A magyar feudá-
lis hadsereg fénykora” címmel az 1301-től 1490-ig terjedő időszakot tár-
gyalja. A harmadik fejezet Szakály Ferenc műve „Hadügyi változások a 
középkori magyar állam bukásának időszakában” címmel. A „Habsburg- 
és törökellenes harcok” címet viselő negyedik fejezet első részét, amely 
1606-tal zárul, Marosi Endre, az 1703-ig terjedő második részt Nagy 
László írta. „A Rákóczi-szabadságharc”-nak szentelt ötödik fejezet szer-
zője Heckenast Gusztáv. „A kuruc szabadságharctól ezernyolcszáznegy-
vennyolcig” című hatodik fejezet a kötetet szerkesztő Borús József műve. 
Bona Gábortól való a „Szabadságharc 1848—49-ben” című hetedik feje-
zet, míg Balázs Józseftől a nyolcadik, amelynek címe „Magyarok az olasz 
szabadság- harcban és az észak-amerikai polgárháborúban”. 

Az utolsó fejezetcímnél szembe ötlik, és a szöveg olvasásakor még 
nyilvánvalóbbá lesz bizonyos ellentmondás a teljes munka címével. A 
magyarok szereplése az Itália egységesítéséért folytatott harcokban és 
Észak-Amerika csataterein nem Magyarország hadtörténete. Az egész 

                                                           
229 Megjelent a Új Látóhatár 1986. évfolyam 4. számában. 
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munka pontos címe tehát inkább „A magyarság hadtörténete” vagy hason-
ló lehetett volna. Feltűnő az is, hogy ugyanakkor szó sem esik a magya-
rok szerepéről Ferenc József császár birodalmának hadseregében. Borús 
József a hatodik fejezet elején jónak látta megindokolni, hogy „miért kell 
beszélnünk magyar hadügyről 1711 után?” A kérdést 1849 utánra is fel 
kellett volna tenni. Hiszen a huszárezredek legénységét továbbra is csak 
magyarok adták, a tisztikarban sem hiányoztak magyarok, említsük csak 
Königgrätz szerencsétlen hadvezérét, Benedeket. Custozzánál, Solferinó-
nál, Königgrätznél bőven ömlött a magyar vér is. Ezt a hiányt semmi eset-
re sem pótolhatja a különféle hazai tervek és kiserietek voltaképp nem is a 
hadtörténetbe tartozó ismertetése, amelyben a Makk-féle szervezkedés 
(554.1.) erősen szépítve van. 

Leginkább a negyedik fejezetben kísért még az ötvenes évek „pártos” 
történetírásának frazeológiája, amely a legújabb magyar történeti szakiro-
dalomban szerencsére már csak elvétve található. Mindegyik szerző tö-
rekszik a tárgyilagosságra, és kellőképp érvényesül az egységes szerkesz-
tési elv. Az egyes korszakokat a tágabb háttér, az európai politikai helyzet 
és a hadügy akkori állapota ismertetése vezeti be. A hadszervezet társa-
dalmi alapjai, hadászat, harcászat, haditechnika, erődítések, fegyverek stb. 
mind bemutatásra kerülnek, az utóbbi nemcsak írásban, hanem képekben 
is. 

Olvasás közben mégis az az érzés kerekedik felül, hogy a hatalmas ter-
jedelem nem volt elegendő, nemegy érdekes és fontos, néha lényeges 
részletnek nem jutott már hely. Különösképp áll ez a középkorra, ahol pl. 
az árpádkori határvédő népelemekről, kivéve a székelyeket, alig pár mon-
dat szól. Nagy Lajos itáliai harcairól is számos izgalmas és jellemző rész-
letet olvashatunk a korabeli olasz forrásokban. 

Ilyen terjedelmű könyvnél nem lehet belemenni aprólékos bogarászás-
ba, de nem kákán csomó keresés, ha megemlítek néhány nyilvánvaló hi-
bát vagy tévedést. Ilyen például a 21. lapon az, hogy 907. július 5-én a 
magyarok Ennsburg közelében győzték le Luitpold bajor őrgróf seregét. 
Először is a csata nem 5-én, hanem 4-én zajlott le. Másodszor: immár 
több, mint hatvan éve ismert a hiteles forrás, amely szerint a bajorokat 
Brezalauspurcnál verték tönkre. Ezt a helyet a humanista Aventinus a 16. 
században Pozsonnyal azonosította, legújabb kutatások szerint ez a 
Brazlav vára a 9. századi Mosapurc volt a mai Zalavár mellett. A 23. la-
pon az áll, hogy Arnulf bajor herceg kilenc évre fegyverszünetet kötött a 
magyarokkal. A valóságban Madarász Henrik német király volt az, aki ezt 
tette, hogy felkészülhessen a kalandozókkal való végül is sikeres leszá-
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molásra. A Lech-mezei csata után fogságba esett Bulcsút és Lélt nem Ot-
tó német király, hanem öccse, Henrik bajor herceg végeztette ki Regens-
burgban (25. 1.). A 43. lapon elég hiányos a tatár hadak betörési útvonala-
inak a leírása. Előtte, a 41. lapon a mongolok fegyverzetét jellemezve a 
szerző „egyélű, kissé hajlott kard”-ról beszél, ami magyarul egy szóval 
kifejezhető: szablya. A 74. lap szerint Lajos király öccsét Nápolyban 
gyilkolták meg, a valóságban Aversában. Nagy Lajosnak a 76. lapon em-
lített törökök feletti győzelme, amelynek emlékét ma is őrzi Máriacell 
monumentális temploma, nem 1377-ben volt, mint általában hitték, de 
nem is 1373-ban, mint itt olvassuk a 74. lapon, hanem Kumorovitz Bernát 
alapos kutatásai szerint 1375-ben. 

A török hódoltságról szóló fejezet igen tárgyilagosan ismerteti a török 
- Habsburg viszonyt, de érezhető rajta a török oldal, vagyis az oszmanista 
szakirodalom hiányos ismerete. A 18. században jóval több figyelmet 
érdemelt volna a határőrvidék szervezése. Az „Időrendi áttekintés” a 607. 
lapon megemlíti egy „erdélyi székely határőr huszárezred” felállítását, 
pedig még két székely gyalogezredet is felállítottak, és a többi határőrez-
red területe is jogilag jórészt Magyarországhoz tartozott. Székely határ-
őrökkel verették le 1784-ben a Horia és Closca vezette lázadást, amely 
több volt, mint egyszerű jobbágyfelkelés, vezérei is megérdemelték volna 
nevük megemlítését. Ugyanebben a fejezetben, amelynek a szerkesztő 
Borús József a szerzője, különösen érdekes, mert a téma alig ismert, a 
magyar katonai nyelv ügyéről szóló rész. 

Tudományos szakkönyvek kritikusainak mindig a legkönnyebb volt 
belekötni a bibliográfia hiányaiba. Teljes bibliográfia még szűkebb szak-
területeken is csak vágyálom. Az első fejezeten azonban észrevehető, 
hogy írója nem használta fel pl. a Lech-mezei csata gazdag külföldi iro-
dalmát. Hiányoznak irodalomjegyzékéből olyan átfogó munkák, mint 
Vajay Szabolcsé a kalandozásokról (Der Eintritt des ungarischen 
Stämmebundes in die europäische Geschichte /862—933/, Mainz 1968) 
és Hansgerd Gökkenjan-é az árpádkori katonai segédnépekről és határ-
őrökről (Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn, 
Wiesbaden 1972.) Különösképpen hiányzik olyan magyar összefoglaló 
munka is, mint Kalmár János: Régi magyar fegyverek, Budapest 1971. A 
magyar turkológusok írásai pedig nemcsak a bibliográfiát növelhették 
volna, hanem lényeges segítséget nyújtottak volna a harmadik és negye-
dik fejezet szerzőinek is. 

Végül pár szó a gazdag képanyagról. Ebben régi tárgyi és képdoku-
mentumok mellett elég sok a múlt században divatba jött festői rekonst-
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rukció. Persze, ezek is lehetnek hitelesek, főként egyenruhák bemutatásá-
ra. Az olvasó azonban csak a könyv végén található képjegyzékből tud-
hatja meg, melyik illusztráció honnan való. De itt akad melléfogás. Pl. a 
4. kép az aquilejai dóm altemplomában látható hátrafelé nyilazó lovassal 
nem a kalandozások korából való, pár száz évvel későbbi. A Képes Kró-
nika miniátorának azonosítása Meggyesi Miklóssal egyelőre puszta fölte-
vés. A híres budavári szoborleletből való udvari lovag és heroldja (39. 
kép), nem a 14. századból, hanem a 15. század első harmadából szárma-
zik. 

Mindent összevéve, a kezdeti örvendező kíváncsiság, amivel a vaskos, 
bizony nehezen „kezelhető” kötetet a kezünkbe vesszük, nem csap át ki-
ábrándult csalódásba. A „Magyarország hadtörténete” első kötete nem-
csak külsőleges dísze lehet könyvespolcunknak. Elolvasni is érdemes. 
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HANÁK TIBOR 
Pöltenberg230 

Domahidy Miklós: Az osztrák vádlott. Regény egy tárgyalásról, amelyen 
nem derült ki, hogy a vádlottat Pöltenberg Ernőnek, vagy Ernest Pölt Rit-
ter von Pöltenbergnek hívják. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 
kiadása, Bern 1985, 202 l. 
 
A regény eredetileg „regényes” volt, a fantáziának szólt. Az antik regény-
ben csodálatos elemek, az újkori regényben az ámulat és a kétkedés 
együttes jelenlétének jutott az a mozgató erő, mely leköti figyelmünket s 
amiért végeredményben regényeket olvasunk. Hisszük is, nem is az olva-
sottakat; tudjuk, hogy nem „igazi” eseményekről van szó. A regény nem 
történetírás és nem csupán adatközlés. Több ennél és főképp érdekesebb: 
költészet, nem utolsósorban a hozzáköltés értelmében. Szerb Antal pa-
naszkodott azon, hogy a 19. század óta divat lett a fiktív események és a 
„regényesség” helyébe a „lelket” tenni, a lelki folyamatokat, s ezáltal a 
regény tudákossá vált és a művelt rétegek olvasmánya lett. 

Bármily változáson ment is át a regény, műfaji alapkövetelménynek 
érezzük az érdeklődés felkeltését, az ébren tartó feszültség megteremtését. 
Eszerint unalmas regény nincs; az unalmas regény nem regény –, bár ter-
mészetesen igen nagy skálája van annak, ki mit talál érdekesnek vagy 
unalmasnak. A feszültség megteremtéséhez elég néha egy bejelentés, 
mint Franz Kafka regényeiben és elbeszéléseiben: „Valaki megrágalmaz-
hatta Josef K.-t, mert anélkül, hogy rosszat tett volna, egyik reggel letar-
tóztatták”; „Gregor Samsa. . . arra ébredt, hogy szörnyű bogárrá válto-
zott.” 

De mi lehet ez a felütés, a kezdeti feszültség megteremtésének eszköze 
az aradi tizenhárom egyikének történetében? Az események lefolyását 
1848. március 15-től a világosi fegyverletételig és Aradig legalábbis váz-
latosan minden középiskolás ismeri. Előre tudjuk a végét mind a tizenhá-
rom életnek. Domahidy Miklós azonban nem az eseményeket nézi, nem is 
az egyes életek hátterét, az Aradhoz vezető utat, hanem a miértet. Miért, 
milyen személyes indítékok révén kapcsolódott be valaki a szabadság-
harcba, mi késztette a tábornokokat a kilátástalan harc, az elbukás igen 
valószínű lehetősége és ezzel végzetük meg végük vállalására? Az aradi 
áldozatok túlnyomó részét tekintve ez természetesen nem izgalmat keltő 
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kérdés egy regény hátteréül. Eleve világosnak látszik - bár ez is csak előí-
télet, mint a szerző igen pregnánsan érzékelteti –, hogy a tábornokok ha-
zafias kötelességüket teljesítették, a nemzeti függetlenségért és szabadsá-
gért szálltak síkra. 

De az osztrák vádlott? Miért harcolta végig a magyarok harcát az a 
Ritter von Pöltenberg, akinek a másik oldalon lett volna a helye? Ez már 
érdekes kérdés, alkalmas a feszültség teremtésére huzamos ideig. 
Pöltenberg nem magyar területeken kezdte katonai pályafutását. Galíciá-
ban szolgált. Felesége lengyel származású. Nem tudott magyarul, nem is 
érdeklődött Magyarország iránt. Családja Bécsben élt, ott szeretett volna 
ő is lenni. Nem volt benne sem elvágyódás, sem kalandvágy. Politikai 
meggyőződése a Habsburg–házhoz kötötte, nem lelkesedett sem a forra-
dalmi eszmékért, sem pedig Kossuthért. De akkor miért tartott ki konokul 
a magyarországi szolgálat mellett a keserű, tragikus végig, Aradig, ahol 
elsőként vitték a bitófa alá? 

Domahidy Miklós megkapóan és regényesen bontja ki a kérdést, bar 
egyébként módjával, igen visszafogottan veszi igénybe a fantáziát, a hoz-
záköltés lehetőségét. Ahol csak lehet, szigorúan tartja magát a történelmi 
tényékhez, életrajzi adatokhoz. Épp az a megnyerő és egyben megnyugta-
tó ebben a könyvben, hogy a regényesség nem ül rá a történelemre és 
semmiképp nem költi át, nem kíván semmiféle ideológiát vagy nemzeti 
érzések által diktált téziseket igazolni, illusztrálni. A regényírónak nem 
kellene, de a történelem iránt érzett tiszteletből megteszi azt is, hogy el-
számol a tényekkel és költői elemekkel. A regény végén szétválasztja a 
két síkot, elárulja, hogy mi tartozik az igazolható adatok közé és mi nem. 

Ez a történetírói becsületesség visszatartja a burjánzó meseszövéstől és 
a bőbeszédűségtől is. Végeredményben csupán egyetlen hozzáköltött je-
lenetre van szüksége ahhoz, hogy kibontsa a kérdést: miért vett részt a 
magyar szabadságharcban a Habsburg–hű Pöltenberg tábornok? A kérdés 
érdekességét az a meglepő beállítás fokozza, hogy maga Pöltenberg teszi 
fel, ő kutatja csak igazán, hogy miért is, hogyan is került ide. A hozzákö-
tött jelenet színtere Ráros, ez a csak egykoron létezett falu az Ipoly völ-
gyében. A beszállásolás során itt találkozik a tábornok a Simay–kúrián 
Emmával, egy magyar katonatiszt feleségével, akinek férje Bécsben telje-
sít szolgálatot. Emma tehát az ellenpont: magyar család a császár oldalán, 
az osztrák Pöltenberg a magyar szabadságharc szolgálatában. Talán ez is 
a legjobb kifejezés ebben az esetben: Pöltenberg szolgálatot és parancsot 
teljesített azzal, hogy Magyarországra ment. Ezzel megfelelt a katonai 
hűségnek anélkül, hogy feladta volna hűségét a császári házhoz. 
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Az asszonnyal való beszélgetés felidézése révén bontakozik ki az 
1849-es szabadságharc feldúlt légköre, melyben elmozdultak a korábban 
világos választóvonalak, s akaratuk ellenére a másik oldalra csúsztak át, 
főképp a katonák. Szolgálatukért, kacskaringós hadjárataikért a néptől 
sem kaptak elismerést, sőt nyűgös volt neki a sok éhes, rekviráló katona, 
aki a magyar szabadságért küzdött. Nem egyszer csukódtak be előttük az 
ajtók, ablakok, mint a regénybeli Rároson is, s nem egyszer hangozhatott 
el a tisztek kifakadása: „Ludwig, felelj nekem: magunkért harcolunk, a 
magunk jövőjéért, vagy értük?” (32.) 

A káoszhoz tartozott az is, hogy akik nem akartak is, hősök lettek. 
Pöltenberg a császár parancsára ment Magyarországra. Átvezényelték. 
Mit tehetett volna mást? Jelentsen beteget, mint egyesek tették? Vagy 
dezertáljon? Ment. Az indulás irányával „elkötelezett ember lett, de nem 
az ügyért, hanem önmagával szemben.” (187.) A felállított honvédséghez 
került, mely azonban nem a szláv megmozdulások ellen fordult, mint elő-
ször hitték és magyar részről hirdették, hanem a függetlenségért szállt 
síkra — élén osztrák tisztekkel, császárhű feljebbvalókkal. így aztán pon-
tosan az történt Pöltenberggel, amit az aradi hadbíróság jegyzőkönyvébe 
bediktált: „szívem legmélyén most is a császári ház és az osztrák hadsereg 
híve vagyok, ha cselekedeteim ennek ellenkezőjét bizonyítanák is.” (182.) 
Kettévált a meggyőződés es a tett, vagy ahogyan a szerző írja igen találó-
an: „válhat valaki magyar nemzeti hőssé anélkül, hogy a szíve mélyén 
magyarrá válnék; ahogy maradhatott valaki makulátlan osztrák még akkor 
is, ha egy császári hadbíróság hűtlenségért küldte az akasztófára.” (188.) 
S ez a Domahidynál szépen kiteljesedő felismerés még magasabbra, álta-
lános emberi síkra, a felelősség és hovatartozás problématerületére emeli 
fel az elbeszélést, megmutatja, hogy sokszor mily kérdéses – néha gro-
teszk – valakit teljes mértékben felelőssé tenni saját politikai lépéseiért, 
noha ezt had– és népbíróságok azóta is nem egyszer megtették a tévedhe-
tetlenül határozott ítélkezés lehetőségének csalóka és végzetes hitében. 

Ezt a regényt drámaíró írta. Szerkezete mesteri, transzparens. Olyan, 
mint egy izgalmas sakkjátszma. Minden „húzásnak” megvan a maga jól 
átgondolt értelme, mely a pontosan kiszámított következő lépést – jelene-
tet, gondolatot, emléket, párbeszédet – váltja ki. A képek egymásba il-
leszkednek, soha nem táncolnak ki a sorból és soha nem tartalmaznak 
többet, mint az elbeszélés adott fokán logikus, indokolt. Ez biztosítja a 
permanens feszültséget és a fokozást. A nyelv is drámai tömörségű, ci-
comátlan, pontos. Sok helyen olyan, mint egy aforizma –, vagy sírfelirat 
egynek a tizenhárom közül. 
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SZÁSZ JUDIT 
Két világ közt231 

Deréky Pál: Magyarok Ausztriában és Nyugat–Németországban – Be-
szélgetés 26 fiatal értelmiségivel, Integratio, Bécs 1984, 219.1. 
Frieder Georg: Integrationsprobleme junger Aussiedler aus Siebenbürgen 
in der Bundesrepublik Deutschland – exemplarisch dargestellt an elf 
jungen Erwachsenen, die in der Bundesrepublik Deutschland einen 
Sonderlehrgang besuchen oder besucht haben. Wissenschaftliche 
Hausarbeit zur Erlangung des Magistergrades an der Ludwig–
Maximilians–Universität München, Fachbereich Psychologie und 
Pädagogik. München 1984. 

 
A beilleszkedés a Nyugatra kivándorolt kelet–európai ember számára 
kulcsfontosságú. Különböző megközelítésben témája annak a két interjú-
gyűjteménynek is, amelyekről az alábbiakban szó lesz. Frieder Georg 
munkája a fiatal erdélyi szász bevándorlók beilleszkedési nehézségeiről 
magiszteri dolgozatnak készült a müncheni egyetem pedagógia tanszékén. 
A szerző tizenegy beszélgetést vesz alapul, de csak egyetlen egynek közli 
a teljes szövegét, a többit tematikai súlypontok szerint összefoglalja. A 
dolgozatnak tetemes része a kiértékelés egy bizonyos módszerének il-
lusztrálása; Georg ezért hosszú oldalakon az elemzés formális irányvona-
lait taglalja. A tartalmakat csak vázlatosan ismerteti, az árnyalatoknak alig 
szentel figyelmet. Deréky Pál kötete huszonhat teljes beszélgetést tartal-
maz, a szerző rövid előszava nagy vonalakban összefoglalja, de módsze-
resen nem elemzi őket. Egyik válogatás sem tekinthető reprezentatívnak a 
Nyugatra került szász, illetve magyar fiatalok gondolkodására, de egyedi 
vélemények gyűjtelékénél több. Kirajzolódnak ugyanis közös jegyek, 
hasonló érvelési módok, melyek – ha vázlatosan is – a két csoport néhány 
jellegzetes tulajdonságát körvonalazzák. Minden különbözőségük ellenére 
azonos alaphelyzetből indulnak ki e szász és magyar húsz és harminc év 
közötti fiatalok: valamennyien értelmiségiek és kelet–európai származá-
súak, identitásukat két világhoz való viszonyuk alakítja. A kérdezők is 
osztoznak beszélgetőpartnereik sorsában. Ez részben előny, részben hát-
rány: a saját csoportjuk égető problémait, döntő nehézségeit, érdeklődési 
körét jól ismerik ugyan, de elvétve es mellékesen hoznak szóba olyan 
véleményeket, nézeteket, amelyek egy kívülálló számára érdekesek. Ez az 

                                                           
231 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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önmeghatározáson alapuló szempont tálán magukat a kérdezőket fosztotta 
meg attól a lehetőségtől, hogy néhány függőben maradt kérdésre választ 
kapjanak. 

Interjúiban Frieder Georg kitér az Ottó Benecke–alapítvány iskoláinak 
szerepére az integrációs folyamatban. Ezek az iskolák lehetővé teszik a 
kelet–európai államokból bevándorló német származású fiataloknak, hogy 
egy tanfolyam elvégzése után leérettségizzenek és így továbbtanulhassa-
nak. A Csehszlovákiában, Jugoszláviában, Lengyelországban, Magyaror-
szágon, Romániában vagy a Szovjetunióban megszerzett matúra ugyanis 
nem egyenértékű a német érettségivel. A szerző maga is erdélyi szász, 
tizenkilenc évesen vándorolt ki Németországba, nevelőtanár Nürnberg-
ben. 

Deréky Pál tanársegéd a bécsi egyetem magyar tanszékén. Magyaror-
szágot tizenöt éves korában hagyta el, s akárcsak interjúalanyainak zöme, 
a németországi burg–kastli magyar gimnázium növendéke volt. öt első-
sorban a gyerekként Nyugatra került vagy már itt született fiatalok ma-
gyarságtudata, a magyarsághoz való viszonya foglalkoztatta. 

Mind a német, mind a magyar fiatalok tagjai egy–egy sajátos kultúrájú 
csoportnak, melyet különleges viszony fűz a maga anyanemzetéhez. A 
Németországba bevándorolt szász fiatalok egy kisebbségi közösséget egy 
többségire cseréltek fel, végérvényesen. A nyugati magyar fiatalok nem a 
magyar állam területén élnek, Nyugaton sem egy zárt magyar nyelvű kö-
zösség tagjai. Első találkozásuk Magyarországgal bizonyos tekintetben 
megfelel az erdélyi szász első németországi élményének: szembesülés az 
„anyanemzettel”. Lényeges különbség azonban, hogy Deréky beszélgető-
partnerei Magyarországon csak vendégek, élni Németországban és Auszt-
riában élnek, szórványban; ezzel szemben a bevándorló szász régi ottho-
nát, a kisebbségit, feladta, a többségben kényszerül otthonkeresésre. 

A német fiatalokat az interjúk tanúsága szerint főképp az Ottó Benecke 
iskola foglalkoztatja; ez az első zsilipkamra, amely beemeli őket a német 
életbe. Ide kizárólag kelet–európai fiatalok járnak, akik egy gyökeresen 
más oktatási rendszerben nevelkedtek; a tanárok erre nincsenek különö-
sebb tekintettel. Utólag a növendékek kifogásolták, hogy az iskolában 
csak tárgyi ismeretekre tettek szert, az új országukról, annak légköréről, 
íratlan törvényeiről semmit nem tudtak meg. Beilleszkedési nehézségeik 
megoldásánál gyakran csak az a bizonyosság segítette őket, hogy más 
bevándorlók is hasonló problémákkal küszködnek. S mindannyiukban él a 
meggyőződés, hogy itt másként kell élni, meg kell tanulni eligazodni – a 
magányosság, a tudatlanság és a honvágy ellenére. Visszaút Romániába 
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nincs. Nyilván ezért is rendkívül fontos a szász fiataloknak, hogy őket 
környezetük németnek tekintse; diszkriminálónak érzik, ha külföldinek, 
vendégmunkásnak vagy menekültnek nézik őket. Valamennyien két–
három éve tartózkodnak Németországban, itteni életük még nem alakult 
ki, helyét egyikük sem találta meg igazán. A régi baráti kör felbomlott, az 
új még alakulóban van. Meghatározó élmény a régi közösségből való ki-
szakítottság és az újból való kitaszítottság. Frieder Georg szerint ez a le-
begő állapot megszűnik, mihelyt biztos anyagi megélhetésre tesznek 
szert. Kérdéses, hogy a munkahely valóban automatikusan garantálja-e a 
súrlódásmentes integrációt. E tétel bizonyításához komoly szociológiai 
felmérésekre lenne szükség. A beilleszkedési folyamat jelenlegi stádiu-
mában fiatalok mindenkeppen több külső segítségre tartanának igényt. 
Megértést és támogatást várnak a német lakosságtól. Javasolták, hogy a 
sajtó, rádió és televízió nyújtson részletes felvilágosítást a bevándorlók 
helyzetéről. Sokat lendítene a német–szász megértésen, ha a bevándorlók 
pontos információk birtokában ülnének fel a repülőgépre; ez a lehetőség – 
nyilván a romániai helyzet ismeretében – még feltételes módban sem ke-
rült szóba. 

A szerző állítása, hogy az erdélyi szászok kivándorlásának célja a 
szász identitás megőrzése, leegyszerűsít ugyan egy bonyolult probléma-
kört, alapvetően azonban helytálló. A beszélgetések sajnos nem világítják 
meg ennek az azonosságtudatnak a lényégét, mely Frieder Georg szerint 
„fejlett történelem- és hagyomány tudatban nyilvánul meg”. A nyugatné-
met nemzeti tudatról sem tudunk meg semmi közelebbit, pedig hasznos 
lenne, tekintettel arra, hogy Georg úgy véli, a bevándorlók cseberből ve-
derbe kerülnek, a nemet társadalomba való beilleszkedés ára ugyanis épp 
e különleges szász tudat feladása lenne. Az interjúk ezt az elméletet sem-
milyen módón nem támasztják alá, de nem is cáfolják. Egyszerűen nem 
erről szólnak. Georg egyetlen esetben sem kérdez rá; s feltételezem, az 
interjúalanyok túlságosán rövid ideje vannak Németországban ahhoz, 
hogy ezt a szász–német ellentétet, illetve különbséget akárcsak vázlatosan 
is megfogalmazhatnák külső segítség vagy ösztönzés nélkül. Megoldandó 
feladataik a kivándorlás első időszakában: megélhetés, lakás, szakma. 
Céljuk a lehetőleg súrlódásmentes beilleszkedés, nem pedig az esetleges 
összeegyeztethetetlenségek elemzése, vagy netán céltudatos keresése, ők 
még a két világ között lebegnek, az egyikhez már nem, a másikhoz még 
nem tartoznak. 

Más a helyzet Deréky beszélgetőpartnereinél. Ők valamiféleképpen 
mindkét világ lakosai, lehetnének ama bizonyos kettős kötődés élő bizo-
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nyítékai. Mégis sokuk a szászokéhoz hasonlóan egy „sem ide, sem oda 
nem tartozom” életérzésről beszél. Ennek náluk más okai vannak. Deréky 
interjúalanyait három csoportból válogatta; a burgenlandi fiatalokkal foly-
tatott beszélgetéseire itt nem térek ki. Csak a két másik típussal kívánok 
foglalkozni: először a felnőttkorban, érettségi után kivándorolt magya-
rokkal, majd azokkal, akik Nyugaton születtek vagy gyerekkorukban ke-
rültek el Magyarországról. Az első csoport tagjai különböző okok miatt 
vándoroltak ki: találni köztük politikai és gazdasági menekültet, van, akit 
a szakmai vagy a tanulmányi lehetőségek csábítottak, van, aki házasságot 
kötött és van, akit egyszerűen a kalandvágy hajtott más országokba. Több 
éve élnek Ausztriában és Németországban, honvágytól nemigen szenved-
nek, már csak azért sem, mert szinte valamennyien rendszeresen utaznak 
Magyarországra. Nyelvileg többnyire beilleszkedtek német környezetük-
be, mégis nagyrészt magyarokkal járnak össze. Elgondolkodtató az egyik 
interjúalany megjegyzése, miszerint annak, „hogy valaki megtalálja-e a 
helyét, kevés köze van a disszidáláshoz. Aki Magyarországon nem na-
gyon tudta, hogy mit csináljon, az itt sem fogja tudni, hogy mihez kezd-
jen”. Nyilván nem minden kivándorlónak kiegyensúlyozatlan a lelkivilá-
ga. Mégis, bizonyára sok ellentmondást, személyes és objektív nehézséget 
kényelmesebb a beilleszkedés, az idegenség számlájára írni és mint meg-
oldhatatlan problémát elkönyvelni, semmint szembenézni vele és megol-
dására törekedni. 

A másodgenerációs magyarok ismételten kérdik maguktól és környe-
zetüktől: Hova tartozom? Ki vagyok? Az utóbbi kérdés megválaszolásá-
hoz okvetlenül szükséges az első egyértelmű tisztázása. Egyértelmű őne-
kik azt jelenti, hogy csakis az egyik oldalhoz lehet tartozni. S kérdező, 
kérdezett és olvasó közt is létezik egy hallgatólagos egyetértés arról, hogy 
két nemzethez, országhoz sem egyforma jogon, sem különböző mértek-
ben tartozni nem lehet. A nemzeti közösségből való kiszakítottság „egy 
törés, mely talán soha nem gyógyul be”, így az egyik kérdezett, aki lélek-
tanilag elfogadható megoldást keres ahhoz, hogy magyar legyen és mégis 
nyugati. A mégis kötőszó antagonisztikus viszonyt sugall magyar és nyu-
gat–európai között; létezhet-e megoldás ilyen alapállásból kiindulva? 

Az ő célja, úgy tűnik, Deréky fő vizsgálati csoportjának az átka. Né-
metországban vagy Ausztriában születtek, nevelkedtek. Magyarnak tekin-
tik magukat. Felmerülhet a kérdés: akkor miért a kétely, a bizonytalan-
ság? És: miért csak két személy tudja összeegyeztetni magyar és osztrák 
mivoltát? A többség hol egyik, hol másik világban keresi a helyét s ha 
úgy véli, hogy megtalálta, akkor ez mindkettőn kívül esik és még véletle-
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nül sem a kettő egy–egy szeletébe. Akárcsak a hovatartozás, a kizártság is 
kizárólagos. 

Az erdélyi szász fiatalok kötődése a régi közösséghez a családban va-
lósul meg. Georg és beszélgetőpartnerei fontosnak tartják a rokoni köte-
lékeket. A magyar fiatalok magyarságánál is döntő szerepet játszik az 
otthoni környezet; ez Deréky interjúiban nem fogalmazódik meg. Kiderül 
azonban: valamennyien a szüleiktől tanultak magyarul. A szülök magyar-
ságtudata lényeges tényező abban, hogy gyermekeiket magyar magánis-
kolába íratták. Figyelemre méltónak tartom, hogy Deréky interjúalanyai, 
függetlenül attól, hogyan értékelik a burg-kastli iskolát ideológiai és pe-
dagógiai szempontból, majdnem mind megegyeznek abban, hogy a ma-
gyarságtudatuk – bármilyen legyen is az – ebben az iskolában alakult ki 
vagy erősödött meg. Az állandó magyar nyelvű környezetnek döntő hatá-
sa lehet ebben a folyamatban. De: a gimnázium elvégzése után ezek a 
fiatalok szinte mégegyszer emigrálnak német, illetve osztrák környeze-
tükbe. Létezik ugyan Burg–Kastlban kötelező német óra, több tantárgyat 
németül tanítanak, az interjúkból mégis az tűnik ki, hogy a hatásfok kö-
rülbelül megfelel a kelet–európai orosz nyelvoktatásénak. Felnőttként kell 
tehát elsajátítaniuk ezeknek a fiataloknak azt a nyelvet, amelyik lehetett 
volna második anyanyelvűk. Többségük érettségi táján utazik először 
Magyarországra, az első utat sűrűn követi a többi. Egyszerre indul be 
számukra két beilleszkedési folyamat: egyrészt a német, illetve osztrák 
társadalomba, másrészt a magyarországiba. Egyszerre szembesülnek a 
nyugati országgal, ahol élniük és dolgozniuk kell, és a „magyar ország-
gal”, a szellemi hazával. Mindkét országban léteznek kapcsolódási pontok 
és mindkettőben vannak keretek, melyeket igényeik szétfeszítenek, ők 
mások. S ez a másság mindig pozitív vagy negatív előjelet kap. A ma-
gyarság magyar szempontból érték, míg esetleges nem magyar vonások 
inkább csak zavaró tényezőkként merülnek fel. Ezért mondhatta Deréky 
Pál a müncheni KÖR „Születésnapok” találkozóján 1985 júliusában: 
„Számunkra nem természetes adottság, nem etnikai definíció magyarsá-
gunk, hanem szinte világnézet, szinte hit”. Interjúalanyait e hit tételeiről 
faggatja, többek között arról, mit tudnak az utolsó negyven év magyar 
történelméről. A válaszok eléggé hézagosak; s bizonyára ugyanez lenne 
az eredmény, ha e korszak német vagy osztrák történelméről kérdezős-
ködnék. Nem teszi. Azt sem kérdezi meg partnereitől, mi köti őket Nyu-
gat–Európához; csak az iránt érdeklődik, visszatelepülnének-e Magyaror-
szágra. Egy kivétellel nemleges válaszokat könyvelhet el. Nem tartom 
valószínűnek, hogy a határozott döntések okát kizárólag a magyarországi 
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politikai viszonyokban kell keresni, annak ellenére, hogy a kérdések és a 
válaszok ezt hangsúlyozzák ki. 

Bár Nyugaton akarnak maradni, Magyarországgal kapcsolatban még a 
kint születettek is gyakran használják a „haza”, „otthon” kifejezéseket, 
ezzel szemben Németország vagy Ausztria mint egyszerű „itt” szerepel. 
Véleményem szerint ez a szóhasználat nem egy harmonikus nemzettudat 
kifejezője, hanem sokkal inkább egy délibábtudaté. Az erdélyi szász fiata-
lok a „haza” és „otthon” szavakat legfeljebb a szülők lakhelyére vonat-
koztatják, különben az itt, ott, Németország, Románia semleges fogalmai-
ra szorítkoznak. Hontalanságukat szóhasználatuk híven tükrözi. 

Mindkét szerző olyan fiatalokkal beszélget, akik többségükben más is-
kolába jártak, mint német kortársaik. Az Ottó Benecke–tanfolyam rövid, 
feladata a szász fiatalok beilleszkedésének elősegítése. Mint láttuk, ennek 
csupán formálisan tesz eleget, hatásában inkább semleges. A burg–kastli 
gimnázium növendékeit sok tekintetben évekre elszigeteli mind a német, 
mind a magyar valóságtól. Fölvértezi őket ugyan egy szilárdnak tűnő ma-
gyarságtudattal, de megnehezíti beilleszkedésüket a közvetlen környezet 
társadalmába. A szász fiatalok az erdélyi szász identitásról nem beszél-
nek, hallgatólagosan egyetértenek abban: az erdélyi szászság megszűnik. 
Számukra az asszimiláció az egyetlen járható út. Hogy ez az út merre 
vezet, hogyan kanyarog, azt újabb beszélgetések világíthatnák meg né-
hány év múlva. Deréky interjúalanyai viszont többségükben rendelkez-
hetnének azzal a kitekintéssel, ami egy rövid ideje Nyugaton élő fiatalnál 
még nem alakulhatott ki. Ők összevethetnék a magyar és nem magyar 
azonosságukat. Sajnos, erre Deréky nem kíváncsi. Azt, hogy ezt a csopor-
tot választotta ki és nem például a német iskolát végzett magyar fiatalo-
két, nem lehet neki felróni. Azt viszont már igen, hogy a Nyugaton élő 
magyaroknak csak és kizárólag a magyarságát firtatja és nem próbál eset-
leg olyan közös nem–magyar jegyeket találni, melyek azon túl is jelle-
meznék ezt a csoportot, hogy állandó lakhelye Nyugat-Európában van és 
beszél németül. 

Frieder Georg és Deréky Pál egyirányú uton járnák, noha mindketten 
tudják és jelzik is, hogy többfele is lehet indulni. Georg az asszimilációt 
elkerülhetetlennek tartja, a „megmaradni szásznak Németországban” még 
feltételes módban sem kerül be kérdései közé. Deréky a magyarságtudatra 
és a magyarságról való tudásra összpontosít. Bár előszavában többek kö-
zött azt tűzi ki céljául, „hogy ennek a Magyarország–orientált, Magyaror-
szágra járó másodgenerációnak érzelemvilágát, magatartás- és gondolko-
dásmódját” feltérképezze, „mégpedig nyugati környezetéhez és Magyar-
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országhoz fűződő viszonyrendszerében egyaránt”, a nyugati koordináta 
valójában csak akkor jelenik meg, ha a beszélgetőpartner tereli rá a szót. 
Deréky Németországban és Ausztriában élő magyarokat keresett és nem 
kérdezte, mennyire nyugatiak is ezek a magyarok. Pedig ez nagyon fontos 
lenne e csoport bemutatásánál, akkor is, ha esetleg kiderülne, valóban 
csak magyarok a maguk módján és hiábavaló volt nyugati vonásaikat 
keresni. 
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ZALÁN MAGDA 
Féltenyérnyi nagyvilág232 

– Pédery-Hunt Dóra torontói éremszobrász – 
 
Hetekig csomagolt 1983 nyarán, naponta százszor megjárva az óriási villa 
három emeletét, többnyire kettesével szedve a lépcsőket. Miután kiszelek-
tálta, szétajándékozta, elkótyavetyélte a 35 év alatt felgyülemlett tárgyai 
jórészét, a szállítási vállalat főnöke még mindig halántékát törölgette a 
gondolatra, hogyan fogják a megmaradt holmik hegyeit betuszkolni a 
negyedik emeleti, két hálószobás lakásba. Csak a butélia gyűjtemény több 
ezer kisebb–nagyobb üvegből áll. „Valamiképp sikerülnie kell – nyugtatta 
Dóra, és neki lett igaza. Amikor kirakodott, mint valami teret osztó kánai 
menyegző, elővarázsolódott a régi, tágas otthon kenyérmeleg hangulata, 
hogy benne Dóra új életet kezdjen akkor, amikor más már a régit is fáradt 
folytatni. Hetvenedik születésnapja előtt állt. 

Életének kereken a felét töltötte addigra Kanadában, mondta a közel 
kétszáz, ünneplésére összegyűlt barátjának. 1948-ban Németországból 
került az óceánnak erre az oldalára, mert az angoloktól megszállt Hanno-
ver városkapitányának felesége kanadai volt és éjjel–nappal Kanadáról 
beszélt a barátságába fogadott fiatal magyar menekültnek. 

– Olyan csodálatos mesélő volt, hogy szinte észre sem vettem mikor, 
hogyan, egyszer csak ott álltam Kanadában, pedig Isten bizony minden 
ellene szólt – porolgatta emlékezetében a valószínűtlen eseménysort, ami 
ebbe a múlt nélküli országba sodorta őt, aki a budai Vár egy középkori 
palotácskájában született, nevelkedett. Egy országba, ahol pontosan tudta, 
csak Mammonnak van szava, a múzsáknak alig, holott az ő családjában 
énekelni, táncolni, faragni mindenki tudott, de pénzt csinálni soha senki. 
Ahová akkoriban csak magányosokat engedtek be, családokat nem, ők 
meg tízen várták Hannoverben, hogy valahol nyílik számukra egy ajtó a 
világban: soha még nem éltek távol egymástól. 

Mégis, amikor Dóra egyedül megérkezett Montreálba, egyetlen szél-
lelbélelt bőrönddel meg egyetlen ottawai telefonszámmal, míg a többi 
bevándorló jövendő munkaadókra, behajóztatandó rokonokra gondolt, ő 
izgatottan készült megismerni a kék párákba burkolózó, havas hegycsú-
csokat, a végtelen tótükrökben magukat bámuló, sziklákba kapaszkodó 
fenyveseket, a vasárnapi békében szunyókáló házacskákat Torontóban és 

                                                           
232 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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a palatetőket beezüstöző esőcseppek varázsát Vancouverben: mindazt a 
képeskönyv világot, amit a Németországba került kanadai katonafeleség 
honvágyteremtette poézissel elébefestett. Fogalma sem volt róla, miből, 
hogyan, de biztosra vette, hogy hamarosan újra összehozza a családját. 

Optimizmusért sosem kellett a szomszédba mennem! 
Nevet; jellegzetes mozdulattal ültében kicsit előrehajol, mulatságosan 

begörbülő kisujjú kezével meg-megcsapkodja többnyire nadrágba bújta-
tott lábát. 

Az az egyetlen telefonszám, amivel a hannoveri városparancsnok fele-
sége útnak eresztette, az ottawai National Gallery igazgatójához szólt. Az 
igazgató rémülten hallgatta végig Dóra beszámolóját arról, hogy szobrá-
szati diplomája van a budapesti Iparművészeti Főiskoláról, de szobrait 
eddig csak fejben faragta, mert 1943-ban, amikor végzett, örülnie kellett 
annak, ha egy–egy idősebb mester maga mellé vette műtermi kisegítőnek 
és betűket vésetett vele szobrai talpazatára. Az egyetlen segítség, amivel a 
galéria igazgatója elláthatta Dórát, egy cím volt, két barátnőé: Florence 
Wyle az egyik, Frances Loring a másik. Álmokból szőtt világban éltek 
mindketten Torontóban: szobrásznők voltak egy városban, amelynek 
egyetlen múzeumában inkább dinoszaurusz csontok voltak, mintsem 
szobrok; ahol kiállítócsarnok nem volt egy sem, műgyűjtő, ha akadt is 
néhány, csak a haltukban megpatinásodott mesterek munkáit becsülte. Az 
igazgató azt remélte, a két kanadai szobrásznőnek sikerül majd lebeszél-
nie Dórát a művészetről. 

Ó, mekkorát tévedett! – emlékszik vissza Dóra első mentoraira. A két 
szobrásznő szeretetteljes, féltékenységet nem ismerő támogatása nyomán 
baráti otthonok ajtai nyíltak meg előtte. Sőt baráti műtermeké is. A híres 
Hetek közé tartozó A. Y. Jacksontól kölcsönkapott műteremben kezdte 
faragni élete első, valódi szobrait.. . Később Miss Loring támogatta any-
jának és apjának a beutazó vízumát. Háláját egy évtizeddel később egy 
kis méretei ellenére is nagy lendületű szoborral rótta le. A „monumentális 
miniatűr”, ahogy egyik kritikusa elismeréssel emlegette, egy szonett tö-
mörségű versre ihlette a képzőművészeteket szerető Barker Farleyt. Sorai 
nyomán belépett a kanadai irodalomtörténetbe nemcsak Frances Loring, 
de Pédery–Hunt Dóra is. 

Torontóban egy magánházhoz került, kicsit családtagnak, kicsit házi 
segítségnek. Korahajnaltól késődélutánig főzött – remek szakács kislány 
kora óta – takarított, kutyát sétáltatott, gyerekre vigyázott. Estére mégis 
maradt kedve, ereje, hogy faragjon, vasárnaponként meg, amikor ingye-
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nes volt a múzeumi belépő, hogy többórás gyaloglással bemenjen a vá-
rosba mások műveiből új erőt, kedvet meríteni. 

Két évig élt így, amikor egy újonnan szerzett festőbarát segítségével 
felkereste a torontói Northern Vocational School igazgatóját, aki minden 
formaság mellőzésével azonnal felvette szobrászatot tanítani. Tizenegy 
évig maradt az iskolában, közben fáradhatatlanul kilincselte sorra Kana-
dában született munkáival minden számbajöhető személyt és intézményt. 
Nem nagyméretű szobrokat készített, mint főiskolás korában tervezte, 
hanem néhány arasznyi kisplasztikák után tömérdek tenyérbe simuló kis 
reliefet: érmet, az egyetlen méretet, amit akkoriban a kanadai öntödék 
bronzba tudtak önteni. 

Miért akar érmeket csinálni? – igyekezett jóakaratúan lebeszélni Dórát 
választott műfajáról egy torontói műkereskedő. – Mi nem vagyunk hábo-
rúzó náció, nincsenek kitüntetésre váró mellkasaink. Egy másik lebeszélő 
arról próbálta meggyőzni, hogy a Dóra kézzel csinált medáliái nem lesz-
nek képesek felvenni a versenyt a gyárilag előállított ékszerek árával. 
Hogy érmet lehet nemcsak katonák mellkasán vagy hölgyek nyakában 
viselni, hanem évfordulók emlékeztetőjeként, különleges emberek előtti 
tisztelgésként asztalon, kandallópárkányon tartani, meg–megnézni, meg–
megsimogatni, azt Dóra százszor is elismételte, de úgy tűnt, mintha hal 
tátogatna vakondoknak. 

Mégsem volt türelmetlen, sem kedveszegett. Egyszerűen lehetetlennek 
érezte, hogy az idő ne neki dolgozzék. Az sem törte le, hogy első önálló 
kiállításán, ahová tíz éves torontói munkájából válogatta össze az anya-
got, egyetlen műve sem kelt el. A kiállítás zárónapján derűs szívvel szét-
ajándékozta a polcokon maradt darabokat és ha valaki megjósolja neki, 
hogy nemsokára az utolsó szálig szétkapkodják a munkáit, nem is csodál-
kozott volna. Egyetlen gondolat aggasztotta csupán, hogy talán utolérte a 
családi végzet: dilettáns. 

Csodagyerekként kezdtem – mesélte egyszer. – Négyévesen apám el-
vitt a budapesti Nemzeti Múzeumba. A Milói Vénusz egy gipszmásolata 
előtt megálltunk. – Nézd milyen gyönyörű! – tanított csodálatra apám. – 
Gyönyörű, igen – hagytam rá. – De én is meg tudnám csinálni. Aztán, 
mintegy bizonyításul ötévesen, életem első operaelőadásától ihletve 
megmintáztam egy kétalakos kompozíciót, amiről azt hitték, hogy egyik 
szobrászkodó nagynéném munkája. De a csodagyerekség a mi családunk-
ban nem jelentett sokat. Mindenki egy kicsit csodagyerek, csodafelnőtt 
volt. Apám fizikus létére gyönyörűen zongorázott, betéve tudta valam-
ennyi kedvenc operaáriáját, holott Monteverditől Wagnerig sok kedvence 
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akadt. A születésem híre is éppen a Sevillai borbély előadásán érte. Máig 
emlékszem rá, annyiszor mondta el, hogy azon a napon debütált Budapes-
ten Adelina Patti. Azt, hogy hetedik hónapra születtem, s olyan apró vol-
tam, hogy egy cipőskatulyában tettek eléje, kérve, kereszteljen meg ő, 
mert a papot biztosan nem érem meg – csak iskolás koromban tudtam 
meg, másoktól, mert ezt nem találta említésre méltónak. Anyám, hivatalo-
san csak háziasszony, jobban értett régi és új korok építőművészeiéhez, 
mint sok diplomás mérnök. Egy kis színészvér is szorult mindnyájunkba. 
Belém talán több is. A gimnáziumban rengeteget játszottam, főleg férfi 
szerepekben, műpocakkal, álbajusszal. És a tánc! A tánc! 

Mindmáig évente legalább kétszer asztal alá táncol minden nála fiata-
labb bálozót és kedvenc társadalmi munkája, hogy minden nyáron 
zsűrielnökként végignézze az ontariói magyar népitáncosok seregszemlé-
jét.Sokáig nem is tudtam eldönteni, hogy mi legyek. Apám a maga pályá-
jára szánt, fizikusnak. Anyám velem akarta elvégeztetni azt az építész-
mérnöki kart, amiről ő lemaradt. Engem az orvosi hivatás vonzott. Mind a 
háromba bele is kezdtem. Máig sem tudom, miért is történt, hogy 
egyszercsak, jókora késéssel, éppen az utolsó pillanatban, huszonöt éve-
sen átiratkoztam az Iparművészeti Főiskolára. 

Őstehetség! Micsoda őstehetség! – kiáltott fel a Kultuszminisztérium 
tisztviselője, aki elé Dóra rajzai kerültek, hogy velük megpályázza a főis-
kola ösztöndíját. Míg a többi pályázó impozáns albumokban szénnel raj-
zolt, nagyméretű munkákat mutatott be, ő néhány levélpapíron ceruzával 
felvázolt szoborterveket vitt. Az Iparművészeti Főiskolára többszáz közül 
úgy hatvanadmagával vették föl. A negyedik év végére már csak a fele 
maradt meg a növendékeknek. A diplomát mindössze nyolcán kapták 
meg, köztük ő az egyetlen lány. 

Mindenből jelesem volt, csak érmészetből nem. Abból megbuktam. 
Nevet, röpködő tincseit egy kamaszlány mozdulatával söpri ki homlo-

kából. Rossz szájíz nélkül, tárt büszkeséggel számol be róla, hogyan ud-
varolta meg első látásra hajdani érmészetprofesszora, és amikor nem talált 
viszonzásra, hogyan bosszulta meg magát ott, ahol tudta. 

Soha jobb fordulatot nem írhattam volna az életrajzomba, még kitalál-
va sem. Csak hálásan gondolok rá. És a Canada Councilra. 

Újabb nevetés, olyan mélyről, őszintén, hogy hallgatójában megbizse-
reg az irigység. 

Első kanadai művészismerőse, az ottawai National Gallery igazgatója 
szerzett neki egy tanulmányútra szóló ösztöndíjat a Canada Counciltól, 
valamint írt egy ajánlólevelet Henry Moorehoz. 1960-ban Dóra hat hóna-
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pot töltött Európában és ez a hat hónap gyökeresen megváltoztatta az éle-
tét. Visszajövet tudta, hogy veszik-e a munkáit vagy sem, mintáznia kell, 
mert értéke van annak, amit csinál. Henry Moore is mondta. 

Európai útja után kapta első jelentős megrendelését: a Canada Council 
felkérte, tervezzen egy érmet művészek kitüntetésére. 

Az 1961-ben elkészült kis munka, egyik lapján a tudás fájával, mási-
kon egy embergyűrűvel, egycsapásra ismertté tette nemcsak a művész-
érem fogalmát Kanadában, de Pédery–Hunt Dóra nevét is. A tudás fáját 
ábrázoló érem bronzbaöntve vagy brossúrákra reprodukálva elkerült az 
egész országba és a világ sok más sarkába is. 

1965-ös második önálló kiállítása a torontói Dorothy Cameron galériá-
ban már óriási siker volt, kiállított művei az utolsó szálig elkeltek, azóta 
sem panaszkodhat, hogy munkái ráporosodnak. 

Annyi a megrendelésem, hogy alig győzőm, pedig én aztán igazán bí-
rom a hajtást — mondta a hetvenedik születésnapja után készített egyik 
radióinterjujában. — Az éremnél a legfontosabb az ötlet, és én szeren-
csémre ötletember vagyok. Annyi az ötletem, hogy nem hagy aludni. 

Rendszerint hajnalhasadás előtt kel, hogy a csendben, a telefoncsö-
römpölés, vendégjárás, házi gondok nélküli órákban agyagba gyúrhassa 
az ötleteit. Az ő ujjai alól került ki az egyik leghíresebb kanadai érem, az 
1976-os montreáli olimpiára készült arany százdolláros, ő mintázta a ki-
rálynő koronázásának huszonötödik évfordulóját köszöntő medáliát (amit 
később maga is megkapott művészi munkája elismeréséül). Az ő érmét 
viszi haza a színész, akit az ACTRA Drainy–díjával tüntetnek ki. 

Az ő művét kapták a Roy Thomson Hall megnyitó gálakoncertjének 
díszvendégei. De rendelt már érmet tőle egy-két történelmi hőse tisztele-
tére a francia és az olasz pénzverde is. Az Egyesült Államokban se szeri, 
se száma az intézményeknek, amelyek az ő érmeivel ünnepelték meg év-
fordulóikat, személyiségeiket. Az ottawai Nemzeti Levéltár éremgyűjte-
ménye – amelyet az ő sürgetésére és támogatásával alapítottak! – 
többszáz Pédery–Hunt–munkát tart tárlóiban. Néhány éve helyet kapott a 
budapesti Nemzeti Galériában. De ő mindennél büszkébb arra, hogy pél-
dája nyomán felnőtt egy nemzedéknyi kanadai éremművész, legtöbbje 
nemzetközi ranggal. A megmosolyogtató múltban az idő, amikor kanadai 
gyűjteményes kiállításokra nem lehetett érmet beküldeni, mert a szabály-
zat előírta, hogy részt venni csak 12 hüvelyknél nagyobb művel lehet. 
Pedery–Hunt Dóra harcolta ki, hogy kiiktassák az előírásokból ezt az 
akadályozó formulát. – Azóta létezik éremművészet Kanadában – nyug-
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tázta egy szobrász barátnője. – Ha mást se csinálna többé, ezzel már bő-
ven megszolgálta a Kanada Érdemrendet és díszdoktori címét. 

Hogy mást se csináljak?! – néz hüledezve a gondolat után. – Rengeteg 
mindent akarok még csinálni! Sietnem kell, későn kezdtem, a háború is 
feltartott, Kanadában is sok időt vesztegettem el. Csak most jutottam el 
oda, hogy végre nekiülhetek és anyagi meggondolások nélkül azt csinál-
hatom, amihez igazán kedvet érzek. 

Mit akar? Mihez érez kedvet? Először is megmintázni azokat a három-
dimenziós szobrokat, amikre szinte sosem volt módja. Aztán megterem-
teni egy műfajt: a relief–tájképet. Egy másik „újítás” is foglalkoztatja: a 
bronzba öntött vagy agyagból kiégetett féltenyérnyi érem helyett merített 
papírosból képméretű, falra akasztható, figurális dombornyomatokat akar 
készíteni. 

Még vagy húsz évig tervezek dolgozni – mondja, és a lendület:, amivel 
szavai közben széltében–hosszában rója műtermét, biztosítja a látogatót, 
hogy optimizmusa nem túlméretezett. Talán egy kicsit még alá is becsüli 
önmagát. 
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SZABÓ T. ÁDÁM 
Egy magyar püspök sorsa233 

Ordass Lajos: önéletrajzi írások; Válogatta, sajtó alá rendezte és az utó-
szót írta: Szépfalusi István, Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, 
Bern 1985, 463 lap. 
 
1944. március 19-én ezt jegyzi be a magyar evangélikus egyház egy papja 
szolgálati naplójába: „A mai naptól kezdve a hivatalos használat kötele-
zettségein kívül a 'Wolf' családi név helyett az 'Ordass' családi nevet 
használom.” Ki volt Ordass Lajos? Honnan indult el, s hogyan jutott el 
oda, hogy a legnehezebb időkben német származása ellenére a magyarság 
mellett voksoljon? Olyan időkben, amikor nemegy kortársa „helyezke-
dett”, közeledett a nagyhangúakhoz, vagy azonosult a hatalommal. 

A Bácska déli részén, Újvidék fölött van Torzsa (ma Savino Selo). Itt 
született, az akkori Osztrák–Magyar Birodalomban, Wolf Arthur kántor-
tanító és Steinmetz Paula ötödik gyermekeként Lajos. Tizenegy éves 
(1912), amikor édesapja levelet kap az egyik akkori magyarországi német 
nyelvű egyházi hivataltól. Felajánlják gyermeke német szellemben való 
ingyenes taníttatását. Wolf Arthur annak ellenére, hogy a családban a tár-
salgási nyelv a német, így intézi el az egész ügyet: „Ich lass' aus dir 
keinen Pangermanen machen, mein Kind!” (Nem engedem fiam, hogy 
belőled pángermánt csináljanak – Szépfalusi István fordítása). A későbbi 
Ordass Lajos evangélikus püspök édesapja több politikai érettségről tesz 
így tanúbizonyságot, mint nemegy korabeli, későbbi, és mai Kelet–
Közép–Európában elő vezető személyiség. Felismeri, milyen veszélyeket 
rejt magában egy megszédített nagy nép öntömjénező, törvényszerűleg 
izmusokba torkolló „prófétahajlama”. 

1948. szeptember 10-én a Magyar Nemzet az első lapon közli Ordass 
püspök őrizetbe vételének hírét. 1948. szeptember 22-én a Szabad Nép 
első lapján ez áll: „Elkészült a vádirat az evangélikus egyház valutázó és 
sikkasztó vezetői ellen”. 1948. október 2-án a Magyar Nemzet első lapján 
ez olvasható: „Ordass püspök kétévi, Varga gondnok háromévi fegyházat 
kapott.” Az ítélet jogerős. A mai fiatalságban felmerülhet a kérdés: miért 
kell Ordass püspök esetével oly behatóan foglalkozni, hiszen ez idő tájt, 
pontosan egy év múlva olyan embereket végeznek ki, mint Rajk László, 
Pálffy György, Szőnyi Tibor és Szalai András, s még hányán mások, 

                                                           
233 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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akiknek nem rendeztek később dísztemetést. Nevüket elfeledtük, életük 
emlékeit őrző hozzátartozóik meghaltak vagy szétszéledtek a nagyvilág-
ban. 

Ordass Lajos sorsa jellegzetesen kelet–közép–európai sors. A második 
világháború befejezését követő hónapokban választották püspökké. Hiva-
talát 1978-ban bekövetkezett haláláig csak öt évig gyakorolhatta: 1945 – 
48 és 1956 – 58 között. így sorsa a háború után jobbítani akaró közép-
nemzedékek kálváriája. Saját szavai szerint „a múltból nem volt mit visz-
szasírnom ... kínzott a merev elszigetelődés, amely műveltségi, vagyoni, 
foglalkozás szerinti viszonyok alapján alakította ki a maga zárt egységeit. 
Tapasztaltam, hogy mindez egyházi életünkre is bénítólag hat. Ezért aka-
dálytalanul tudtam elindulni a jobbnak remélt új élet felé. Ha hazánkban a 
politikai élet irányítói csak valamennyire is a valóban igazságos újjáren-
dezés szándékait bizonyították volna, akkor egyházi munkaterületemen a 
leghűségesebb szolgálatban találhattak volna maguk mellett engem is” 
(165–168. és 420.1.). 

Miért kellett Ordass püspöknek végigjárnia e kálváriát? Miért nem te-
hetett eleget az igazságos újjárendezésért? Az egyházi iskolák államosítá-
sakor, 1948-ban szembekerül az államhatalommal. Magyarországon 
1948. június 16-án 4453 egyházi iskolát államosítottak, ezek között 385 
evangélikus tanegységet 865 tanerővel és 34264 diákkal. Az államosított 
iskolák között volt – igaz valamivel később! – az a budapesti evangélikus 
gimnázium (a fasori!) is, amelyből világhírű tudósok kerültek ki. A római 
katolikusoknak 2797 iskolája, a reformátusoknak 1079 és az izraelitáknak 
32 iskolája került állami kézbe. 

Helyes volt-e az államhatalom szigora egy, az iskolát védő egyházi ve-
zetővel szemben? Ordass püspök 1948-ban a standardizácio, a homogeni-
zálás, a szellemi kaptafásítás kemény ellenzője. Ha 1948-ban kevesebben 
adják be derekukat a vélt nemzeti egységérdek jegyében, nem lett volna 
nyolc évvel később akkora a véráldozat, a feszültség sem lett volna akko-
ra a legkülönbözőbb elfojtott csoportérdekek között, s ma jobban fölzár-
kózhatnék a magyarság (már csupán egyházi oktatásbeli kapcsolatai révén 
is) az európai szellemi élvonalba. Ha . .. ha ... ha ... csupa feltételes mon-
datkezdés, mert közben elkallódott, elsekélyesedett, szellemileg meg-
nyomorodott egy teljes nemzedék. 

Napjainkban az emlékiratok inflációját éljük. Mind a magyar emigrá-
ció, mind pedig a mai Magyarország és a peremvidék magyarsága igyek-
szik (gyakran már a negyedik évtized előtt) megírni életútját. Ordass La-
jos önéletrajza nem állítható a nagy irodalmi alkotások sorába. Arányta-
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lanságok, jelentéktelennek tűnő részletek, személyeskedő hangnem bőven 
akad benne. Legnagyobb érdeme azonban, hogy nem tartozik sem a hitté-
rítő, sem pedig a hittagadó megszállották köze. Nyoma sincs a könyvben 
a prófétai hangnak. Korunkban, e „prófétákkal” teli korban egy önéletle-
írásban ez nem kis érdem (amellett, hogy minden sora ellenőrizhetően 
megfelel a valóságnak). 

Ha ma Budapesten egy 60–70 év körüli evangélikus magyar értelmisé-
git megkérdezünk Ordass Lajosról, többnyire lesüti a szemét és: „azt ő 
nem érdemelte meg” – így tömöríti mondatba véleményét. Ha egy 30–40 
év körülit kérdezünk meg, neki mar fogalma sincsen, ki is volt, aki mind 
1944-ben, mind pedig 1948-ban az „ár ellen úszott , az evangélikus egy-
házban. Szépfalusi István válogató, rendező és jegyzetelő munkája nélkül, 
a korabeli újságcikkek, fényképek, följegyzések nélkül e kötet kordoku-
mentum–értéke jóval kisebb lenne. Az utószó, mely a keltezés idejére és 
körülményeire, a forrásokra, az elveszett iratok sorsára és többek között a 
nyelvhelyesség kérdéseire is kitér, nagyban megkönnyíti az olvasó mun-
káját, akárcsak az igen részletes személy- és helynévmutató.  

Két kérdés maradt még e könyv elolvasása után is rejtély számomra: 1. 
Miért nem vállalták eléggé gyorsan az egyházak 1944-ben a zsidók töme-
ges átkeresztelését, hogy így legalább a lelki megnyugtatását biztosíthas-
sák az üldözötteknek? (Az „önéletrajzi írások indoklásai nem eléggé 
meggyőzőek számomra.) 2. Miért nem közeledtek egymáshoz eléggé a 
protestáns egyházak 1944-ben és 1948-ban? E két kérdés mitsem vesztett 
időszerűségéből. Biztató, hogy egyrészt az izraelita es a keresztény, más-
részt a különböző egyházak (Ordass püspök útján is haladva) napjainkban 
világszerte egyre közelebb kerülnek egymáshoz a vallási türelem szelle-
mében.234 

 
 

                                                           
234 Időközben megjelent az önéletrajzi írások folytatása. Lásd: Új Könyvek . (A szerk.) 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Éneklő ifjúság235 

Tokaji András: Tömegdal Magyarországon, 1945–1956, Művelődéskutató 
Intézet, Budapest 1985,5 kötet. 
 
Akkoriban folyton énekeltünk. 
A legelején azt énekeltük: „Énekelj magyar ifjúság, míg a nemzetek meg-
hallják!..Ezt még a művészhajú, ősz Mester szellemében tanultuk, mert az 
Atyák is meg voltak győződve, hogy „az nem lehet, hogy annyi szív...” A 
párizsi békekonferencián ülésező nemzetek azonban „vagy nem hallottak, 
vagy tálán nem is akartak”. Közben az utcáról új, friss dallamokat hozott 
be a szél a múltjára büszke gimnázium agyonfaragott padjai közé: „Drága 
föld, szülőhazánknak földje. . .” Az Atyáknak ez nem tetszett, mert a 
megszálló csapatok szülőhazájáról szólt. De nem mondták. Ravaszkodtak. 
Ha ők úgy, akkor mi így. Lefordították latinra a fülbemászó dallam szö-
veget, s teli tüdővel énekelhettük most már mi is: „Terra casae, terra 
patrum alma . . .” Amikor hírek érkeztek az egyházi iskolák államosításá-
ról, a kékinges SZIT-es ifjak egyre agresszívabban énekeltek: „a csuhásra 
is rájár a rúd!” Ezalatt „milliók ajka zengte bízón, hogy éljen a köztársa-
ság.” 

Szóval, akkoriban mindig csak énekeltünk. 
De hát könnyű dolgunk volt, mert akkorra „már újra termeltek a gyá-

rak”, s tudtuk, hogy „harcba boldog jövőért megyünk”, mivel „egy nagy 
cél érdekében tör előre ifjú seregünk”. Az csak természetes, hogy a sok 
kicsi úttörő mind egyet akart”. Egy lett a jelszónk is a béke, s az erősödő 
hidegháború idején, amikor „új tűzkohót szított a tőkés Nyugat”, május 
elsejéken, öblös hangon, a Vörös Hadsereg férfikórusától tanult férfias 
mokánysággal énekelhettük egymást váltogatva a szólót:„Á-me-ri-ka-ha-
el-ti-por-na-ha hogy-ha-né-ki-hi-mód-ja-vol-na-ha .. .” Mint később kide-
rült, nem volt módja néki. De ez csak azután derült ki, mikor már tényleg 
„csikorogtak a hernyótalpak”. Mert először biztattuk magunkat: „Csak 
bátran hát, míg vígan száll a dallam!” Nem tartott sokáig, amíg rádöbben-
tünk: „Fel-KÜZ-de-lem-re-hö-ős-ha-za ...” 

Mi voltunk az éneklő ifjúság. 
 
 

                                                           
235 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 



 

1071 

* 
Miért is törnek a felszínre a bőrünk alá ivódott dallam- és szövegtöre-

dékek ilyen könnyen? Nem hiszem, hogy Wordsworth-öt kellene igazol-
nom, aki szerint The child is father of the mán, vagy ahogy a mi Koszto-
lányinkkal mondanánk: az ember élete végéig első tizennyolc évének az 
adósa, mert kézenfekvő dolgok ezek. De néha van értelme a kézenfekvő 
dolgokról is beszélni. Hogy a felszín alatt örvénylő ellentmondásos, tehát 
megemészt(het)etlen múlt egy–két pohár borókapálinka, vagy nem külö-
nösebben jó minőségű bor után előbuggyan, azt mindenki bizonyíthatja 
nemzedékemből, aki évtizedeken keresztül konferenciákon, összejövete-
leken rekedten üvöltötte, hogy „velünk a népek nagy vezére Sztálin”. A 
más korosztályokhoz tartozók nem értették, hogy miféle szertartás tanúi, 
mi pedig önkéntes obszcenitásunktól megittasulva öntöttük, zúdítottuk 
kifelé mindazt, amit a tudatmanipulátorok és logokraták egy nemzedék 
tudatába töltögettek abban a háború utáni, emlékezetes első évtizedben az 
annus mirabilis előtt. 

Még olyan antennás ember is, mint Cs. Szabó László, félreértette a 
helyzetet, amikor borgőzös hajnalokban hallgatni kényszerült perverzitá-
sunk megnyilvánulásait: a nyilvános gyógykezelési eljárást a sebek takar-
gatásának vélte. Ha nem így lenne, miért írta volna egyik öregkori esszé-
jében, hogy ez a nemzedék „súlyos lelki zavarát” „időnként hisztérikus 
gúnnyal és vihogva énekelt mozgalmi indulók mögé rejtette” ? Mert hi-
szen nem a „súlyos lelki zavar” volt a mozgalmi indulók mögé rejtve, 
hanem a mozgalmi dalok szennyesét mosta egy nemzedék a tudatából, 
mint ama balladabéli Ágnes asszony. 

Hogy a bőkezűen adagolt antidotum meghozta-e a kívánatos ered-
ményt a nemzedék minden egyes tagjánál, nem tudom. De most kézhez 
kaptuk a kórokozó tüzetes tanulmányozáson alapuló leírását. A tömegdal–
szindrómát feltérképezte egy fiatalabb zenetudós és szociológus, Tokaji 
András, a Művelődéskutató Intézet munkatársa, „aki már nem lehetett 
részese az általa visszaidézett eseményeknek” (111:87), ahogy enyhe iró-
niával ő maga tudtunkra adja. Az öt vaskos kötet, mely „belső kiadvány-
ként jelent meg, kutatásai teljes anyagát tartalmazza, szemben a Zenemű-
kiadónál korábban megjelentetett rövidített változattal (Mozgalom és hi-
vatal, 1983). 

A magisztrális értekezés szisztematikusan feltárja a mozgalmi indulók, 
illetve Tokaji szakszerűen indokolt terminológiájával, tömegdalok forrás-
vidékét és felfutását, részletesen tárgyalja szociológiai és zenetörténeti 
vonatkozásait, nem hagyva figyelmen kívül a szomszédos országokban 



 

1072 

lejátszódó párhuzamos fejleményeket sem a tárgyalt korszakban, 1945 és 
1956 között. Marginális szegmentuma ez a közelmúltnak, mondhatná a 
történész. Valóban, a tömegdal éneklés járulékos mozzanata csupán a mai 
magyar társadalom befejezetlen múltjának. De a járulékos itt a lényegesre 
mutat. 

A korszakváltás után ugyanis a társadalmi tudat gyökeres átalakításá-
hoz a hatalom rendelkezésére álló manipulációs eszköztárban a tömegdal 
szerepévé! aligha versenyezhetett bármi is, hiszen irigylésre méltó haté-
konysága abból adódott, hogy a legkedvezőbb kommunikációs feltételek 
mellett fejthette ki tudatformáló hatását: könnyen énekelhető dallamok 
segítségével sulykolta bele optimális számú fiatal fejébe a főhatalom áltál 
kívánatosnak tartott politikai magatartásformákat és serkentett a felsőszin-
tű döntések végrehajtására. S mindez az együttes éneklés közösségterem-
tő körülményei között. Mi más lenne ez, ha nem a szocialista, „szép, új 
világ” Huxley által megálmodott szómája? 

Tokaji András alapos kutatómunkát végzett, beszélt a kortársakkal, 
felkutatta az efemer zenei anyag relikviáit, s noha képtelen a tömegdal–
szindrómát irónia nélkül vizsgálni, a társadalmi, politikai összefüggéseket 
mindig tudományos igényességgel alkalmazott fogalmi készlet hivatkozá-
si rendszerében veszi szemügyre. Célja, mint írja, nem a korabeli zenei 
élet értékpusztító hatásának, vagy öncsonkító tevékenységének a leleple-
zése (V:51–52), hanem, hogy analitikus módszerekkel a hatalom műkö-
dési mechanizmusát és mozgástörvényeit bemutassa egy meghatározott 
területen. A mozgalmi dalok e megszállott kutatója nagy figyelmet szen-
tel a részleteknek: elemzési módszerei között találjuk a content analysist, 
szókészlet- és szófajstatisztikát, a szövegekben előforduló metaforák, 
szimbólumok és emblémák tipológizálását, a nyelvtani struktúrák, vers-
formák és a versmagatartás vizsgálatát is. Ugyanakkor, laikusok számára 
is élvezetes módon elvégzi a dallamok zenei elemzését: dallamtani, har-
móniai, motivikai, formai és ritmikai vonatkozásban. Az így nyert építő-
kockákat illeszti azután bele a zenei élet mozzanatain keresztül a vizsgált 
korszak, az 1945 és 1956 közötti évek ideológiatörténeti vonulatába. 

Miről is volt szó? „A demokráciáért küzdő dolgozók lelkivilágát nem 
fejezheti ki a mulatozó, úri osztály magyarkodó cigánynótája, sem az ope-
rettek érzelgős dalai, vagy fülledt tánczenéje” (1:63). Ezzel szemben, nyi-
latkozzék Tokajinak a kortársak: „A mozgalmi dal legyen ütemes, ritmu-
sos — legyen harcos.” (1:43). Ilyen alternatívát láttak 1945-ben az MKP 
Csengery utcai székházában. Amikor megalakult a Magyar Zeneművé-
szek Szövetsége új foglalkozás született: a zenepolitikusoké, akik a ze-
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neműveket a politikai hasznosság elve szerint elemezték, azaz, azt vizs-
gálták, hogy vajon szinkronban vannak-e a napi politikai feladatokkal. 

A hazai tömegdal termelés a zeneszerzők minden buzgalma ellenére 
sem indulhatott meg azonnal: a hagyományok értékelése volt az elsődle-
ges feladat. Az igazi munkásmozgalmi dalok hamar kikoptak (Liedertafel 
reminiszcenciák, 1:115) nyilvánvaló német eredetük miatt. A németes 
jelleg a német–orosz, illetve fasiszta–szocialista ellentétpárban ellensé-
gest, tehát kerülendőt jelentett. A szovjet példa követését nagyban előse-
gítette a Nyírfácska együttes nagysikerű látogatása 1946-ban, s így a tö-
megdal korai szakaszában, tehát a koalíciós időkben, a szovjet tömegdal 
modelljét akadálymentesen követhette. A hazai zeneszerzők azonban 
nemsokára kívánatosnak tartották a „nemzeti jelleg” kellő kidomborítását 
a sztálini „formájában nemzeti — tartalmában szocialista” tételnek meg-
felelően. Törekedtek tehát zeneileg a magyaros intonációra, s így kapott 
helyt a pentatonizáló stílus. Tokaji meggyőzően adatolja, hogy a magya-
ros stílus miért nem tett szert olyan népszerűségre sohasem, mint a szov-
jet, indulótípusú tömegdalok. („A szovjet tömegdal szelleme nem idegen 
a magyar tömegdaloktól” – állapították meg 1949-ben. V:100) 

A tömegdalok szövege eleinte egységet hirdetett, azaz, követte a nép-
frontpolitikát, hangsúlyozta a békét, amiért persze harcolni kellett, beszélt 
az újjáépítésről, s ez szintén harci program volt. Ezzel szemben hallgatott 
a múltról, csak a jelenről, a boldog jelenről esett szó. A műfaj értékrend-
szere alapvetően fehér–fekete rendszerű (V:115); szimbólumai egyszerű-
ek és félre nem érthetőek: a vörös zászló, például, a legváratlanabb helye-
ken lengett, lobogott, vagy éppen zúgva szállt a (keleti) szélben. Az ifjú-
ság dagadó, feszülő izmokkal menetelt, kezükben a munka szimbóluma, a 
„kalapács”, mely hol mint pöröly vágott oda, hol pedig a békés termelés, 
legtöbbször a nehézipar jelképévé magasztosult. 

A tömegdal éneklés történetében új szakasz kezdődött 1949 után: 
hangváltást figyelhetünk meg, a dinamikus ritmusképletek kezdenek el-
maradni, hiszen a tömegdalra egyre kevesebbet menetelnek; inkább ünne-
pélyes alkalmakkor éneklik őket. Ez a folyamat Sztálin 70. születésnapjá-
nak előkészületeivel veszi kezdetét, egyre több lesz az alkalom a himni-
kus, patetikus, álheroikus ünnepélyeskedésre. 1952 után azután a dobok 
friss pergése és a trombiták víg harsogása véglegesen hitelét veszti: a hur-
ráoptimizmusnak egyre kevesebb az aranyfedezete. („A direkt módon 
kifejezett politikai mondanivalónak egyre kevésbé volt politikai hitele.” V 
:95) Ekkoriban szaporodnak el a kevesebb spontaneitást követelő kórus-
művek és kantáták. A magyar zeneszerzők szembesültek a tényekkel: a 
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tömegdalok hitelessége is csak belső meggyőződésből fakadhat. S ilyen 
belső meggyőződés nem létezett. Kétségbeesésükben a frissebb ütemű 
verbunkos stílust is kezdték alkalmazni mint ihletforrást. Hogy a király 
meztelen, azt Kodály Zoltán mondta ki: „Tömegdalt írni nem lehet, mint 
ahogy közmondást sem. Viszont a tömeg dalává lehet valami, ha sok em-
ber ismer rá benne saját érzésére.” (V :88) 

Mi tehát Tokaji András kitűnően dokumentált monográfiájának a ta-
nulsága? Mert a könyvnek van tanulsága. Az, hogy a tömegdalon keresz-
tüli tudatmanipuláció ugyanúgy megbukott, mint a kulturális forradalom, 
mert bármit énekeltethet a hatalom hangszórókkal masíroztatás közben, a 
természetes lojalitásokat nem bírja megváltoztatni, csak szánalmas mi-
mikrit szül. S talán az, hogy a szórna is közönséges kábítószer, nem cso-
daszer. 

Mivel a lojalitásokra nem hatottak a mozgalmi indulók, egy nemzedék 
tudatában – megváltozott előjellel – emlékük közvetlenül egy lyukas 
zászló, a szobortalpazaton maradt csizma és a késő őszi rádiórecsegések 
emléke mellé került. 
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ZSIGMOND ENDRE 
Egy élet képekben236 

Németh László élete képekben – Németh László szövege, összeállította 
Németh Lászlóné és dr. Lakatos Istvánné Németh Ágnes, Gondolat, Bu-
dapest 1985,2171. 
 
Németh László áprilisban lenne 86 éves. 1985-ben meglátogattam sírját 
Németh Vilmos barátommal Budapesten, a Farkasréti temetőben. 
(Ugyanabban a sírban fekszik unokája, aki önkezével vetett véget életé-
nek.) „Testemet – elsősorban agyamat – amennyiben igényt tart rá, en-
gedjék át Szentágothai Jánosnak boncolásra, illetőleg feldolgozásra. A 
felboncolt testet el kell égetni.” így rendelkezett az író. 

Már Sydneyben, Ausztráliában sokat beszélgettünk Vilmossal Németh 
Lászlóról, mindkettőnket lebilincseltek írásai, de személyesen nem ismer-
tük. Későbben Vilmos bensőséges kapcsolatba került az íróval; barátsá-
gukat elősegítette, hogy mindketten orvosok voltak. Az író életét leghűsé-
gesebben bemutató Vekerdi László „Németh László alkotásai és vallomá-
sai tükrében” című munkájában a 329. oldalon lévő foto barátomat Weö-
res Sándor és többek társaságában örökítette meg Németh László vendé-
geként, Sajkódon. 

(Németh László sírjától elindultunk, hogy megkeressük Illyés Gyula 
sírját. Órákig bolyongtunk a hantok között és minden szembe jövőt meg-
kérdeztünk, öreget, fiatalt egyaránt. Nemcsak, hogy a sírját, de meg a ne-
vét sem tudták, még iskolás gyermekek sem. Közel negyven embert kér-
deztünk meg és végül is szomorú szívvel hagytuk ott a temetőt. Úgy lát-
szik a magyar átlagember ma sem ismeri Illyés Gyulát.) 

A „Németh László élete képekben” album megjelenése nagy örömmel 
töltött el. A gazdag képanyag, az igen jól összeválogatott szöveg végigve-
zet bennünket az író életútján; különösen érdekesek a második világhábo-
rú előtti felvételek. Megpróbálom az albumot lapozva ezt a különös élet-
utat röviden fölvázolni. 

Az első képek a dédapát és nagyapát mutatják be, majd szüleinek há-
zassági képét látjuk 1899-ből. Szülei „külön–külön annyi kiváló tulajdon-
ságot vittek házasságukba, mely hitük szerint szerelmi volt”. „Mi volt az 
– kérdezi az író – ami „oly vadidegenül őrizte meg egymás mellett ezt a 
két embert?” Születési helyéről, Nagybányáról, az Erdélyszéli városkából, 

                                                           
236 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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már két éves korában Szolnokra kerül, de szeretete Erdély iránt végigkísé-
ri életét. Apja a háború kitörésekor mint tartalékos hadnagy a veszprémi 
népfölkelők Tatán állomásozó zászlóaljához vonul be. Édesanyja „akinek 
a legnagyobb remeklési alkalom” a betegápolás volt, önkéntes ápolónő-
nek jelentkezett. 

Németh László nyolcadikos korában ismeri meg a 13 éves Démusz El-
lát, későbbi feleségét. Az érettségi után az orvoskarra iratkozott be „a 
magam megértéséhez s tán meggyorsításához is kellett a természettudo-
mány” – írja. Élete nagy fordulópontja házassága Démusz Ellával 1925. 
december 26-án. „Szüléink nem nagyon gyámolították házasságunk 
ügyét, s mi elhatároztuk, hogy titokban fogunk megesküdni. Budán hóna-
pos szobát vettünk ki, amíg jobbra fordul a sorsunk, gondoltam, diáktaní-
tásból is megélünk. Már az anyakönyvvezetőnél is bejelentettük magun-
kat, a tanúink: egy orvos és egy pincér ott vártak az elöljáróságon, amikor 
a készülő botrány kipattant, s szüleink végre annak rendje és módja sze-
rint összeházasítottak bennünket.” Néhány nappal korábban – „engem 
soha életemben ekkora öröm nem ért” – megpillantotta a Nyugatban első 
díjjal kitüntetett novelláját, a „Horváthné meghal”-t. 

Osvát Ernő, a Nyugat szerkesztője, „már fiatalon olyan embereknek 
lett irányítója, akiknek a lelkén sokféle gondolat szaladt át.” ö volt az, aki 
Németh Lászlót a sötétből kiemelte – „megnézett és elengedett.” 

Így kerül a „Protestáns Szemléhez”,ahol igen jól érzi magát, különösen 
Zsinka, a „legderekabb szerkesztő”jóvoltából. Ebben a korszakban ismer-
kedett meg más fiatal írókkal, Babits Mihállyal, Tamási Áronnal, Szabó 
Lőrinccel, Halász Gáborral, akit kortársai közül talán az egyetlen igazán 
művelt embernek tartott. Gulyás Pál tanulmányt ír róla, első bizonyítéka-
ként írói voltának. A jóbarát Gulyás kedvesen gúnyolja ki a Tervhalmo-
zóban :  

 
mint az üstökös forgok,  
repítem a reformot. 
Mennyi minden tervem volna,  
hogyha még több időm volna,  
de az időm oly kevés, 
Európa megemészt. 
Ha majd többet vakkantok,  
tegyétek le mellém Kantot,  
koporsóm legyen tágas,  
tegyetek be egy könyvtárat. 
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Németh László a Medve utcai polgári iskolába kerül iskolaorvosként. 
Az Új Látóhatár Németh László hetvenedik születésnapjára kiadott szá-
mában Molnár József írt erősen emberi hangvételű, izgalmas tanulmányt 
„Az iskolaorvos vallomásá”-ról. (Új Látóhatár, 1971. április 18.) „A 
Medve utcai polgárit újra olvasva, az az érzésem, hogy nemcsak az isko-
laorvosok, hanem a mai pedagógusok is tanulhatnának Németh László 
szenvedélyes, elkötelezett pedagógiai gyakorlatából. Az a gondosság, 
ahogy ő például az osztályvezetőket igyekezett kiválasztani, ahogy a 
megszeppent kisdiákot igyekezett bátorítani, a jobb tanulókat szerénység-
re nevelni, az iskola ellen lázadókat az osztálymunkába bevonni, kisebb 
feladatokkal aktivizálni, ma is követendő példa lehet minden pedagógus-
nak. De még ennél is fontosabb elkötelezettségérzése diákjaiért.” Mint 
maga Németh írja: „A minőség forradalmának volt próbája ez a munka: át 
tudok-e véremmel színezni egy unalmas bürokrata foglalkozást. A betiltás 
ellenére is azt kell mondanom: igen, ez lehetséges. Nincs olyan munka-
kör, amelyből művészetet nem lehet csinálni; nincs olyan műhely, amely-
ben ott nem lappang egy laboratórium.” 

Püski Sándor 1939-ben megalapította a Magyar Élet Könyvkiadót, 
amely a népi írók műveit jelentette meg. A Soli Deo Glória szárszói tábo-
rában Némethet előadásra kérte fel. „Büszkébb vagyok egy–egy olyan 
írásomra, mint a Szárszói beszéd, amelyben a perc nagysága a figyelmez-
tetés komolysága és kockázata tulajdon erkölcsi szintem fölé emelt” – 
vallja. 

Németh László életét a fotóalbum a háború kitöréséig híven nyomon 
követi, de a háború utáni történéseket, az 1956-os forradalomban, majd a 
Petőfi Párt megalapításában játszott szerepét – nyilván a külső körülmé-
nyek hatására – mégcsak meg sem említi. 

1947-ben, a Nyugat kiadásában jelenik meg – szerintem legjobb regé-
nye – az „Iszony”. A modell házaspárt látjuk ugyan egy fényképen, de 
nem tudunk róluk semmi közelebbit. Megélhetési problémáinak segítsé-
geképpen negyvenhét évesen fordítani kezd, hét év alatt tízezer oldalt 
fordít. A kezdetben nagy kedvvel végzett fordítást lassan gályahúzásnak 
érzi, bár azt vallja, hogy „ . . . nincsen az a munkahely, amit a kísérletező 
ember laboratóriummá ne tudna alakítani, nincs az a robot, amit a 'minő-
ség' lehelete, vívmánnyá nem varázsolhat át.” 

1948-ban írja meg a próza remekét, az „Égető Eszter”-t. Ezért a művé-
ért, valamint Galilei drámájáért 1957 tavaszán Kossuth-díjat kapott. A 
Kossuth-díj teljes összegét az író a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor 
gimnáziumnak adományozta. 1955-ben kezdi meg a sajkódi ház építését, 
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58-ban meg a „kisház”-ét. 1961-ben, hatvanadik születésnapja alkalmából 
a Munka Érdemrend arany fokozatával tüntettek ki, Kádár János is fogad-
ta. 

Németh László a század nagyjai között a legtöbbre Tolsztojt, Gandhit 
és Albert Schweitzert tartotta. „Schweitzert én .. . mint a kor egyik legna-
gyobb alakját, Gandhi európai versenytársát tartottam számon – írta. S 
ahogy Schweitzer életében központi helyet kap a lambarénéi alapítás, úgy 
az én pályámban egy tragikus lyukat a meg nem valósult tanítófarm, a 
Cseresznyés ...” 

Nagy élményt nyújtott az írónak az „Iszony” film forgatása. A főszere-
pet Drahota Andrea és Kállai Ferenc játszotta. Az 1965-ben megjelent 
„Irgalom”-ból televíziós változat is készült Törőcsik Marival és Mensáros 
Lászlóval. Sajnos, egyik filmet sem láthattam. 

1965. április 30-án a bécsi egyetemen átvette a Herder-díjat. 1968-ban, 
születésnapján újabb magas kitüntetés éri: a Szovjetunió Legfelsőbb Ta-
nácsa az orosz és szovjet irodalom fordításáért a Megbecsülés Jele (Znok 
pacsota) érdemrenddel tünteti ki. 

Erdély drámai történelmétől indíttatva Németh László öt történelmi 
drámát irt Erdélyről. Bátorításnak is szánta őket a magyarság „legértéke-
sebb törzsének tartott” erdélyieknek. („Magyarok Romániában” című 
írása Magyarországon ma is csak szamizdat kiadásban terjeszthető. 1970, 
február 20-án a Marosvásárhelyi Állami Színház bemutatta a „Két Bo-
lyai”-t. Az író megrendült egészséggel is vállalta az utazás kockázatát és 
részt vett a bemutatón. Itt örömmel találkozott Sütő Andrással és Veress 
Dániellel, akikkel útban Sepsiszentgyörgy felé Farkaslakán tisztelgett 
Tamási Áron sírjánál. 

Az 1972-es szilvesztert még jó hangulatban tölti, vendégei között Bibó 
István, Borsos Miklós, Sinkovits Imre is ott volt. 1973-ban Szokolay Sán-
dor operát ír „Sámson” című drámájából, melyet az Ószövetség alapján, 
drámairodalmunkban új, tagoló versformában írt. 1974-ben, vidám au-
gusztusi István–napon mutatja egy fénykép Déry Tibor, Passuth László és 
Passuth Krisztina társaságában. Az 1974. évi karácsonyt családja és bará-
tai között üli meg, de 1975. január 5-én igen súlyos állapotban klinikára 
került. 1975. március 7-én hatalmas tömeg kíséri a nagy halottat utolsó 
útjára a Farkasréti temetőben. 

Németh László halálát a már 1954-ben diagnosztizált, javulásokkal és 
visszaesésekkel változó, de egyre súlyosbodó, végül is agyi katasztrófába 
torkolló esszenciális hipertónia készítette elő. A „Kísérletező ember” kö-
tetben „Levelek a hipertóniáról” írásaiban 1957-től 1962-ig végig követi a 
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kór kialakulásának állomásait. Az első jelek után tíz évvel egy szemfenék 
bevérzés, majd egy még súlyosabb, arra figyelmezteti, hogy a hipertónia a 
vérzések szakaszába lépett. „ . . . a játékot most sem adom föl. Lekötöm, 
hogy ne zavarjon, a félszememet...” írta akkor. 1969 júniusában érdeklő-
désbeszűkülés lép fel, hallgataggá lesz és ha beszélni próbál, kifejezésza-
varok jelentkeznek. A legsúlyosabb tünet: gondolni sem tud az írásra. 

1971-ben Sajkódon látótérkiesése miatt ujjával jelöli meg a következő 
sor elejét. Nézem írását a képen: bizony az én írásom is ilyen ma. Sorsom 
— ami a betegséget illeti — azonos az övével. Ezért ilyen dadogós ez a 
róla szóló írás is. Németh Lászlóval mondhatom: „ ... az írás az utolsó 
nyelv, amit elfelejtek.” 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Földünk nyelvei237 
Gyula Décsy: Statistical Report on the Languages of the World as of 
1985. Part I. Bibliotheca Nostratica Vol. 6:1, Eurolingua, Bloomington, 
Indiana 1986,136 l. 
 
„Matthaeus Dechy és fia Benedict emlékének ajánlom e könyvet, kik pro-
testáns magyarként a cseh és német művelődési hagyományokat ápoló 
(valószínűleg) tót népiségű területen lévő Beczkó várában lévő lakhely-
ükön a XVII. században latin nyelven kiállított nemesi oklevelüket (egy 
elveszett korábbi pótlására) az osztrák–németet beszélő, katolikus Habs-
burg királytól–császártól kapták” – írja könyve utószavában Décsy Gyula 
–, majd beszámol arról, hogy ezt az okmányt Trenchin vármegye 1611. 
július 31-i közgyűlésén Martinus Chanady olvasta fel és hirdette ki hiva-
talosan. Déchy, Trenchin, Chanady – sorolja elő Décsy Gyula, megálla-
pítván, 375 évvel korábban a magyar nyelvben a ch ugyanolyan hangérté-
kű volt, mint az angol nyelvben. A latinnal kevert magyar nyelv a 17. 
században – fejtegeti tovább a szerző – minden bizonnyal közelebb volt 
az angol nyelvhez és a Nyugathoz is, mint manapság. Ez kárpótlás, vigasz 
és emlékeztető is a nyelvész számára, aki tiszteli a történelmet, a soknyel-
vűséget és a hagyományos hasonlóságokat földtekénk változatos és színes 
nyelvében, az emberiség fejlődésének legcsodálatosabb jelenségében – 
folytatja Décsy Gyula, akiről nem tudjuk, szerencsés-e azért mert, saját 
bevallása szerint, négyszer kellett nemcsak munka–nyelvet cserélnie, de 
még állampolgárságot is. S így – lévén nyelvész – hogyne figyelne fel a 
legendás Beczkó várával együtt elveszett ch-ra, meg az emberi nyelvek 
bábeli sokaságára? 

a szerző, az Indiana University urál–altaji tanszékének tanára, arra vál-
lalkozott, hogy nagyságrendi csoportokba szedve, statisztikailag méri fel 
földünk nyelveit. Décsy Gyula új könyve nyelvésznek–laikusnak izgal-
mas, érdekes olvasmány. Hogy magyar nyelvünkkel 47-ikek vagyunk-e 
sorrendben, azt talán valamennyien tudjuk; ám tudjuk-e, hogy – ugyan-
csak 14 millióval – mindjárt mögöttünk járnak az ibo, a rajashtani, a 
zhuang és az üzbég nyelvet beszélők? Ki hallott a luba–lulua nyelvről? – 
jóllehet annyian beszélik az afrikai Zairében, mint Európában a szlovákot, 
négymillió ember. 

                                                           
237 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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Décsy nagyságrend szerint tizennyolc csoportba sorolja földünk va-
lamennyi, vagy majdnem valamennyi nyelvet; megadva ezek nyelvészeti 
hovatartozását s azt is, hol, hányán beszélik. Az első csoport foglalja ma-
gában azt a tíz nyelvet, amelyet több, mint 100 millió ember beszél. Ezek 
száma: 2 615 000 000, azaz kétmilliárdhatszáztizenötmillió. A föld 4 845 
000 000-nyi népességének 53,9 százaléka. A mandarin nyelv vezet: 770 
millió kínai beszéli. Mindjárt az angol következik, 415 millió ember 
nyelve. Sorjában: a hindit 290, a spanyolt 285, az arabot 170, a bengalit 
165, a portugált 160, a bahasa–indonézt 120, a japánt és az oroszt – a leg-
utolsót ebben az előkelő csoportban – 115 millió lélek beszéli. 

A hivatalos szovjet statisztika – írja Décsy – 282 millióra teszi az oro-
szul beszélők számát, mintha a Szovjetunió határain belül élő népek va-
lamennyien oroszul beszélnének. Décsy logikus és hitelt érdemlő számí-
tásai szerint semmiképp sem lehet ezek száma több 115 milliónál. Érde-
kes a szerző számadása a nyelvek kontinensbeli megoszlásáról: Ázsiában 
a föld népességének 60 százaléka él, s mintegy 800 különféle nyelvet be-
szélnek; Afrika 11,4 százalékkal részesedik és 1100 nyelvvel; az amerikai 
területen – Alaszkától a Tűzföldig – a világunk 13,9 százaléka él, mintegy 
600 nyelvet képviselve; Ausztráliában 230 nyelvet találunk a 16 milliónyi 
lakos között, végül Európában mindössze 62 nyelvet tudunk összeszám-
lálni és 702 millió embert. Elgondolkoztatóak ezek a számok: Afrikában a 
világ számon tartott nyelveinek 39 százalékát találjuk, a nála népesebb 
Európában pedig csupán 8 százalékát. 

A nyelvcsaládonkénti felosztás szerint a föld népességéből egymilli-
árd-nyolcszázmillió tartozik az indoeurópaihoz, egymilliárd-
háromszázmillió a kínai–tibetihez. Ezek a legnépesebb nyelvcsaládok. 
Magunk, magyarok, az uráli 24 milliónyian beszélt 20 nyelv keretében 
vezetünk. 

Mintegy 500 millió ember beszél kielégítő módon második nyelvet is, 
főként az angolt; s másik 500 millió pedig elfogadható módon használja 
anyanyelve mellett valamelyik másikat. További 500 millió kész – Décsy 
szerint – elfogadni egy nemzetközi nyelvet, elsősorban az angolt. Rövid 
távon – írja – az angol lesz az általánosságban használt nemzetközi máso-
dik nyelv; ám hosszabb távon – s ez érdekes meglátása – ennek nem egy 
másik nyelv lesz a versenytársa, hanem a modern kommunikációs mód-
szerek – ideogramok, videó és audió jelek, stb. – térhódítása, használata. 

Az utolsó előtti, 17. csoportba sorolja a szerző azokat a nyelveket, 
amelyeket száznál kevesebb ember beszél. 114 ilyen, összesen 3514 sze-
mély használta nyelvről tud: egy nyelvre nem több, mint 31 lélek esik. 
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Az utolsó csoportban találjuk azokat a nyelveket, amelyekről még a 
nyelvészeknek sincsenek adataik. Élnek-e még ezek a nyelvek, megszűn-
tek? – csak találgathatjuk. 

Érdeklődéssel böngészi az olvasó a megszűnt nyelvek listáját. Décsy 
két csoportba osztja ezeket: az Óvilágban és az Újvilágban kimúltakat. 
Meglepetéssel tapasztaljuk, mennyiről tudunk a történelemből, a földrajz-
ból. Legtöbbjük olyan messzire van már, hogy nem is sírunk utánuk, ám a 
felsorolásból – lehetséges, holmi nosztalgikus okok miatt – nekem hiány-
zik a besenyő, a jász, a kun és az úz. Angolul: Pecheneg, Jazyg, Cuman. 
Vajon hogyan hívják angolul az úzokat? 

Aggodalommal számol be Décsy Gyula a földünkről rohamosan eltűnő 
nyelvekről: minden esztendőben mintegy 120 némul el az emberiség aj-
kán. Azt hiszem, igazat kell neki adnunk abban, hogy gyakorlatilag szinte 
semmit sem tehetünk ennek megakadályozására. A világ – ha döcögve is 
– a nagy civilizációs, kulturális, politikai hatalmi egységek kialakulása 
felé halad. A brazíliai őserdőben élő, napjainkban ötven főt számláló, a 
nyelvész számára rendkívül érdekes és értékes indián nyelvet beszélő 
törzsnek nem építhetünk egyetemet. 

Magam nem is ezek miatt sírok, hanem a magyar nyelv miatt aggó-
dom. A Décsy Gyula kimutatta 14 millió, már kevesebb, mint a köztudat-
ban létező 15, de alighanem neki van igaza. Nemcsak a magyarul beszé-
lők száma fogy, fogy a magyar nép is: aki nem születik meg, az már nem 
beszél magyarul. Nap mint nap kevesebb lélek beszél magyarul szülőha-
zánkban is. Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken a puszta létért való 
küzdelemben lassan–lassan társnyelv lesz csupán a magyar. Ha csak va-
lami csoda nem történik, meddig az is? A nyugati, főként az amerikai 
csoportos közösségek –, hogy ne használjuk a csúnya gettó szót – meg-
szűntével meggyorsult a nyelvi beolvadás. Gyermekeink legjobb esetben 
rosszul, unokáink pedig sehogyse beszélik nyelvünket. A csodák csodája-
ként élő nyugati magyar cserkészet, a különböző hitfelekezetű egyházak, 
kulturális közösségek, egyesületek erőlködése ideig–óráig segít – ahogy 
segíthet a magyar nép számára annyira szükséges ellenzékiség feladása 
áraként exportált anyanyelvi mozgalom is –, ám a vég nem lehet kétséges 
.. . 

Szomorú, hogy nemcsak mennyiségében, de minőségében is pusztul a 
nyelvünk. Magyarországon is. Elszorul az ember szíve, ha az otthoni gye-
rekeket, fiatalokat, felnőtteket hallja. Szegényes szókincsük, zavaros 
mondatszerkesztésük, magyartalan hanglejtésük talán jobban zavarja az 
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anyanyelvét idegenben is dédelgető magyart, mint a budapesti rádióadók, 
távolbalátó állomás „dolgozóinak” nyegle, éneklő beszéde. 

Íme, ezekért az óhatatlanul felmerülő gondolatokért is érdemes elol-
vasnunk Décsy Gyula kitűnő nyelvészeti munkáját. A laikusoknak is. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló238 
Csurka István: Az elfogadhatatlan realitás; esszék, előadások; Püski, New 
York 1986,88 l. 
 
Az írónak nemcsak az a feladata, hogy gyönyörködtessen és szórakoztas-
son, hanem az is, hogy a valóságra rádöbbentsen és elgondolkoztasson 
Gyönyörködtet azzal, hogy művészien kezeli a nyelvet, szórakoztat azzal, 
hogy érdekes és izgalmas történeteket mond el, rádöbbent a valóságra 
azzal, hogy az élet és a társadalom tényeit tárja az olvasó elé, elgondol-
koztat azzal, hogy a felismert tényekből következtetéseket von le, rejtett 
összefüggésekre mutat rá és ítéletet mond. A szöveg legyen szép, a mon-
danivaló érdekfeszítő. Az előbbit ne árnyékolja be henyeség és pongyola-
ság, az utóbbit unalom és ásítás. 

Az író nem társadalomtudós és nem politikus. Eszköze nem a tudo-
mány, hanem a szavakkal való bánnitudás és az írás művészete. A szép 
szó, a tárgyak és jelenségek művészi megelevenítése, a száraz tényleírá-
son kívül az írói képzelet szárnyalása a magyarázata annak, hogy a közös-
ség dolgaival és az emberi élet problémáival foglalkozó írói műnek jóval 
nagyobb a társadalmi hatása, mint a tudományos megközelítésnek és a 
szakmai feldolgozásnak. A magyar irodalomban a példák sokasága bizo-
nyítja a tétel igazát. A magyar társadalom állapotát e század elején a szak-
tudomány éppen olyan pontosan ismerte, mint az irodalomnak vele fog-
lalkozó része, mégis a bajokat Adynak, Szabó Dezsőnek, a Nyugat írói-
nak kellett világgá kiáltaniok, hogy gyógyításukra társadalmi mozgalom 
szülessék és a politikusok is észrevegyék. A harmincas-negyvenes évek-
ben sem egyedül a magyar irodalomnak népinek nevezett csoportja fe-
dezte fel a magyar nyomorúságot és elmaradottságot, de mi tagadás, az ő 
ébresztő és riasztó munkájuknak tulajdonítható, hogy a tünetek országos 
ügyekké váltak és a változás immár parancsoló szükség lett. Ma sincs 
másként. Ezért van az, hogy habár az élet és a társadalom egészségtelen 
folyamatai, kinövései, rákos daganatai a hivatásukat komolyan vevő és 
felelősségteljes szakemberek előtt ismeretesek, mégis az írói megszólalás 
es írói eszközökkel való ábrázolás emeli őket a közérdeklődés előterébe 
és kényszeríti a társadalmat állásfoglalásra. 

                                                           
238 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában. 
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Csurka István előadásait es esszéit olvasva, lehetetlen észre nem ven-
nem, hogy a mai életnek az író által megrajzolt képével és a betegség, 
züllés, pusztulás jeleivel – ha más példákkal és más megfogalmazással is 
– már találkoztam és cseppet sem volt új, amit a New Yorkban kiadott 
vékony könyvecskében megírt. A szociológus Hankiss Elemér – a többi 
között a „Pongyola társadalomiban – a magyar közállapotoknak és közer-
kölcsöknek jóval lehangolóbb rajzát adta már. A folyóiratokban néhol és 
olykor közölt riportok, vagy a tudományos szaklapok és népszerűsítő ki-
adványok vonatkozó tanulmányaiban olvasható némely adatok és esetek 
mellett Csurka felismerései igazán szerények és ártalmatlanok. Néha a 
napi sajtó is közöl a Csurka példáinál felháborítóbb történeteket. Miért hát 
a megrökönyödés és felháborodás az író „túlzásai” miatt? 

Nincs erre más magyarázat, mint az, hogy a köz betegségei és az er-
kölcs romlása feltárásának társadalmi hatása meghatványozódik attól, 
hogy a diagnózist avatott író mondja ki és az ábrázolás a művészet eszkö-
zeivel történik. Mint Németh László, Veres Péter, Illyés Gyula, vagy a 
maiakról szólva Csoóri Sándor, Mészöly Miklós, vagy Sánta Ferenc ese-
tében. Csurkánál is a megszólaló személy irodalmi rangja dönti el, hogy a 
megszólalásnak mi a visszhangja és következménye. A jó író kritikáját az 
érintettek tűrhetetlennek és elviselhetetlennek tartják. Ez talán még na-
gyobb alkotói elismerés, mint a színházban a sikeres darab után felcsatta-
nó taps vagy a könyvek sok tízezres példányszámai. 

„Az elfogadhatatlan realitás” című kötet Magyarországon publikált 
vagy elhangzott szövegeket tartalmaz. Egyetlen kivétel: egy New York-
ban elmondott március 15-i beszéd. A szerző két példaképe Bibó István 
és Szárszó. Az előbbitől azt tanulta, hogy gondolkozni sohasem remény-
telen, az 1943. évi szárszói konferencia a felelősségteljes és bátor szóki-
mondást sugallja. Csurka István bár lehangoló képet nyújt a mai magyar 
közállapotokról és erkölcsökről, a romlás és pusztulás jeleit véli látni sok-
helyütt, magatartása mégsem lemondó. Azzal, hogy a bajokról és orvoslá-
sukról gondolkodik, végső fokon reménykedő és derűlátó. Akkor kellene 
aggódni, ha hallgatna, a megszólalást hiábavalónak, a segítséget elkésett-
nek tekintené, vagy a cinizmusba menekülne, akkor valóban reményt 
vesztett és borúlátó lenne. 

A dolgokat nevükön nevező, eltévelyedéseket, vétkeket, mulasztásokat 
ostorozó kemény szavaival ugyancsak magyar irodalmi hagyományt kö-
vet: Széchenyiét, Adyét, Szabó Dezsőét, Illyés Gyuláét. Az utóbbi 1969-
ben (a mentoni PEN-kongresszus alkalmából) egy korzikai kiránduláson 
arról panaszkodott, miután az autóbuszban a véletlen folytán éppen mel-
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lette ültem, hogy noha kemény és szigorú szavakkal illette többször is a 
magyarságot, nem követte igazán Széchenyi és Ady példáját, még kö-
nyörtelenebbnek kellett volna lennie az ostorozásban, „mert ennek a nép-
nek szemébe kell vágni az igazságot, hogy felébredjen és magához tér-
jen”. Csurka István bátor szókimondása és szenvedélyes ítélkezése egy 
nemes és követésre méltó hagyomány folytatása. 

A szóban forgó esszékről és előadásokról elhangzott az az észrevétel, 
hogy hamis képet nyújtanak a magyar életről és az elmúlt harminc év ma-
gyar történelméről. Voltak, akik ugyanezt mondták Adyék és Jásziék, 
valamint a harmincas évek népi íróiról és faluvizsgálóiról is. Láttuk, mi-
lyen meggyőző erővel. Csurka nem történész és nem társadalomelemző. 
Arról beszél, amit lát, hall, észlel, tapasztal. Az írótól az olvasó nem azt 
várja, hogy a múlt és a mai társadalom dokumentált és kiegyensúlyozott 
feltérképezését adja, hanem arra kíváncsi, hogy emberként és művészként 
hogyan éli át, hogyan ítéli meg szűkebb és tágabb környezetét, hol látja a 
romlás jeleit és hol az egészség tüneteit, mit tart megbecsülendőnek és 
mit kárhoztatandónak. Hogy a rajzolt kép esetleg elnagyolt, hiányos, az 
ítélkezés szubjektív, az eredmény nem mindenben igazolható, természetes 
és magától értetődő. A munka értékéből mitsem von le. A társadalom 
szempontjából a fő értékmérő a közösségre gyakorolt hatása. Lehet-e 
gondolkodni rajta és cselekvésre ösztönöz-e? A negatív jelekből tanulni 
lehet. Nem az élet napsugaras, hanem árnyas oldalára vetett pillantásból 
fakad a javulás és gyógyulás. Haladást nem a boldog elégedettségtől és 
belenyugvástól várhatunk, hanem – Németh László szavaival – a szoron-
gó nyugtalanságtól. Jobb közérzet és látható eredmény csak a Csurka–féle 
ébresztők és riasztók meghallgatásából és méltánylásából születhetik. Mi 
más ösztönözhet talpraállásra és cselekvésre, mint a bajra megrezzenő 
lelkiismeret és korholó szó? 

 
* 

Könyvek az évfordulóra 
Az ötvenhatos forradalom harmincadik évfordulója jó alkalomnak kínál-
kozott, hogy akinek még van mondanivalója róla, ismereteit és emlékeit 
közzétegye, a kiadóknak meg arra, hogy a biztosra vett érdeklődést ne 
hagyják kihasználatlanul és a maguk részéről is előmozdítsák az emléke-
zés ébrentartását. 

Az 1986-ban megjelent művek csak kevéssel járultak hozzá az eredeti 
források és az eddigi ismeretanyag gazdagodásához. Az események nyu-
gaton élő szereplői vagy tanúi, úgy látszik, már mindent elmondtak és a 
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jövőben sem számíthatunk arra, hogy ötvenhat története – legalábbis nyu-
gati részről – új elemekkel és adatokkal bővülni fog. 

A múlt évben az e tárgykörben megjelent művek közül kiemelkedik – 
nemcsak terjedelme miatt – a „Harminc év, 1956–1986” című, az európai 
Protestáns Magyar Szabadegyetem által kiadott több mint hatszáz lapos 
tanulmánygyűjtemény. A kiadó és Bállá Bálint szerkesztő igen helyesen, 
nem az 1956 ősze eseményeinek újbóli előadására vállalkozott, hanem 
arra, hogy áttekintést adjon az azóta eltelt évtizedekről, tehát a közelmúlt 
és a jelen Magyarországáról. A szerzők azt a feladatot kapták, hogy 
mondják el, mi változott meg ötvenhat eseményei következtében és ho-
gyan alakította ki ötvenhat a nyugati magyarság arculatát, valamint ez 
utóbbinak mi a mondanivalója a szülőföldjükön élő magyaroknak. 

A két kérdés megválaszolása nem volt könnyű feladat, különösen nem 
a másodiké. A szerzők ezt maguk is érezhették, mert túlnyomó többségük 
arról beszélt, hogy mi történt Magyarországon 1956 óta és milyenek a 
mai állapotok, de csak kevesen önmagukról, arculatuk változásáról, a ha-
zának és lakosságának szóló mondanivalójukról. Erre az olvasó viszont 
következtethet abból, hogy miként ítélik meg a szerzők a történteket és 
milyennek látják a mai általános helyzetet, a magyarság lehetőségeit, esé-
lyeit, jövőjét. Magukat az ötvenhatos eseményeket csak a nyitó tanulmány 
tárgyalja, miután témája a demokratikus szocializmusnak és a területi 
önigazgatásnak a forradalomban jelentkező igénye. 

A kötet 24 szerző 23 tanulmányát, illetve esszéjét tartalmazza (egy ta-
nulmányt szerzőpáros irt), továbbá egy hosszabb költeményt és a gyűjte-
mény megszületéséről hasznos információkat nyújtó Előszót. A szerzők 
közül 8 ötvenhat előtt, 16 pedig az után hagyta el Magyarországot. Az 
utóbbiak közül 9 közvetlenül a forradalom bukása után vált emigránssá, 7 
pedig a későbbi években került Nyugatra. Kivétel nélkül mind Európában 
élnék, ezzel is tükrözve a kiadó szervezet európai jellegét. Tematikailag a 
kötet felöleli a mai magyar élet csaknem valamennyi területet: a társa-
dalmi és politikai folyamatokat, a gazdasági fejleményeket, az életszínvo-
nal és erkölcs alakulását, az egyházak működését, a szellemi és művelő-
dési viszonyokat, a magyar kisebbségek helyzetét és a Nyugat–Európába 
került magyarok vallási és kulturális életének néhány vetületét, különösen 
az ökuméne eszméjének terjedését és a Protestáns Szabadegyetem mun-
káját. 

Nem történt meg az ország külkapcsolatainak vizsgálata, pedig a gaz-
dasági életen kívül talán itt mutatkoznak meg legszembeszökőbben az 
1956 óta bekövetkezett változások. Hiányzik az irodalom működésének 
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és szerepének a bemutatása is. Ez utóbbi elmaradásának okait a Szabad-
egyetem elnöke az Előszóban elfogadhatóan megmagyarázza és a kiadót 
semmiképpen sem érheti elmarasztalás e hiány miatt. (Ebben, sajnos, én 
is ludas vagyok, mert az irodalommal foglalkozó fejezet megírására első-
nek engem ért a megtisztelő felkérés, de egyéb munkákkal való túlterhelt-
ségem miatt el kellett hárítanom. így járt a kiadó más felkért jelöltekkel 
is.) 

A közölt tanulmányokkal – amelyek mind eredeti és önálló munkák – e 
helyen lehetetlen egyenként és érdemben foglalkozni, jóllehet mindegyik 
megérdemelné a bővebb tárgyalást, némelyik a szélesebb körű diszkusz-
sziót is. A szerkesztő nem törekedett arra, hogy összhang és egység le-
gyen a szerzők témái és mondanivalói között, aminek következtében he-
lyenként előfordulnak ismétlések, átfedések, ábrázolási és minősítési elté-
rések. Ez nem baj. Az írások egységesítése felesleges lett volna. Mind-
egyik tanulmány önmagáért beszél és áll helyt, mindegyik szerző csak 
saját írásáért felel, a kiadó is csak azért, ami az ő illetékességébe tartozik. 
A kötetnek egységet és egyöntetűséget biztosít azonban az a körülmény, 
hogy minden szerző tartotta magát a kitűzött témához és ha attól elkanya-
rodott is, az sohasem zavaró vagy felesleges. 

A kötet hatalmas adatmennyisége valóságos történeti kincsesbánya. 
Olvasmánynak is élvezetes mindenki számára, akit érdekel Magyarország 
elmúlt három évtizedének története. 

Dokumentáris értéke miatt fontos kiadvány a párizsi Magyar Füzetek 
által kiadott „Magyar munkástanácsok 1956-ban” című dokumentumkö-
tet, amely érzékeny hiányt pótol a munkásönigazgatás jelentős üzemi és 
politikai szervezetei, a munkástanácsok ötvenhatos iratai hozzáférhetővé 
tételével és a munkástanácsok történetének vázlatos előadásával. Ezt ezút-
tal csak regisztrálni kívánom, mivel Szabados József a közeljövőben az 
Új Látóhatár hasábjain részletesen foglalkozik a kötettel. Ugyancsak ő 
mutatja majd be Gáti Károlynak az Egyesült Államokban megjelent 
„Hungary and the Soviet Bloc” című könyvét, amelynek egy jelentős ré-
sze Moszkva és Magyarország kapcsolatával foglalkozik az ötvenhatot 
megelőző és követő években. 

Eredeti forrásként könyvelhető el Zsillé Zoltánnak „Élet egy eszme ár-
nyékában” címen 1985-ben megjelent könyvterjedelmű interjúja Hegedűs 
Andrással, amelyben a volt miniszterelnök az ötvenhatos események elő-
történetére vonatkozóan is sok addig ismeretlen részletet mondott el és 
elsőkézből származó információi jelentős mértekben bővítettek a hatalom 
belső körében mozgók gondolkodásáról és viselkedéséről, a sztálinista 
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párt- és államgépezetről nyert ismereteinket. Ez a könyv 1986-ban német 
nyelven is napvilágot látott. Az „lm Schatten einer Idee” című, Hegedűs 
András neve alatt megjelent mintegy háromszáz lapos kötetet a zürichi 
Amman Verlag adta ki a harmincadik évfordulóra. A fordítás Hans-
Henning Paetzke munkája. Nem az eredeti magyar kiadás teljes szövegét 
tartalmazza, hanem annak egy rövidített változatát. Az Előszóban Paetzke 
áttekinti az 1956 óta Magyarországon bekövetkezett változásokat, ki-
emelve az ellenzéki akciókat és a szamizdat tevékenységet. 

Idegen nyelvű könyv esetében a magyar olvasó különösen érzékeny a 
magyar nevek írásmódjára. Sajnos, a kötetben több hiba van. Például az 
y-nal végződő vezetéknevek gyakran i-vel vannak írva, vagy fordítva. 
(Bajcsi, Losonczi [Gézáról lévén szó], Kállay [Gyula esetében]). A Bo-
lyai mindenütt tévesen hosszú ó-val van írva és Ordass Lajos neve egy s-
sel, A német olvasók tájékoztatását szolgáló életrajzi jegyzeteket Paetzke 
rövidítve átvette Zsillétől és a maga adataival kiegészítette. A magyar 
kiadás jegyzetanyaga több tévedést tartalmazott és Paetzkének sincs sok 
szerencséje saját adataival. Néhány példa: a) Erdei Ferenc sohasem volt a 
Nemzeti' Parasztpárt elnöke és 56-os szovjet fogságából való szabadulása 
után nem töltött be „fontos politikai hivatalokat”, csak a Hazafias Nép-
frontnak volt néhány évig a főtitkára, b) Gerő Ernő 1956. október 28-i 
távozását a Szovjetunióba nem lehet „menekülés”-nek nevezni. Szovjet 
utasításra és segédlettel hagyta el Budapestet, c) Horthy Miklóst ugyan 
letartóztatták az amerikaiak 1945 nyarán, de nem mint „háborús bűnöst”, 
hanem a német háborús bűnösök perében való tanúskodás céljából, d) 
Kovács Imre 1947-ben nem az USA-ba, hanem Svájcba emigrált. Az 
Egyesült Államokba 1949-ben telepedett át. e) Nem tudom, mi a forrása 
annak az adatnak, hogy Sípos Gyula az ötvenes években „a népiek ellen-
állásának egyik kezdeményezője volt” és „emléke ma is elevenen él”. 
Vajon, kivel téveszti össze Paetzke-t?) Szűcs Ferenc nem lehetett 1948-ig 
a Nemzeti Parasztpárt „politbüró”-jának tagja, mert ilyen nem is létezett 
A párt irányító testületének Országos Vezetőség volt a neve. 

Hans-Henning Paetzke és az Amman Kiadó a kötet fogyatékosságai el-
lenére is elismerést érdemel, hogy Hegedűs András emlékezéseit lefordí-
totta, illetve kiadta, mert általuk a német nyelvű olvasóközönség is bete-
kintést nyerhet a magyarországi sztálinista politika műhelyébe és annak a 
struktúrának a működésébe, amelyet Rákosi és társai intézményesítettek 
Magyarországon. Hegedűs tanúvallomása érdekes és megjelenése fontos, 
mert a hatalomnak a nyilvánosság előtt rejtett sajátosságairól csak azok 
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adhatnak hiteles adatokat, akik gyakorlói körében forogtak, a vezető gar-
nitúra tagjai voltak. 

Egy Hans-Henning Paetzke által gondozott másik kiadvány is hozzájá-
rul a Magyarországról német nyelvterületen meglevő ismeretek gyarapo-
dásához és a magyar politikai fejlemények jobb megismeréséhez. A nagy-
tekintélyű frankfurti Suhrkamp Kiadó által megjelentetett 
„Andersdenkende in Ungarn” – Máskéntgondolkodók Magyarországon – 
című két es fél száz lapos kötet Paetzke 17 interjúját tartalmazza. Ezekben 
a magyarországi ellenzéki mozgalom polgári radikális szárnya és a kriti-
kus értelmiség több – részben volt kommunista – tagját szólaltatja meg. A 
mai magyarországi máskéntgondolkodásnak a címben is kifejezett kon-
cepcióját némileg megtöri az a körülmény, hogy a meginterjúvoltak kö-
zött szerepel az 1956 óta nyugaton elő Király Béla és Szász Béla, vala-
mint az immár hosszabb ideje külföldön tartózkodó Heller Ágnes. Mind a 
három interjú kitűnő és a megkérdezettek nézetei rokonok is a demokrati-
kus ellenzék nézeteivel, de kérdéses, hogy a szóban forgó személyek tag-
jai-e a magyarországi máskéntgondolkodók táborának. 

A Paetzke által megkérdezettek között vannak politikusok (Donáth Fe-
renc, Hegedűs András, ifj. Rajk László), írók (Dalos György, Haraszti 
Miklós Petri György, Konrád György), filozófusok és szociológusok (Kis 
János, Tamás Gáspár Miklós, Havas Gábor), a szamizdat tevékenység 
irányítói és ellenzéki szervezők (Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Iványi 
Gábor) és egy pap (Bulányi György). Az interjúk érintik a kommunista 
hatalomátvétel utáni Magyarország majd minden problémáját. Szóba ke-
rül Rákosi uralma, az ötvenhatos népfelkelés, a társadalom mai állapota, a 
politikai struktúra működése, öregek és fiatalok ellentéte, az emberi jogok 
kezelése, a polgári közszabadság elégtelen érvényesülése, a sajtószabad-
ság hiánya és a szamizdat, az ellenzék szerepe, a kádárizmus, a vallási 
kisközösségek, a politikai költészet, a cigánykérdés. 

Előszavában Hans-Henning Paetzke a mai magyarországi kultúrpoliti-
kát elemzi, amely szerinte tilalom és türelem között ingadozik. Részlete-
sen kitér a demokratikus ellenzék – ismét annak polgári radikális szárnya 
– szándékaira, módszereire, különböző kezdeményezéseire és vállalkozá-
sába. Beszámol működése feltételeiről és arról a légkörről, amelyben te-
vékenységét folytatja, nemkülönben a párt és a kormány negatív reakciói-
ról, az ellenzéki ténykedés hivatali és rendőri korlátozásáról. Az interjú-
kötet a mai Magyarország közviszonyait igyekszik láttatni, ellenzéki beál-
lítottságú értelmiségiek szemüvegén keresztül és noha a kirajzolódó kép-
ben a pozitív vonások nem mosódnak el, inkább az árnyak kerülnek az 
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előtérbe. Külön érdeme, hogy gazdag olyan adatokban és adalékokban, 
amelyeket a legális sajtó elhallgat vagy homályban tart. 

Az ötvenhatos évforduló alkalmából újból megjelent két versantológia. 
Második kiadásban látott napvilágot a Csicsery–Rónay István által szer-
kesztett és a washingtoni Occidental Press által először 1957-ben megje-
lentetett „Költők forradalma, 1953–1956” és immár harmadik kiadását 
érte meg a Tollas Tibor által szerkesztett és a Nemzetőr által kiadott 
„Glória victis”, a magyar Október költői visszhangja a nagyvilágban, mint 
alcíme mondja. 

A „Költők forradalma” új kötete hasonmás változata a majd harminc 
évvel ezelőtt megjelent első kiadásnak. Egyetlen kivétellel. Ez Illyés Gyu-
la „Egy mondat a zsarnokságról” című verse, amely ezúttal teljes terje-
delmében, a végleges szöveg új szedésével került a kötetbe. 

A „Glória victis”-nek a tizedik évfordulón jelent meg az első és a hu-
szadikon Amerikában a második kiadása. A mostani jóval kisebb terje-
delmű, mint volt az eredeti. Több mint négyszáz lap helyett 156, tehát 
csak válogatás a húsz év előtti gyűjtemény anyagából. A sajtó alá rende-
zés munkáját Kovács Kálmán végezte és az ő Kosmos nevű bécsi nyom-
daműhelye állította elő a kötetet. Ez a változat is mutatja, milyen eleven 
visszhangot váltott ki 1956 magyar októbere a világ minden részében elő 
szellemi emberek körében és mily együttérzést, rokonszenvet tükröznek a 
magyar nép magatartása által sugallt versek, prózai szövegek. 

A két antológia újbóli kiadása jó ötletnek bizonyult, mert a régi kiadá-
sok példányai elfogytak és a nyugati magyar diaszpóra sok új olvasóval 
gyarapodott. 

És végül egy könyv, amelyet cserkész írt a cserkészeknek, ugyancsak a 
harmincadik évfordulóra. 

Az „Értetek és miattatok” című visszaemlékezésekben Kölley György, 
az ismert és népszerű cserkészvezető mozgalmas és izgalmas életére pil-
lant vissza, pályájának elsősorban ama mozzanatai után kutatva, amelyek 
tanulságul és ösztönzésül szolgálhatnak azoknak a fiataloknak, akiknek 
okulására és épülésére munkáját szánta. A Nemzetőr Los Angeles-i Baráti 
Köre által kiadott és Münchenben megjelent 160 lap terjedelmű könyv 
szerzője a cserkészet történetében fontos szerepet játszó Köhler-családból 
származik. Nagybátyja Köhler Ferenc, a háború utolsó szakaszában az 
üldözött zsidók mentésében kitűnt híres lazarista szerzetes volt. A családi 
hagyományok folytán Kölley György is hamarosan nevet szerzett magá-
nak a cserkészmunkában és még meglehetősen fiatalon Teleki Pál főcser-
kész jóvoltából a kiscserkészek ügyeinek intézője lesz a Magyar Cser-
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kész- szövetség központjában. Ott marad a háború befejezése után is és 
másokkal együtt küzd a hagyományos cserkészszellem, a politika által 
nem befolyásolt cserkészmunka megmentéséért. Sikertelenül, mint tud-
juk. Rákosi 1946 nyarán feloszlatta a cserkészetet, a fiatalokat az úttörő 
mozgalomba terelte. Nem sokkal azután az akkor már papnövendék 
Kölley Györgyöt az ÁVO letartóztatta, majd átadta az oroszoknak, akik 
először Sopronkőhidára, majd a Szovjetunióba szállították. Átélte a poli-
tikai foglyok szomorú sorsát. Eljutott egészen Karéliáig, több táborban 
tapasztalván meg a rabokkal való bánásmód egész skáláját. Nagy Imre 
kormányának idején szabadult. Mint írja, rajta volt azon a 247 magyar 
fogoly nevét tartalmazó listán, amelyet Nagy Imre küldött Malenkovnak, 
kérve szabadon engedésüket. Visszatérése után a szegedi szemináriumban 
folytatja tanulmányait és 1956-ban szentelik pappá. Püspöke a 
dunabogdányi plébániára küldte, segédkezni Kisberk Imre segédpüspök-
nek, aki ott plébánoskodott amolyan belső száműzetésben. Ismét bekap-
csolódott az ifjúságnevelésbe és a tilalom ellenére is szervezte, összetar-
totta a cserkészeket. 1961-ben törvénytelen hittantanításért újból börtönbe 
került, ahonnan 1967-ben szabadult. Két évet szolgált még Dunabog-
dányban. 

1969 nyarán elhagyta Magyarországot. Azóta részt vesz a müncheni 
katolikusok lelki gondozásában és mint az Európai Cserkészkerület veze-
tője immár több, mint másfél évtizede a kontinens magyar cserkészeivel 
foglalkozik. 

Könyvében egyszerű, keresetlen szavakkal, minden írói igény nélkül 
mondja el élete viszontagságos történetét és vall azokról az eszmékről, 
amelyek gondolkodását befolyásolták, törekvéseit és tetteit sugallták, 
egész nevelői és szervezői pályáját meghatározták. Világos, könnyű, ol-
vasmányos szövege minden nehézség nélkül követhető, helyenként élve-
zetes és izgalmas. Kár, hogy némely eseményekre és nevekre rosszul em-
lékszik és a tévedéseket a sajtó alá rendezés munkáját elvégző Saáry Éva 
sem vette észre. Csak példának említem, hogy Marczell Mihály a szöveg-
ben következetesen „Merczell atya”-ként szerepel és csak egy fénykép 
alatt van jól írva a neve. Karácsony Sándorból Karácsonyi lett és Teleki 
Géza neve végén i helyett y-t találunk. Szálasiék Horthy Miklóst nem 
1944. október 20-án mondatták le, hanem október 16-án. Bakay Szilárd 
nem volt a kormányzó utolsó szárnysegédje és nem állt mellette, amikor 
lemondásra kényszerítették. Bakay altábornagy akkor már német fogság-
ban volt. Október 10-én hurcolta el mint budapesti hadtestparancsnokot a 
Gestapo. És az is tévedés, hogy a háború után az orosz hatóságok a Conti 
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utcában végezték ki. Kievben volt a pere és ott végeztek vele. Az sem 
helytálló, hogy Antal Istvánt kivégezték. A volt miniszter 1960-ban sza-
badult fogságából és 1975-ben halt meg Budapesten. A katonai történeti 
irodalomban még sehol sem találkoztam egy „Nagy László honvédtábor-
nok”-kal. A reá való utalás talán másra vonatkozhatik. 

Ez apró hibák ellenére Kölley György könyve érdekes adalék nemcsak 
a magyar cserkészet, de az elmúlt évtizedek történetéhez is. Emlékeinek 
felidézése talán a jövendő cserkészmunkának is hasznára válik, mert segí-
ti az idegenben felnövő magyar fiataloknak az újabbkori magyar történe-
lem alaposabb megismerését és a szembesülést azokkal a törekvésekkel, 
amelyek gáncsolni igyekeztek a cserkészetet, hatósági tilalommal akadá-
lyozva sikeres pedagógiájának terjedését. 
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CSIKY ÁGNES MÁRIA 
Játék a véggel és a végtelennel239 

Határ Győző: Lélekharangjáték, Aurora könyvek, London 1986, 679 l. 
 
A harangjátéknak akkora tradíciója van Angliában, hogy még a 
krimiszerzők is felhasználják olykor a cselekmény bonyolításánál. De a 
magányosan – elveszetten csengő lélekharangot csak a líra képes ilyen 
játékra hangolni; a sohasem hallott szófűzés érzékletesen jelöli, mit tar-
talmaz Határ Győző terjedelmes verseskötetének zöme. A múlandóság 
hatalmas lírai zuhataga egyre új változatban, hol „barátságos erőmerítés 
halálnak eltréfálásában”, hol fogvacogtató eszmélkedés – elmélkedés, 
vagy a szeretett halott apoteózisa – lehetetlen felsorolni, hányféle szemlé-
lettel barátkozik vagy hadakozik a költő az elmúlással, de a játékosság 
csengettyűi számtalanszor odaszegődnek kísérődallamként. 

Központi témájánál fogva szinte magától értetődőnek tűnnék az őszi-
kék pendantjaként „öregkori lírának” nevezni Határ új verseit – csakhogy 
a kötet nem „kapcsos könyv”, a négyszáz-egynéhány vers nem a zenitjét 
túllépett poéta magányos kedvtelésének gyümölcse. A Lélekharangjáték a 
századunkbeli magyar költészet egyik csúcsa – a honban évek óta nem 
látott nyomdafestéket hasonló jelentőségű újkeletű verseskötet – és alig-
hanem a Határ-i líra csúcsa is. A közölt szövegek még szilánkokra-
sorokra tördelve is kivallják írójuk egyedi és összetéveszthetetlen kéz-
jegyét. Azt kell hinnünk, itt találtak egymásra költő és eredendő saját té-
mája, hiszen csak innen – ellenpárjáról – fogható–mérhető fel igazán a 
Lét, Határ Győző kitekintéseinek egyetlen valódi célja. S írtak-e már for-
róbb vallomást az élethez, a létezéshez, világunkhoz, mint a Kilobbanásra 
sorai: szerettelek szerettelek világ / szerettelek imádtam lenni. . . / mind–
sorolnálak csaklajstromozlak / te ékes táltos kikutathatatlan / új- meg új 
nap vemhét kivető katlan! / csillagnapórával pompázó oromzat! 

A Nem-Léttel, a halállal szemben számtalan attitűdöt végigpróbált már 
a művészet, hol ijesztő rémként, hol csöndes rezignációval fogadta; a szá-
zadfordulón mint új esztétikai kategóriát, ami az elfásult érzékek játékába 
még némi izgalmat képes csepegtetni. Határ Győző alapállása mindezek-
től különbözik; az „eltréfálások” szövegeinél is egészséges düh munkál-
kodik a költőben. E sorok írója utalt már egy ízben közeli rokonságára 
(csupán ez egyetlen vonatkozásban) Ingmar Bergmannal, akinek A hete-

                                                           
239 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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dik pecsét című filmjében a haláltáncba ragadott intellektuell, a rendező 
alteregója mondja ki a végszót: „Nincs hatalmamban ellenállni, de utolsó 
leheletemig tiltakozom.” 

A Lélekharangjáték centruma, szíve–közepe a címadó ciklus, az édes-
anya siratása. Szikla legyen a talpán, aki nem indul meg olvastára. Olyan 
csodálatos verseket tartalmaz, mint a Kövek, Az ő utolsó sírása, Lélekha-
rangjáték, vagy a Lángmagány: ez az ő utolsó megimbolygása / s már 
lángjával aláfelé halad / de nekem az kell – rémlátomásba / kit édesanyá-
kért gyújtanak. Különösen szíven üt a Báránybéléses, az anya hagyatéká-
nak, apró motyójának számbavétele, ami hihetetlen érzékletesen vetíti 
elevenné a halott alakját: – vigye összeszedő kegyes úr templomi handlé / 
kötöm segítek csak gyorsan vigye mind / ajándékul szórja hófehér hajú 
olyanoknak / mint ő volt Édesanyák jussa szerint / hogy akire az ő há-
rászkendője illő / hogy aki báránybéléses cipellőjébe lép / oly virágfa-
kasztó serényen sürögve / tipegje latrok-közt-mártír életét. Itt találni az 
annyira karakterisztikus, határon innen és túl egyaránt előszeretettel kö-
zölt Ini-miní „kiolvasó-verset” is – ha melléállítjuk József Attila híres 
anya-versét, a Mamá-t, azonnal kitűnik, hogyan és mennyiben másfajta ez 
a költészet, mint az elődöké. A Határ-i líra általában nem dolgozik hason-
latokkal, nincs szüksége körülírt láttatásra–képekre. A szavak, a sor, a 
versszak melosza, sodrása és jelentése olyasfajta összélményt adnak, mint 
a régmúlt bájolásai, ráolvasó–mondókái és transzponálás nélkül hatolnak 
a tudatban — s még egy fokkal mélyebbre is: hullapólya hull potyog élni 
oly sebes / íni mini májni mó foglak ne keress / kiszámolás rám esett va-
gyok a hunyó / anyám édes jó leszek íni májni mó. Persze ez a hangzatta-
ni „bűvölés-bájolás” általános költői gyakorlat, de hasonló következetes-
séggel még nem valósították meg a magyar lírában – sem Határhoz ha-
sonló kontextusban. 

„Eredendőn eredetietlen vagyok” –, írja, vallja, szuggerálja a szerző 
kötete utószavában. Tudjuk, hogy meggyőződése szerint nincsen új a nap 
alatt, eszmék és stílusok vissza–visszatérnek s akkor a neo-jelzőt kapják; 
Dénes Tibor, a nyugati diaszpóra lírájáról szóló első összefogó tanulmány 
(Magyar Mérleg II.) szerzője úgy vélte, Szerb Antal „új játékosságának 
nevezné Határ művét. De ha Szerb Antalra gondolunk, sokkal inkább egy 
másik analízise kívánkoznék ide, amit a Lélekharangjáték költőjének 
egyetlen közeli magyar rokonáról, Csokonairól jegyzett fel: verseinek 
„egyik báját az adja, hogy különböző történelmi és társadalmi rétegek 
keresztezik bennük állandóan egymást.” A Csokonainál végzett boncolás 
módszerét alkalmazva – a kortárs szemével, aki Szerbbel szemben a táv-
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lathiány hendikepjével küzd – körülbelül ezt a szövettani metszetet mu-
tatná Határ Győző lírája: egy középkori–kuruzsló-, rokokóbahajló-
barokkos-, egy 20. századvégi vagány-szleng és egy ugyancsak up-to-date 
polihisztor-réteg. Ez az anatómiai lelet is igazolná a jámbor olvasót, ha 
tiltakozik a szuggesztió ellen és megállapítja, hogy ilyen ars poetica-val 
még nem írtak magyar lírát. Tagadhatatlan, hogy Határ egyes verssorai, 
sőt néha egész szakaszok egy déjá entendu-élményt váltanak ki – pl. halál 
után a lélek / kristállyá változik, vagy ma minden ember egy sziget / s 
világot álmodik – amire ésszerű magyarázat nemigen lelhető, ha csak fel 
nem tételezzük, hogy ráolvasó jellegük folytán atavisztikus visszacsengé-
sük van fülünkben. 

A posztmodern új játékosság jellemző velejárói – nyugaton és keleten 
egyaránt – az alaposan fellazított forma és a minél személytelenebb hoz-
záállás; csupa Határtól idegen attitűd. Ö nem tudja, de nem is akarja elta-
gadni hatalmas vitalitását, a magasfeszültségű érzelem-telítettséget, ami 
áramütésként csap meg, legyen az széles jókedv, robbanó harag, vagy az 
önmarcangolás ilyen rettenetes sorai: a jó keserves ásó lapát foka legyen / 
koponyám szétverője . . . / holott gerincem ahány-annyi dühödött / csigo-
lyára szakad / hentesbárd üsse-szelje-darabolja a háti / idegláncokat. Az 
ütemfellazításnak sem híve, többnyire vagy teljesen szabadon ömlő, vagy 
szigorúan kötöttformájú verset ír, amit ma már egyedül ezen a módon, 
meglepő, olykor sosem hallott, „kitalálókájából” előpottyantott rímmel-
asszonánccal engedhet meg magának a lírikus. 

Nem rossz szóvicc óhajt lenni a feltevés, hogy Határ Győző univerzu-
mában valószínűleg semmilyen téren sem léteznek határok. Nemcsak az 
egyes műfajok, a múzsák „fajsúlya” közt sem húz választóvonalat. Drá-
magyűjteményének címe Sírónevető odaillenék bármely műve elé; a Lé-
lekharangjáték egyes ciklusaiban – a Halhatatlan klapanciákban, a Kram-
puszdobozban — is szabad nevetni, röhögni, hahotázni a „hadaródalok”, 
„éttermi rigmusok”, bökversek, vaskos tréfájú versezetek olvastán. A já-
ték indítéka nem mindenütt egyformán „véresen komoly”, ahogy Dénes 
Tibor feltételezte. Szép számmal akad a le jeu pour le jeu jegyében fogant 
szöveg, ami különösebb „költői üzenet”-nek híján van s néha épp csak azt 
példázza, milyen szemet–fület elkápráztató mutatványokra képes a ma-
gyar nyelv. Kivált itt egybegyűjtve közreadott színpadi lírája tartalmaz 
hasonló mutatványokat, amellett olyan lenyűgöző verseket is, mint a Jupi-
terlámpák: ha félbevágott koponyám kivirrad / zsinórpadlásom foga fel-
vacog / s én leordítok janicsárjaimnak / hogy írmagját se! kaszaboljatok . . 
. / ne tudják, milyen szemeket meresztek / hová hadonászok ilyen vadul / 
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göncöm rángásából ki ne találják / morgásomból elment aki lát / hogy 
színpadomon vergődi drámáját / ez a véremben vergődő világ; és ellen-
párja, a Prológus universalis, ez az irónia fátylával kendőzött szerelmi 
vallomás Thália világához. 

Egy hiedelmet szükséges itt eloszlatni az „érthetetlen, megemészthetet-
len, mert túlságosan nehéz” Határ Győzőről. A Lélekharangjáték jó része 
kimondottan olvasmányos, főként a kötöttformájú szövegek, az olyan 
szívet melengető darabok, mint a hitvesnek írt versek (a „feleség” kifeje-
zés itt nem volna helyén), vagy a költő gunyoros–önironikus fintorai az 
öregkorra. Az egy Faludy Györgyön kívül alig találni hasonlóan könnyen 
feltárulkozó magyar kortárs–poétát. 

A prózaversként rögzített álmokkal már nehezebben birkózik meg az 
olvasó, ha csak nem képes teljesen átállni egy álombéli logikára. Jó elő-
készítés erre az Une autre vie c. költemény, amit líránk egy másik „álmo-
dójának”, Jékely Zoltánnak ajánlott Határ: egy álomban laktam mely 
bennem lakott / sűrűn meglaktam fél megyényi földjét / egymásba rakva 
mint bűvészdobozok: ! hol én őt — hol engem gondolt a környék. Pilla-
natra felrémlik Borges novellája, a Körkörös romok, amelyben a Nagy 
Álmodó elevenné álmodja a teremtést, ugyanakkor azonban ő maga is egy 
másvalaki álma. De Határ nem a túlvilági misztikumra céloz hasonló szö-
vegeivel. A kölcsönös áthatolás, a jellegzetes „én ő vagyok, ő én van”–
álomképlet sokat foglalkoztatja, mintha a lét utáni mássá-lényegülést, 
vagy egy-és-ugyanakkor többlényűséget, amiről Weöres írt oly érzéklete-
sen, az evilági létbe látná bele; ez is egyike a költő privát–mítoszainak, 
amelyekkel nem fukarkodnak az álom–szövegek. A klasszikus veretű 
könyvterv Prágai Piroskát, a hitves-versek címzettjét dicséri, hátlapján a 
nyugati diaszpóra himnuszával. Bár akadna zeneszerző a diaszpóra-lét e 
nagy pozitívumának kottábatevésére: . . . Országtalan Szentföldünk – fe-
délzet! / hitvallás nekem himnusz van abban / minden / hajó hazám / min-
den hajó a Föld alattam. 
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SZABADOS JÓZSEF 
Kelet-Európa „kádárizálása”?240 

Charles Gati: Hungary and the Soviet Bloc, Duke University Press, 
Durham 1986, 244 l. 
 
 
Charles Gati – Gáti Károly – magyar újságíróként kezdte amerikai egye-
temi katedrához vezető pályafutását és az újságírói gyakorlat jót tett a 
politikai tudományok professzora stílusának is. Világos fogalmazás, jó 
szerkesztés, az adatokkal és idézetekkel való bánni tudás jellemzi a köny-
vet, amelyben a szerző a közép- és kelet-európai államok és pártok és a 
Szovjetunió kapcsolatát vizsgálja 1945-től napjainkig, különös tekintettel 
Magyarországra. A könyv igazi főszereplője – akárcsak a II. világháború 
utáni Kelet-Európáé – a Szovjetunió és Magyarország csupán az illusztrá-
ció arra, hogy milyen megfontolások alapján és milyen módszerekkel 
irányítja Moszkva birodalmának megbízhatatlan európai határvidékeit. A 
könyv utolsó harmadában, a „kádárizmus” elemzése során azonban már 
előtűnik a lehetőség, hogy a moszkvai irányítás nem szükségképpen meg-
fellebbezhetetlen és hogy a „kis népeknek is lehet szavuk és szerepük” 
sorsuk és a nemzetközi politika alakításában. Hogy ezt a lehetőséget 
Ceausescu kizárólag a külpolitikában, Kádár főleg – de nem kizárólag – a 
belpolitikában, Honecker pedig a két német állam közti kapcsolatok ápo-
lásában használja ki, függ a pártvezérek személyétől és az ország helyze-
tétől, adottságaitól. De az, hogy kihasználják – és Gáti könyve ezt megcá-
folhatatlanul bizonyítja –, lassan aláássa a korábban mindenható Szovjet-
unió uralmát Közép- és Kelet-Európában. 

Gáti a Szovjetuniónak a kelet-európai rendszerek irányában táplált ál-
landó gyanakvását indokoltnak tartja. Könyve alaptézise szerint: bár a 
kelet-közép-európai kommunista rendszerek létének és fennmaradásának 
a Szovjetunió az egyedüli biztosítéka, ezeknek a rendszereknek a belső 
életképessége és hazai vezetési sikere, népeik mélységes szovjet-
ellenessége miatt, attól függ, hogy sikerül-e nekik bizonyos távolságot 
tartani a létüket garantáló Szovjetuniótól. 

Ezt az újságírói tollal megfogalmazott alaptételt a professzor Gáti a té-
nyek és idézetek bő áradatával támasztja alá. Akár a háború alatti és utáni 
sztálini Kelet-Európa-politikáról, akár a magyarországi koalíciós korszak-

                                                           
240 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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ról, akár Moszkva és Nagy Imre vagy Moszkva és Kádár viszonyáról ír, 
ezt a legfontosabb forrásmunkák és gazdag magánértesülések birtokában 
teszi. 

Mindez nem jelenti, hogy valamennyi konklúziójával vagy megállapí-
tásával egyet tudok érteni. Bár ő maga is hangsúlyozza a Szovjetunió 
egyeduralmi hatalmát a háború utáni Magyarországon, a koalíciós kor-
szak elemzése során időnként megfeledkezik erről a szovjet hatalomról és 
azt az illúziót kelti, mintha például Rákosi szalámitaktikáját a 
nemkommunista politikusok kivédhették volna, ha jobb vagy bátrabb po-
litikusok lettek volna. Vitatható Gátinak az a tétele is, hogy Moszkva Ke-
let-Európában mindig helyre tudta állítani hatalmát olyan esetekben, ami-
kor ezt alulról jövő népi felkelés veszélyeztette, de nem bizonyult sike-
resnek akkor, amikor egy-egy kommunista párt vezetősége követelt na-
gyobb autonómiát. E megállapítás második része érvényes Jugoszláviára 
vagy Albániára, kevésbé Romániára és semmiképpen sem a prágai tavasz 
Csehszlovákiájára. 

Érdekes és izgalmas Kádár személyének és politikájának még a pszi-
chológia eszközeit is felhasználó elemzése. Mégis hiányérzet marad az 
olvasóban, mert a könyv nem ad egyértelmű választ Kádár többszörös és 
különböző irányú pálfordulásaira. Ez azonban nyilvánvalóan nem a szer-
ző hibája, a kádári rejtélyek felderítéséhez még hiányoznak a döntő tanú-
vallomások. Örülök viszont, hogy Gáti szakított azzal az unos-untig han-
goztatott tétellel, amely szerint Kádár belpolitikában ugyan reformista, de 
külpolitikában szolgai módon követi a Szovjetuniót. Ez igaz lehetett nagy 
általánosságban a 70-es évek közepéig és igaz ma is olyan kérdésekben, 
amelyek Nyugat szemében talán fontosnak tűnnek (Ceausescu ki is hasz-
nálja ezt a propaganda-lehetőséget), de az ország szempontjából nem 
sorsdöntőek. Mint azonban Gáti írja, az „óvatos reformista Kádár” már 
1968-ban megpróbálta – sikertelenül – elhárítani a csehszlovákiai szovjet 
inváziót, a Helsinki konferencia óta pedig (kár, hogy a szerző nem idézi 
Kádárnak a konferencia záróülésén elmondott, Magyarországnak Európá-
hoz-tartozását hangsúlyozó beszédét) egyre-másra jelét adja a Nyugathoz 
való közeledési szándékának, még a moszkvai intések ellenére is. Hogy 
ezt érdekből teszi? Valószínű, de ebben Kádár érdeke megegyezik Ma-
gyarország érdekével. 

Nem hagyhatom szó nélkül, mert engem is sokat foglalkoztat a kérdés, 
a kommunizmus és a magyar zsidóság kapcsolatát tárgyaló rövid fejeze-
tet. Gátinak minden bizonnyal igaza van abban (könyvében felsorolt vá-
lasztási adatok is bizonyítják), hogy a háború utáni magyar zsidóság, 
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amely életben maradását elsősorban a Vörös Hadseregnek köszönhette, 
viszonylag kis részben (Gáti 20-25 százalékra becsüli) szavazott 1945-
ben a Kommunista Pártra. Az „átlag zsidó” nem volt kommunista, de zsi-
dó származású volt – bár zsidóságát a legcinikusabban megtagadta – a 
Kommunista Párt négyesfogata és az ÁVO vezetőségének 70-80 százalé-
ka. Hogy ez olajat öntött a lappangó antiszemitizmus parazsára – elvitat-
hatatlan. Büszkék lehetünk arra, hogy az olaj 1956-ban mégsem lobbant 
lángra. 

Talán tévedek, de a gondolatot mégsem tudom elhessegetni: az utolsó 
15 oldal az, amely Gátit leginkább a könyv megírására ösztönözte. Ezen a 
15 oldalon foglalja össze, remekül, a szerző azt, amit különböző memo-
randumokban az amerikai külügyminisztérium felkérésére már többször 
kifejtett arról, hogy milyen politikát kövessen az Egyesült Államok Kelet-
Közép-Európa irányában. Gáti nem ajánl látványos receptet, még csak 
újdonságot sem, hanem az érvek sokaságával támasztja alá azt a politikát 
– a kelet-közép-európai országok közti különbségtétel politikáját –, amely 
az elmúlt két évtizedben, kimondva vagy kimondatlanul, az Egyesült Ál-
lamok Kelet-Európa-politikája volt. Lényege: Washington két ismérv 
alapján ápol barátibb vagy ridegebb kapcsolatokat a kelet-közép-európai 
országokkal. Az egyik, hogy külpolitikájukban mennyire önállóak, a má-
sik pedig, hogy belpolitikájuk mennyire liberális. 

Miért kellett Gátinak e ma is érvényes külpolitika védelmére kelnie? 
Nem titok, hogy a Reagan-korszak első éveiben a mindent fehérnek vagy 
feketének látó ideológia megszállottai harcba indultak a különbségtétel 
politikája ellen is, újból előkerült a gyakorlatban lehetetlennek bizonyult 
„felszabadítás” jelszava, kibővítve azzal a történelem által ismételten 
megcáfolt tétellel, hogy minden kommunista rendszer egyforma. Ezt az 
ellentámadást az amerikai külügyminisztérium kivédte, de ideológusait és 
híveit meggyőzni nem tudta. Ezért van szükség arra, hogy Gáti és mások 
újból és újból bizonyítsák: ez az egyetlen reális politika, amely az Egye-
sült Államok és a kelet-európai népek érdekeinek is megfelel, mert előse-
gíti a szovjet hatalom további erózióját Kelet-Európában. Bármennyire 
korlátozottnak is látszik ez a cél, bármilyen lassú is az előrehaladás, bizo-
nyos eredmények mégis mutatkoznak a kelet-közép-európai függetlene-
dés kialakulása jeleként. „Márpedig még minimális eredmények is többet 
érnek, mint az eredménytelennek bizonyult mindentakarás” – írja Gáti 
könyve befejező mondatában. 
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DOMAHIDY MIKLÓS 
Pionír–portré díszmagyar nélkül241 

Sztáray Zoltán: Haraszthy Ágoston. Püski, New York 1986, 173 l. 
 
Atyja volt-e a kaliforniai (vagy tágabb értelemben: az észak-amerikai) 
szőlőkultúrának Haraszthy Ágoston? Sztáray Zoltán könyvét másodszor 
is elolvasva csak az ősrégi közhellyel tudok felelni: az apa mindig kétsé-
ges. Ami viszont kétségtelen, ami bizonyítottan bontakozik ki ebből a 
páratlan lelkiismeretességgel megírt könyvből, az maga az élet: egy 
nyughatatlan, türelmetlen, képzeletdús, törtető, vasegészségű, teátrális, 
önfejű magyar élete az elmúlt század derekán. Ez nemcsak bizonyított, de 
lebilincselő is és – hála Sztáray skrupulózus, egy-egy keresztbe rakott 
hajszáladaton is fönnakadó tanulmányának – sokkal élethűbb és fonto-
sabb, mint az elöljáróban föltett kérdés. 

Mert igazában mit számít ma már az, hogy a jelen tükrében megítélve 
mit ért el a múltban valaki? És, amit el is ért, azt milyen áron, mennyi 
könyökléssel, hány megalkuvással, milyen fifikával, pózzal, élelmesség-
gel ért el? És mennyi kudarc után, mennyi áldozat árán? Lényegében az 
ember számít s mégcsak nem is a Haraszthy–emléktábla, amelyet 
Sonomában annak idején én is megilletődve simogattam meg. Igen, az 
ember számít: a szándék, az akarat és az életforma. Ez pontosan kibonta-
kozik Sztáray Zoltán könyvéből, ha úgy érezzük is, hogy az író kutatása 
kezdetén példásabb életrajzot remélt fölfedezni s most szinte röstellkedve 
tárja elénk negyedszázadnyi forrásföltáró munkájának az eredményét. 
Vitathatóvá vált a legendás hős, gyarlóságok tarkítják az életutat, dehát 
mit lehet tenni, ha egyszer ez az igazság? – Mintha ezzel a szabadkozással 
bocsátaná útjára a művet. 

Vitathatóvá vált, igen. A szembesített adatok, szembeszökő ellentmon-
dások, szemérmetlen nagyzolások sokat változtatnak a legendák hősén. 
Kritikus hajlamú olvasó könyörtelenül gyűjtheti az adatokat: grófnak adta 
ki magát, hajdani testőrtisztnek, ezredesnek, vagyonos bácskai földbirto-
kosnak, József nádor személyi titkárának, Kossuth személyes barátjának, 
száműzött reformpolitikusnak; apja Mokcsa grófjaként szerepel, tábornok 
úrnak titulálják. A lelkiismeretes Sztáray majdnem szégyenkezve bizo-
nyítja be, hogy mindebből (és mennyi másból!) valószínűleg egy szó sem 
igaz. 

                                                           
241 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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Ami a Haraszthy–család eredetét és korabeli birtokviszonyait illeti, ab-
ban Sztáray Zoltán (szívós) adatgyűjtéséhez lehet megalapozott kiegészí-
tést fűzni. Pontosat és megbízhatót, ha valakinek, mint ez esetben nekem 
olyan szerencsém van, hogy a magyar geneológiai kutatás egyik legjobb 
szakértője, Vajay Szabolcs barátom szinte szomszédom a Genfi tó part-
ján. Az ő Vevey-i könyvtárában olyan forrásmunkák is vannak, amelyek-
hez Sztáray nem jutott hozzá. Innen tudom, hogy Ágoston családjának a 
Nagy Iván által számon tartott Szörényi bán ivadékaihoz nincs köze, azo-
kat a Zsigmond királytól kapott címeres levelükkel kihalásra ítélte a török 
hódítás. Ám volt Haraszti- (Haraszthy) család kutyabőrrel más is, több is, 
ha nem is olyan régiek, vagyonosak vagy nevezetesek. A mokcsai előne-
vű Haraszthyak Ung megyéből származtak, nemességük a 17-ik század 
elejéről datálódik és a bennünket érdeklő történetükről Dudás Gyula „A 
bácskai nemes családok” című művében (Zombor, Rittermann könyv-
nyomdájából, 1893) tájékoztat: „A 'mokcsai' Haraszthy-család Ung vár-
megyéből eredt, hol ma is birtokos. A szabadságharc előtti időben Szent-
Tamás határában Kutason birtokolt. A nép között – Dudás Ödön szerint, 
'Bács – Bodrogh' 1878. évf. 89 1. – máig is számtalan homályos dolog 
forog közszájon e család tagjairól. A család vagyoni viszonyai rossz hely-
zetbe jővén, H. Ágoston 1848 előtt Amerikába költözött. Vándorlásáról 
írt emlékiratai 'Utazás Éjszak Amerikába' cím alatt jelentek meg s 1867 
körül halt el. 1839-ben H. Károly Bács – Bodrogh vármegye táblabírája 
és Pacsér községi birtokos vagy bérlő volt.” 

Nagyszerű volna, ha azt az idézett cikket a Bács – Bodrog 1878-as év-
folyamából Sztáraynak sikerülne fölkutatnia. A nép között közszájon for-
gó homályos dolgokról sok lehetett igaz, vagy eligazító értékű, ha egy 
eltávozott nemesi családról a helyi sajtó egy emberöltő után is szóvá teszi. 
Én – Vajay Szabolcs segítségével – csak a család birtokviszonyait követ-
tem nyomon: birtokosok vagy bérlők voltak Pacséron, vagy akár Kutason, 
Szent-Tamáson? Nos, Bács – Bodrog megye monográfiájában (szerk. dr. 
Borovszky Samu, Orsz. Monográfia Társaság, Bp., év nélkül) ide vonat-
kozóan ez áll: „1786-ban Pacsérra és Ómoravicára nagykúnsági magya-
rok telepedtek le, többek között Kisújszállásról 338. ....1788 november 
12-én Pacsérról felsőbb rendelettel 110 mikolczi család hazájukba vissza-
küldetett... 1800-ban a királyi kamara Pacsért 118,000 forinton eladta 
Odry András alispán (stb, 14 családnév fölsorolása következik) uraknak, 
akik nagyobbrészt itt helyben laktak is. Az övék volt a múlt század dere-
káig.” Haraszthi név nincsen közöttük. Ebben az alapos gonddal készített 
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monográfiában birtokos Haraszthi egyébként sem Kutason, sem Szent-
Tamáson nem szerepel. 

Mindebből kézenfekvő – ha tévedésnek, mulasztásnak hagyunk is egy 
ablakrésnyit –, hogy a mokcsai Haraszthiak szűkösen élhettek a 
kánaánnak akkoriban egyáltalán nem tekintett Ung megyében és Károly – 
az apa – elment szerencsét próbálni a szinte lakatlan Bácskába. Mint a 
kunságiak, a miskolciak, hogy csak az említetteket idézzük. A kincstár 
nem fogadta kitárt karral őket: szívesen látott új telepes az volt, akit az 
Udvar küldött németajkú területekről, vagy akinek volt pénze és befolyá-
sa a maga helyét megteremteni, ahogyan Odry András alispánnak, a fe-
lejthetetlen színész ősének is. A Haraszthyak bérlők lehettek, dolgos 
kurtanemesek, akik idővel valami kis földet is szereztek a házuk köré. 

Hozzátehetjük: Pacsér és Szent-Tamás körül akkoriban nem volt sző-
lőművelés Ung megyében sem. Ágoston a szőlővel nyilvánvalóan a San 
Luis Rey misszióban ismerkedett meg, ahol – a Csendes Óceán partvi-
dékét annyi nélkülözés után végre elérve – egy ideig két fiával együtt 
dolgozott. Akkortájt minden valamirevaló magyar értett a borhoz, de a 
szőlőmetszés tudományát valószínűleg a spanyol szerzetesektől tanulta 
meg. 

A Magyarországról hozatott szőlővesszők sem igazak? Az első ameri-
kai útjáról kiadott könyvének egy-egy (Cooper-idézetnek tekinthető) feje-
zete sem? De hát mi akkor az igaz, a hiteles? 

Például az, amikor az egész családját ökörfogatokra ülteti, hogy Wis-
consinból átmenjenek Kaliforniába. Micsoda jelenet! És ez, ez hiteles. 
Egy korabeli amerikai utazó így ír a találkozásukról: „Amikor elhagytam 
őket, olyan állapotban voltak az ökrök, hogy azt gondoltam, lehetetlenség 
elérniök a Colorado folyót. Szinte őrültség itt megkísérelni a továbbjutást 
ökrös szekerekkel!” Azokon a szekereken hat hónapon át vergődött nyu-
gat felé Haraszthy Ágoston és felesége (Halász Anna), a tizennégy éves 
Géza fiúk, az egy évvel fiatalabb Attila, a nyolcesztendős Árpád, az öt-
éves Ida, a kétesztendős Béla és a még pólyás csecsemő Otélia. Köztük 
ült a nagyapa, Haraszthy Károly is második feleségével, egy amerikai 
asszonnyal. Fél éven keresztül, sivatagokon át, indiánok és haramiák 
szomszédságában, elhulló állatok között. Ehhez az úthoz képest Árpád 
apánk sétakirándulást tett, amikor a magyarjaival Vereckénél az új hazába 
jött. 

Ezek az események a megrázóak, ezek a jellemzőek, a tagadhatatla-
nok. Xantus Jánosnak, egy szintén Kaliforniát járt hazánkfiának 
elhisszük, amikor egy levelében úgy jellemzi Haraszthyt, hogy „honfitár-
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sunk, a híres szerencsevadász”. Az elképzelhető jellemzések közül való-
színűleg ő fogalmazott a legtalálóbban. De vérbeli „vadász” volt, teremtő 
ember, akit nincs okunk a megbecsülésből pusztán azért kiselejtezni, mert 
a Jókai regények megcsodált hősei közül egyikhez sem hasonlított. 

Sztáray ellenállt a kísértésnek – én nem tudtam volna –, hogy az ösz-
szegyűjtött adatainak a legvalószínűbb vonalát tekintse elfogadottnak és a 
19-ik század egyik „legvagányabb” magyarjának az életét tárja elénk. 
Haraszthy életét kiteregette, de a fölhajtott vadat nem terítette le. 

Megtehette volna, ha a mai divatot követve ritka zsákmánnyal akart 
volna az olvasó kedvébe járni. Ezzel viszont jó szolgálatot tett az olyan 
olvasónak, aki az adatok sokaságában töprengve halad előre és önmaga 
ítéletét építi lapról lapra. 

Végül – mert állítólag egy könyvbeszámoló végén formai hiányossá-
gok fölfedezésével szokás a bírálói alaposságot illusztrálni – hadd jegyez-
zem meg, hogy egy korabeli térképen nem ártott volna nagy vonalakban 
jelezni Haraszthy valóságos és elképzelhető útjait: az Amerikában nem 
honos olvasó hasznos segítséget kapott volna vele. Európai olvasót az is 
zavarba ejti, hogy Sztáray területmértékként következetesen éker-t ír (né-
ha magyar szemnek jólesően, láncot). A láncról tudjuk, akik még tudjuk, 
hogy majdnem 200 négyzetméter, az ékerről viszont mi, európaiak, csak a 
fülünkben bízva gondoljuk, hogy az az acre (fölöslegesen) magyarrá ka-
lapált formája, amely persze még így is értelmetlen marad. Ha jól tudom, 
1 acre kb. 0,4 hektár (4047 négyzetméter) vagy, ha jobban tetszik, 0,7 kat. 
hold. Haraszthy földvásárlásait és szőlőtelepítéseinek a méretét ezekkel a 
kulcsszámokkal az óceánon innen is könnyebben lehet érzékelni. 
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BOGYAY TAMÁS  
Családi sorskutatás242 

Ferdinandy Mihály: Országok úrnője, A magyar Anjouk kora (1307 – 
Róma 1985, 177 l. 
 
A történelem legősibb formájában nem volt más, mint hogy az apa mesélt 
fülelő gyermekének a nagyapáról. Ezzel a gondolattal vezette be 
Ferdinandy Mihály több mint harminc évvel ezelőtt egy esszéjét, amely-
ben az egyéni sorsok kutatásának alapvető kérdéseit vizsgálta (Ahnen und 
Schicksal, Geschichtsforschung und Genotropismus, München 1955, 5. 
o.). A történetírás klasszikusai is mindig elsősorban elbeszéltek, leírtak. 
Ferdinandy Mihály annyira hű maradt a nemes hagyományokhoz, hogy a 
legősibb gyökérszálakat sem szakította el. Szemében a történelem első-
sorban egyes emberek, egyéniségek és nemzedékek története. Erről ta-
núskodik az „Országok úrnője” is. A cím ugyan az országra vonatkozik, 
az alcím pedig egy korszak történetére utal, de a főszereplő voltaképp egy 
apa és fia, I. Károly és Nagy Lajos, kitekintéssel az ősökre és a közvetlen 
utódokra. 

A szerző természetesen tisztában van azzal, hogy a korképhez a kör-
nyezet és a háttér ábrázolása is hozzátartozik. Ezért kapott külön, ugyan 
alig öt oldalas fejezetet I. Károly király pénzügyi reformja és az ország 
akkori belpolitikai képe is. A társadalom, a gazdaság, a kultúra a további-
akban azonban a háttérben marad, az író figyelme elsősorban a két király-
ra irányul, ők a főszereplők, de nem főhősök. Ferdinandy mestere az em-
berábrázolásnak, igyekszik belevilágítani a lelkekbe, megláttatni, megér-
tetni őket a maguk valóságában, még pedig a számos művéből ismert, 
mondhatnánk családlélektani módszerrel. 

Ez a családi sorskutatás, az ősökre való visszaütések számbavétele, so-
sem erőltetett, nem jelent mindenre alkalmazható patentmegoldásokat. A 
két király eléggé eltérő egyénisége plasztikusan jelenik meg az olvasó 
előtt, és érthetővé válik, miért tették vagy nem tették meg ezt vagy azt. 
Minden emberben van ellentmondás, volt bennük is elég. I. Lajos királyt 
az 1945 utáni pártvonalas történetírás megfosztotta kitüntető jelzőjétől. 
Ferdinandy, amikor kimutatja, mennyire meghatározta a király gondolat-
világát és magatartását mély, vallásos hite, voltaképp ugyanoda jut el, 
mint a legújabb magyar történetírás, amely elfogadja Vajay Szabolcs 

                                                           
242 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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megállapítását: Lajos király latin „grandis” jelzője nem politikai, hatalmi 
formátumot jelentett, hanem jellembeli, erkölcsi nagyságot (Fügedi Erik: 
Ispánok, bárók, kiskirályok, Budapest 1986, 271 o.). Halála hatszázadik 
évfordulója és a székesfehérvári kiállítás óta megindult Magyarországon 
Lajos rehabilitálása, megint szabad Nagynak nevezni. Az utóbbi évtize-
dekben különben is mintegy újraéledt a középkor utáni érdeklődés, és a 
magyar medievisztika nem egy figyelemre méltó új eredményt hozott, 
amelyekre a szerző csak részben figyelt fel. 

A gazdag bibliográfiában a régebbi idevágó munkák közül Georg 
Stadtmüllernek a középkori magyar nagyhatalomról szóló terjedelmes 
tanulmányát hiányoljuk, amely épp az Anjouk birodalmának európai je-
lentőségét emelte ki, méghozzá nem magyar szemmel nézve. 
(Historisches Jahrbuch der Görres-Gesellschaft 70, 1951). Az újabb ma-
gyar részletkutatások alapján Kálti Márkot nem lehet többé a Képes Kró-
nika szerzőjének tartani (53. s köv. oldalak). Nem áll már az sem, hogy a 
pompás, de befejezetlen kéziratot a francia királyi udvarnak szánták mint-
egy eljegyzési ajándékként (68. o.). Bizonyára csak elírás a 98. oldalon, 
hogy Lajos király Árpádházi Máriának szépunokája volt: valójában déd-
unokája. A 103 oldalon az Itália népét nyomorgató idegen hadak, az ún. 
„kompániák”, köztük magyar zsoldosok viselt dolgairól szóló olasz forrá-
sok ismertetése után elhamarkodott az a megállapítás, hogy „a magyar 
hadviselés a 10. század óta semmit sem fejlődött”. A hadtörténeti forrá-
sokból kétségtelen, hogy a magyar haderő zöme már a 12. században 
nyugati típusú nehéz lovasság volt, a tatárjárásnak is az volt a szomorú 
tanulsága, hogy a magyarok elfelejtették, miként harcolnak a 
lovasnomádok. A portyázó és felderítő könnyű lovasságot a székelyek és 
a besenyők, a tatárjárás után még a kunok adták. Ezeket a „segédnépeket” 
lehetett a leggyorsabban mozgósítani és bárhol bevetni. A kunok új életre 
kelthettek régi, szunnyadó hajlandóságokat és képességeket a magyarok-
ban is. Bizonyosra vehető, hogy a király Itáliába is elvitte és elküldte kun-
jait, mint ahogy Zsigmond király is magával vitte őket olasz földre. 
Pisanello rajza és veronai freskója ma is tanúskodik erről. A 193. oldalhoz 
jegyezzük meg, hogy Kumorovitz Bernát bebizonyította, Nagy Lajos nem 
1377-ben, hanem 1375-ben aratta I. Murád szultán és Sismán bolgár cár 
fölött a jelentős győzelmet, amelynek emlékét ma is őrzi Máriacell. Nem 
tudom, mi a forrása a 105. oldalon annak az állításnak, hogy 1330-ban 
Záh Felicián nemzetsége fölött országgyűlésen mondták volna ki a ször-
nyű ítéletet. Kételkednem kell abban is, hogy Nagy Lajos franciául is tu-
dott (152. o.). Életírója, Tótsolymosi Apród János szerint a magyar mel-
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lett még németül, olaszul és latinul beszélt. Akkoriban páratlan nyelvis-
meret volt egy uralkodónál. Sajtóhiba lehet a 42. oldalon Zalafő a ma is 
meglévő helynév, Szalafő helyett, a 129. oldalon 1262, a 135. oldalon 
1272 a helyes 1362 és 1372 helyett. Szerencsére az ilyen hibákat minden 
olvasó ki tudja javítani. 

De ne folytassuk a bogarászást és kákán csomót keresést, örüljünk an-
nak, hogy kaptunk az Anjou-korról egy könyvet, amelybe ugyan nem fért 
bele minden, amit érdemes lenne elmondani róla, de amely annál jobban 
olvastatja magát. A múltat nem elemzi agyon száraz, lélektelen, elvont, 
elméleti sémává, hanem elbeszéli, ahogy csak hús-vér emberek sorsát 
lehet elmondani. Ez a sors pedig több mint hatszáz év előtti magyar törté-
net, amely a miénk, késő utódoké is. 

 
* 

Szászdi Ádám 
Ferdinandy Mihály szerint „A kiskirályok korszakának hallatlan züllött-
ségéből ő (Róbert Károly) emelte fel magyar ősei országát, alakította ki 
későközépkori nagyhatalmi állását: azt a politikai és gazdasági alapot, 
melyen fia, Lajos, aztán Zsigmond és még Mátyás is tovább építhetett. 
Általa lőn Magyarország azzá, aminek Dante megjósolta: beata Ungheria, 
azzá, aminek kortársai is joggal nevezték: főhatalom, Archiregnum, Or-
szágok Úrnője, Regnorum Regina.” 

A szerző a nápolyi Anjouk rokonságával és az abból született trónigé-
nyükkel kezdi, ami természetes, mivel témája e dinasztiának magyaror-
szági uralkodása. Nem felesleges megjegyezni, hogy az Anjou 
primogenitus, Martell Károly inkább magyar, mint nápolyi király akart 
lenni, akárcsak fia, Róbert Károly (I. Károly) is. Ez érthető, hiszen Ma-
gyarország legkésőbb III. Béla óta kontinentális jelentőséggel bíró király-
ság volt. A Nyugat fejlődése és előretörése a XII. század vége felé kezd 
szembeszökővé válni. Magyarország fém-, főleg aranytermelése a nyugati 
kereszténység politikai, gazdasági és kulturális virágzásának egyik előfel-
tétele volt. 

A XIII. század Magyarországában sok minden a következő század tör-
ténetén keresztül érthető. így, a „kiskirályok” nem III. Endre a század 
fordulón bekövetkezett halála fejleményeként tűnnek fel, sokkal inkább a 
XIII. század jelensége. Ezért annyira érdekes és fontos Ferdinandy részle-
tes leírása szerepükről a trónválságban. Természetesen, kiemelkedik Csák 
Máté alakja, nemcsak mert ő volt a leghatalmasabb, hanem azért is, mert 
ő és a végül elismert I. Károly között különleges viszony jött létre: a ha-
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talmas alattvaló nem szállt szembe nyíltan királyával, de az is elkerülte, 
hogy közvetlenül megtámadja vazallusát. A végén az idő, vagyis Csák 
Máté halála, mindent rendezett. 

Ez mutatja a fiatal király bölcs, higgadt politikáját, kiváló kormányzó-
képességét. Igazán meglepő, alig hogy hihető, milyen mérhetetlen türe-
lemmel és kegyelemmel kezelte – egyetlen kivétellel – belső fegyveres 
ellenfeleit. Ferdinandynak kiválóan sikerült az Anjou királyok karakte- 
rizálása, ezek úgy tűnnek fel, mint eleven és megérthető emberek, nem 
pedig rideg nevek és dátumok formájában, a királyság absztrakt jelensé-
geiként. így lép elénk Róbert Károly, ö szervezi meg az országot, szanálja 
a pénzügyet, lerázza a Szentszék hűbérúri igényét, kivívja a király szemé-
lye és a dinasztia iránti abszolút tiszteletet és hűséget. Tulajdonképpen 
Károlynak, s talán az oly hosszú ideig és tehetségesen aktív özvegyének, 
Erzsébetnek és nem Lajos fiúknak dukálna a Nagy melléknév. Ferdinandy 
szerint: „Károly szerepe az alapvetőé; műve teljes érvényrehozása a fia 
érdeme.” Természetes, Lajos hosszú negyven éves uralma „még a múlt 
században is Magyarország fénykorának látszott.” Viszont szintén igen 
tisztán látja Ferdinandy az embert, amikor Lajos „fegyelmezetlenségére, 
hangulati sodrására” utal: sajátosságok, amelyek haláláig megmaradnak. 
Katonailag „átgondolt, logikusan fölépített és kivitelezett haditervvel La-
jos és vezérei. . . nem rendelkeznek.” És hozzá lehetne tenni, hogy meg-
tervezett, racionális, kitartó külpolitikával sem. Jellemző rá – bár a leg-
több korabeli királyra aligha – a nápolyi hadjárat epilógusa. Ahogy 
Ferdinandy írja: „Ha megkoronáztatja magát vagy öccsét, Istvánt, Nápoly 
királyává, a Kúria előbb-utóbb s lehet, fogcsikorgatva, de belenyugodott 
volna a tényleges helyzetbe. VI. Kelemen sem élt örökké ... Egy ilyen 
államcsínyhez azonban túlontúl tradicionalista, törvénytisztelő, az egyszer 
elismert tekintélyhez mindvégig ragaszkodó – ha be is látta, hogy e tekin-
tély képviselője bűnösen és kétszínűén kijátssza – egyetlen szóval, túlsá-
gosan 'fiú' volt a magyar király. Nápoly megtartása helyett inkább Rómá-
ba zarándokolt, hogy kiérdemelje bűnei bocsánatát attól a főpaptól, akiről 
tudta, hogy minden kudarcának annak hamis játéka volt egyedüli oka. 
Feloldoztatásáért, ott Rómában, még 4000 aranyforintot is fizetett neki.” 

Tulajdonképpen, nem a király volt „Nagy”, hanem az ország, amelyen 
uralkodott. Nem olyan szimplicitásról van szó, mint az iskolai atlaszok-
ban valamikor. Nemcsak arról van szó, hogy Lajos lengyel király lett – 
amivel, ahogyan helyesen jegyzi meg Ferdinandy, magyar királyságát 
terhelte meg –, vagy hogy három évet Nápolyban töltött. Ami impresszi-
ónál, az a negyven éves magyar politikai és katonai jelenlét egész Olasz-



 

1109 

országban, elég gyakran döntő befolyással, valamint egy széles keleti és 
balkáni befolyási övezet létezése a litvánok, tatárok és bolgárok felé, mi-
ben nem hódítandó tartományokat, hanem egy előrelátó kereskedelmi és 
védelmi politikának a terét, vagyis lehetőségét kell látnunk. 

Lenyűgöző a XIV. század magyarságának energiája, dinamikája. 
Mintha Muhi sohase lett volna, mintha a tatárdúlás csak rossz álom lett 
volna. Még az első nagy pestis járvány sem ingatta meg nemzetünk ma 
már nehezen elképzelhető vezető szerepét. Az 1351. évi országgyűlés 
Lajos által jóváhagyott határozmányai a köznemesség javára betetőzik I. 
Károly belpolitikai művét, s ugyanakkor megértetik az Anjou-kori király-
ság emberi lendületének magyarázatát. „Törvénye benne jelölte ki a nem-
zet voltaképpeni gerincét. Ez a helyzet fönnmaradt egészen a XX. század 
derekáig” – írja Ferdinandy. 

Ezenkívül Magyarország gazdasági helyzete volt nagyságának alapja. 
Mióta az Árpádok betelepítették a szász bányászokat, az ország arany- és 
ezüsttermelése hozzájárult Európa gyors fejlődéséhez. Ferdinandy ezt 
nagyon élesen látja és fontos tényezőnek tekinti. Magyarország az egész 
világ évi aranytermeléséhez annak egy harmadjával járult hozzá, Európa 
produkciójának pedig a magyar arany 11/12-ét szolgáltatta. Sajnos, ha-
zánkban nem sok maradt az aranyból és az ezüstből: ment nyugatra, vagy 
inkább, délre, az olasz városokba, s egy része a távolkeletre, nemcsak 
királyaink pazarló „diplomáciája” révén vagy mint egyházi zsákmány, 
hanem főleg a kereskedelem útjain. I. Károly szanálta a pénzt, megszer-
vezte a vámokat, közös érdekű kereskedelmi szövetséget kötött a cseh és 
lengyel királlyal – Bécs ellen – és a kereskedelem kifejlesztése érdekében 
privilégiumokat adott oly városoknak, mint Kassa, Lőcse, Kolozsvár, 
Dés, Nagyszombat, Miskolc és Szeged, az árpádkori szabad városokon 
kívül (Buda, Székesfehérvár, Esztergom). Fia folytatta gazdasági politiká-
ját. Viszont, amennyiben e reformok jó hatással voltak a királyi kincstárra 
és fel is lendítették a kereskedelmet, az arany annál inkább ment a keres-
kedelem és az ipar európai centrumába, Itáliába. 

Az ipart kellett volna fellendíteni, de az nem könnyű, ha a külföldi 
áruk jobbak, vagy még ráadásul olcsóbbak is. Ez a probléma Kasztíliában 
és Angliában is létezett ugyanakkor, bár jobb ipari alapjuk volt, mint Ma-
gyarországnak. Kétségtelen, könnyű megoldás nem kínálkozott, ahogy ezt 
később a spanyol világbirodalom és más hatalmak is tapasztalhatták. Bár 
még Mohács után is, mikor a spanyol király és a német–római császár 
unokája magát elsősorban magyar királynak tartotta, meg lehetett volna 
menteni az országot, ha egységes akarata lett volna. De már Lajos hosszú 
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uralma alatt elhánytuk jövőnk legszebb lehetőségeit. A „Nagy” király 
hátat fordított a keleti politikának, beengedte az oláhokat, valláspolitiká-
jával megnyitotta a Balkánt a török előtt, és elpazarolta a pénz és a hata-
lom lehetőségeit. Alig hogy meghalt – 57 éves korában – tönkrement Ká-
roly államépítő munkája is. 

Ferdinandy ítélete nem ennyire negatív, de műve végén mérleget ké-
szítve, az író és olvasó közös érzetét kifejezve megállapítja, hogy: „ . . . 
Még egy lustrum sem telt el Lajos király halála óta, s az általa annyi 
gonddal és oly nagy körültekintéssel fenntartott egyensúly felépítmény-
ének minden eresztékében máris meglazult. Jelentőségét, újabban vitatott 
nagyságát semmi sem jellemzi jobban, mint a visszataszító pokolsár, 
amely azonnal feltört, hogy elöntse a felszín okos és derűs rendjét, mi-
helyt e rend őrének hűlő kezei elengedték a kormányt.” 
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SAÁRY ÉVA 
 „Borzongva gyönyörködtetni…”243 

Hajnal László Gábor: „Csak a reggelek borzalmasak . .” Katolikus Ma-
gyarok Vasárnapja és Nemzetőr, Youngstown–München 1982, 158 l. – 
„Ha a mosolyok elapadnak . ..” Katolikus Magyarok Vasárnapja, 
Youngstown 1984, 186 l. – Embermalom, München 1985, 83 l. – „A 
judásidő árvái. . .”, Vörösváry, Toronto 1985, 221 l. 
 
Az 1981-ben nyugatra került Hajnal László Gáborral ugyanúgy új műfaj 
vonult be a nyugati magyar irodalomba, mint a két évvel korábban emig-
rált Harmat Pállal. Az egyik a szociográfiát–szociológiát, a másik a pszi-
chológiát – pszichiátriát honosította meg az emigráció irodalmában, élénk 
cáfolatát adva annak a hazai hivatalos vélekedésnek, hogy az emigráció 
elszíntelenedik és jelentéktelenné válik. A két író korban közel áll egy-
máshoz, s műveikben is állandóan találkozunk párhuzamokkal, áthallá-
sokkal, ami nem is csoda, lévén a társadalomtudományok és a lélektan 
rokonok. 

Hajnal László Gábor könyveinek olvasása közben az 1977-ben, a 
feuersteini népfőiskolán tartott tanulmányi konferenciára kellett gondol-
nom. Ott ugyanis Borbándi Gyula a hazai szociográfiai irodalomról szól-
va, felhívta a figyelmet azokra a témákra, amelyeket az ország határain 
belül – „félreérthető”, kényes voltuk miatt! – nem tanácsos feszegetni. 
Nos, éppen ezeket tárgyalja Hajnal, feldolgozva otthon – „fiókban” – ma-
radt jegyzeteit, nemcsak széleskörű tájékozottságról, de alapos olvasott-
ságról is tanúbizonyságot téve. Vannak, akik kritikai észrevételeit túlzás-
nak tartják, nem hisznek neki, vagy nem akarnak hinni neki, megállapítá-
sait „túl pesszimistának” ítélik, elfeledkezve arról, hogy a tényirodalom 
eleve nem hozsannázásra, hanem a hibák, fogyatékosságok, rendellenes-
ségek feltérképezésére hivatott. A társadalomban orvosi feladatot vállal és 
végez. Elsősorban a bajokat diagnosztikálja, s csak másodsorban veti fel 
(nem okvetlenül, mert az nem kötelessége) a gyógyítás módszereit. A 
teljesen egészségesekkel az orvosnak nincs mit foglalkoznia; azokat fi-
gyelmen kívül is hagyhatja. 

Az áttekintésre kiszemelt négy kötet „profilja” nagyjából azonos. A 
szerző elsősorban szociográfus, csak másodsorban szépíró. Akkor van 
igazán elemében, amikor két lábbal állhat a valóság talaján. A kitalált 

                                                           
243 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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történetek világában, a fantázia területén érezhetően elbizonytalanodik és 
elerőtlenedik. Legjobbak a nagy témákat feldolgozó hosszabb írásai. Ezek 
közül több foglalkozik az írók helyzetével, közérzetével, az irodalom mű-
velésének nehézségeivel, s ami ezzel szorosan összefügg: a fiatalok neve-
lésével és félrenevelésével. Boncolgatja a hazafiság, a nemzeti öntudat, a 
történelem értelmezésének és megírásának kérdéseit. A tabuk csökkenését 
nem mindig értékeli pozitívan, mert – mint mondja – ez „csak porhintés, 
mert az engedélyezett cikkek megjelenése nem előre-, hanem oldallépé-
sek a szocialistának nevezett historizálásban”. Ezzel a véleményével nem 
áll egyedül. Írásaival találkozva kellemesen lepett meg, hogy tiszteli, be-
csüli az öregeket, s teljesen megérti az előző nemzedékek politikai és em-
beri magatartásának problémáit, ami az ő korosztályának írói körében 
ritka erény. írásaiban elmosódnak az egyébként is mesterségesen szított 
„nemzedéki ellentétek”. 

A társadalom traumáit az egyéni tragédiák szemszögéből nézi és vilá-
gítja meg. Beszél a hagyományos paraszti életforma megszűnéséről, a 
városba tódulok és az „ingázók” nyomoráról, az ellentmondásokkal teli 
cigánykérdésről, az öngyilkosokról, kábítószeresekről, bűnözőkről, sőt 
még a magányos nők (a kommunista értelmezésű „egyenjogúság”) prob-
lémáiról, s érint olyan újabb témákat is, mint például a bős–nagymarosi 
vízlépcső. 

Hajnal László Gábor írásainak másik nagy csoportját a könyvkritikák 
alkotják, bár a tárgyalt művek kiválasztásában is jól felismerhető a szo-
ciográfus érdeklődése, nézeteinek kifejtésében a szociográfiai nézőpont. 
Sokat foglalkozik a „Tények és tanúk”, valamint a „Magyarország felfe-
dezése” sorozat köteteivel. Ezek a recenziók a legjobbak és legszaksze-
rűbbek. A kimondottan „irodalmi” alkotásokból csak a hozzá közelebb 
állókat veszi szemügyre. Az emigrációs irodalom csak szórványosan jele-
nik meg nála, s akkor is gyakran érezni, hogy tekintettel van a szerző ér-
zékenységére, a kritika eltompul, elerőtlenedik. Külön meg kell emlékez-
nem azokról az érdekes újraértékelési, átértékelési kísérletekről, amelye-
ket némely – a hazai kritika által önkényesen beskatulyázott – nagy írók 
(pl. Krúdy, Németh László, Illyés) esetében végez. 

Bevallom, két filmnovellája (Hazátlanok, A várakozás véget ért) tet-
szett a legkevésbé. Hangvételüket melodramatikusnak érzem, noha két-
ségtelen, hogy az előadott történetek nem légből kapottak. A valóság és 
az irodalom azonban két külön dolog, nem lehet közéjük egyenlőségjelet 
tenni. Lehet, hogy igazságtalan vagyok, hiszen az említett filmnovellák 
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inkább ötletek, vázlatok. Részleteikben is kidolgozva talán meggyőzőb-
bek, elfogadhatóbbak lennének. 

Ha már a kritikánál tartok, azt is meg kell mondanom, hogy kár volt 
egy-egy köteten belül keverni a műfajokat. A nagy lélegzetű szociográfiai 
esszék és tanulmányok mellé bezsúfolt könyvkritikák például töltelék-
anyag benyomását keltik. Remek és szellemes a kötet- és fejezetcímek 
megválogatása (nagy részük idézet). Kár azonban, hogy a kiadók az ere-
deti, modern gondolatokat tartalmazó, választékos stílusú írások külső 
köntösére nem ügyeltek. A kötetek elavult címlapmegoldásokkal kerültek 
forgalomba, s talán csak az elsőnél („Csak a reggelek borzalmasak . . .”) 
fedi valamennyire a címlap a tartalmat. „A judáskor árvái. .” esetében 
kifogásolhatók a jegyzetanyag szemfárasztó, apró betűi, és a nehezen 
nyitható kötés. 

Mindezek azonban csak – javítási szándékkal papírra vetett – apró kri-
tikai észrevételek, amelyek semmit sem vonnak le a négy könyv irodalmi 
és szociográfiai értékéből, s cseppet sem csökkentik az olvasói élvezetet 
és tanulságot. Felesleges lenne a szerzőnek védekeznie, hiszen a hívek és 
a bírálók tábora kiegyenlíti egymást; illetőleg mind a jóváhagyást, mind a 
gáncsot ugyanazok a tulajdonságok inspirálják. Végső tanulságul álljanak 
itt saját szavai: „akkor szelídül meg a sátán, ha kifürkésszük gonoszságá-
nak titkait” és „addig sírjunk, amíg nem mar a könny”. 
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SZÁSZ JUDIT 
Egy közép-európai olvasókönyvről244 

Hungaro–Polonica, Tanulmányok a magyar–lengyel történelmi  és iro-
dalmi kapcsolatok köréből, Emlékkönyv Waclaw Felczak 70. születés-
napjára, Szerkesztette Kiss Gy. Csaba és Kovács István, Budapest 1986, 
246 l. 
 
„ .. . alakja . . . hűséget parancsol a lengyel és a magyar múlt legnagyobb 
ideáljaihoz . . . hűséget az európai hagyomány legfontosabb értékeihez: a 
demokráciához és a toleranciához. Hűséget múltunk azon tanulsága iránt, 
hogy nemzeti és szabadságra való törekvéseket nem lehet elfojtani.” 
Ezekkel a szavakkal méltatta Waclaw Felczak lengyel történészt hetvene-
dik születésnapján Kiss Gy. Csaba, budapesti polonista és irodalomtörté-
nész, aki egy magyar küldöttség tagjaként érkezett Krakkóba 1986. június 
5-én, hogy egy emlékkönyvet nyújtson át az ünnepeknek. A kiadvány a 
MTA Soros-alapítvány támogatásával és a MTA Irodalomtudományi In-
tézetének közreműködésével készült. A szerkesztők, Kiss Gy. Csaba és 
Kovács István – akiket a „Tygodnik Powszechny” című Krakkóban meg-
jelenő katolikus hetilap méltán nevez a lengyel kultúra magyarországi 
nagyköveteinek –, olyan írásokat gyűjtöttek egybe, amelyek zömmel 
Felczak fő kutatási területét érintik: a lengyel–magyar kapcsolatok törté-
netét. 

A neves tudós nemcsak kutatója a két nemzet viszonyának; maga is te-
vékenyen részt vett és részt vesz ma is a baráti szálak megerősítésében. 
Waclaw Felczak 1938-ban érkezett Magyarországra, hogy az Eötvös kol-
légium hallgatójaként megírja doktori disszertációját a 19. századi len-
gyel–magyar kapcsolatokról. A háború kitörése Lengyelországban érte. 
Ott hamarosan csatlakozott az ellenállási mozgalomhoz és négy éven át 
volt szervezője annak a futárszolgálatnak, amely Budapesten keresztül 
biztosította az összeköttetést a londoni lengyel kormány és a németek 
által megszállt ország között. A háború után a Sorbonne-on folytatta fél-
beszakított tanulmányait. 1948-ban a lengyel határon letartóztatták és 
koholt vádak alapján életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték. 1956 ok-
tóberében szabadult. Nyolc évi börtön után a krakkói egyetemen lett ta-
nársegéd, itt írta meg több mint negyvenéves fejjel a Budapesten elkezdett 
doktori disszertációt az 1848 előtti magyarországi nemzetiségi kérdésről, 
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majd habilitációját a horvát–magyar kiegyezésről. Fő művei Magyaror-
szág története című monográfiája valamint a Tadeusz Wasilewskivel 
együtt kiadott Jugoszlávia története második része. 

Huszonnégyen (polonisták, történészek, irodalmárok, néprajzosok, 
írók, műfordítók) rótták le tiszteletüket a kiváló történész és kiváló ember 
előtt —, aki tudományos érdemei ellenére a mai napig nem kapta meg 
professzori kinevezését. A szerzők többsége abban az évtizedben szüle-
tett, amelynek első éveiben Waclaw Felczak Budapest és Varsó között 
hozta s vitte az üzeneteket, és amelynek végén őt szállították egyik bör-
tönből a másikba. Ketten, Deák Ernő és Gömöri György, Bécsből, illetve 
Cambridge-ből küldték kézirataikat a budapesti nyomdába. Az ő részvé-
telük jelzi, hogy a lengyel–magyar párbeszéd nemcsak a Budapest–Varsó 
vonalon folytatható. 

A kötet szerkesztői lemondtak az ünnepelt hagyományos évkönyvbeli 
bemutatásáról és őt magát szólaltatták meg egy interjúban. A beszélgetés 
elsősorban Felczak Budapesten kifejtett ellenálló tevékenységére tér ki, 
nem foglalkozik részletesen tudományos munkásságával. A történész 
Felczakot megismerni kívánó olvasó ezért joggal hiányolhatja publikáció-
inak részletes bibliográfiáját. A tanulmányok öt tematikai és időrendi fe-
jezet között oszlanak meg: bevezetőül a lengyel–magyar kapcsolatok tör-
ténelmi hátterét világítják meg az írások, különös tekintettel az erdélyi–
lengyel viszonyra. A kötet törzsét a 19. század nemzeti mozgalmaival és a 
nemzeti azonosság kérdéseivel foglalkozó elemzések alkotják. Az 1848–
49-es lengyel–magyar szolidaritás kézzelfogható jelének, a Lengyel Légió 
történetének elemzése mellett helyet kapott többek között az 1861–65 
közötti cseh–magyar politikai megbeszélések ismertetése, valamint a ma-
gyar emigránsok Mihail Kogalniceanuval és Alexandru Ioan Cuzaval 
folytatott tárgyalásainak taglalása. Für Lajos tanulmánya az 1849-es nem-
zetiségi törvényről akár felhívásként is értelmezhető a közép-európai tér-
ség mai politikusaihoz egy demokratikus és toleráns törvénykezésre. 
Hogy a nemzetiségi kérdés nem specifikusan kelet- közép-európai prob-
léma, arra Deák Ernő összeurópai áttekintése mutat rá. És hogy a térség 
egymás mellett élő népeinek egymástól való elszigeteltsége mesterséges 
elválasztás eredménye, azt szemléletesen igazolja Kósa László dokumen-
tációja az 1918 előtti gyerekcseréről a Kárpát-medence népcsoportjai kö-
zött. 

Az emlékkönyv irodalomtudományi munkákat és esszéket tartalmazó 
zárórésze ékesen bizonyítja, hogy a lengyel–magyar párbeszéd a szellemi 
munka szintjén a leggyümölcsözőbb; különleges figyelmet érdemelnek a 
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Gombrowicz-csal, Mrozekkel és Kapuscinskivel foglalkozó tanulmányok. 
Nagy Gáspár Zbigniew Herbertet és Nagy Lászlót rokonító és Csoóri 
Sándor Tadeusz Nowakot méltató írásai tanúsítják, hogy ez a párbeszéd 
több puszta gondolatcserénél: egymásra figyelés és egymásért való cse-
lekvés az egymással való azonosulás folyamatában. 

A kötet valamennyi írására ez a szolidaritás nyomja rá bélyegét, a kö-
zép-európai sorsközösség tudata. Minél jobban ismerjük egymást, annál 
inkább közép-európaiak vagyunk, véli Konrád György. Nos, ez az emlék-
könyv egy fontos lépés ez ismerkedési folyamatban és külön érdeme, 
hogy lengyel és angol nyelvű összefoglalóival nem magyaroknak is lehe-
tőséget teremt arra, hogy betekintsenek és bekapcsolódjanak ebbe a kö-
zép-európai vérkeringésbe. 

 
 
 



 

1117 

HARMAT PÁL 
Dr. Espeter receptjei245 

Dr. Espeter (Peter Szutrely): Alsó? Mikrogrammen, Hutters Verlag, 
Menden 1986, 116 l. 
 
A fantáziátlan, futószalagon készült címlapok korában ez a fedőlap rögtön 
felkelti az érdeklődést. A szerző neve különösen hangzó álnév, a cím kér-
dőjeles töltelékszó, Tettamanti Béla kitűnő rajzán pedig egy különös figu-
ra hintázik – a hinta kötelét egyik keze helyettesíti. Ha felütjük a belső 
címlapot, az első rejtély rögtön megoldódik, mert kiderül, hogy a kötet 
íróját Szutrély Péternek hívják. (Nyilván a német olvasó kedvéért alkotta 
a germán torkok számára nehezen kimondható neve helyett ezt a szerzői 
megjelölést.) 

Szutrély a németországi Solingenben urológus orvos. Egy novelláját 
ismerik az Új Látóhatár olvasói is. Az Alsó? a szerző első kötete. írásai-
nak műfaja nehezen határozható meg; ő maga mikrogrammoknak nevezi 
őket. Mivel Szutrélyra nyilvánvalóan hatott Örkény István, egyperces 
novelláknak is hívhatnánk e munkákat. Az Alsó? ötven mikrogrammja 
egy-két oldalas rögtönzés, amelyeket öt ciklusba rendez el a szerző. 

Az olvasónak mindenekelőtt a kötet ironikus hangja tűnik fel. Szutrély 
szemmel láthatóan inkább szemlélődő, mint küzdő, harcos alkat, és így 
vagy úgy, morogva, ellenkezve, rezignálódva, de tudomásul veszi az 
egyes ember kicsinysége és a világ maradék részének monstruózus go-
noszsága és abszurditása közötti nyilvánvaló aránytalanságot. Milyen 
paradox tényállás: valaki, aki a jó kések híres városában lakik, s ráadásul 
naponta operáló orvos, nem szívesen indul késrohamra a világ ellen. A 
félelmet, a rossz érzést, a freudi Unbehagent, amely időnként elfogja, iro-
nikusan átöltöztetett megvetésével egyensúlyozza ki. 

Történeteit néha a hétköznapok fenomenológiai szintű leírásával, apró 
események megörökítésével kezdi – aztán egy váratlan, meghökkentő 
fordulattal megcsavarja a történetet, amely ily módon parabolává vedlik 
át. Régi újságokat sodor a szél, az egyikben az áll: most már nem is két-
séges, hogy a yeti nem létezik – az élőlény, amely figyelmesen áttanul-
mányozza a cikket, s megkönnyebbülten felsóhajt, nem más, mint maga a 
yeti. 
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Máskor a kiindulási helyzet is abszurd. Egy városka lakói lovakká vál-
toznak; a nagyáruházban embriókat kínálnak, köztük kínai gyártmányúa-
kat leszállított áron, alig 9,99 márkáért. írásainak varázsát valószínűleg 
sajátos stílusa adja. Kafkára emlékeztet a részletek reális voltának és az 
egész abszurditásának az ellentéte. 

A valóság néha persze utoléri az abszurditást. Szutrély javaslatot tesz 
egyik mikrogrammjában a lovak ülepe alá kötött higiénés textilzacskók 
bevezetésére. Nyilván nem tudta, hogy Romániában ez már megvalósult. 
Ha az ország első embere – „a román nép legnagyobb fia” – vidéki láto-
gatásra indul, a kolhozokban efféle bigyókat függesztenek a tehenek há-
tulsó felére, nehogy a sajnálatos módon nem teljesen idomítható jószágok 
az utolsó pillanatban tapintatlan szagtámadással zavarják meg N. C. elv-
társ kedvező benyomásait. Mennyi minden juthatott volna még Szutrély 
eszébe, ha nem Keszthelyen, hanem Kolozsvárott születik meg majd négy 
évtizeddel ezelőtt! 
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FERDINANDY GYÖRGY 
Rólunk szóltam246 

Thinsz Géza: Zuhanás közben, versek, Magyar Könyvkiadó, Stockholm 
1985, 87 lap. 
 
Marek Hlasko lengyel írónak van egy rövid novellája, amelynek a modern 
irodalom legnagyobb víziói között a helye. Hőse valahol az űrben, sza-
badesésben regisztrálja felrobbant Földünk meteoritjait. Zuhanás közben 
– ez a novella címe is – festői figurákkal találkozik ezen a függőleges 
filmszalagon. Van, akit ő előz meg, és van aki lehagyja. Nem emlékszem, 
hogyan ér véget a zuhanás, talán nem is ér véget, csak valahol megszakad. 
Az olvasó pedig minden idegszálával érzi: a kép hiteles. Századunk má-
sodik felében, értékeinkkel és ítéleteinkkel egyetemben, mindnyájan a 
szabadesés állapotában vagyunk. 

Mindez fokozottabban érvényes azokra, akik – mint Hlasko is – elru-
gaszkodtak az anyaföldtől, és most tépett gyökerekkel gravitálnak idegen 
konstellációk űrnek nevezett üres égboltja alatt. 

Nyilván ez az előzménye, hogy verseskötetének, a „Zuhanás közben”-
t, ezt a hlaskói címet adta Thinsz Géza is. A légies könnyedségéről, kris-
tálytiszta erotikájáról ismert stockholmi költőtől kétévenként vitorlázik át 
az Egyenlítőn egy-egy ilyen verses üzenet. Belőle tudjuk itt a trópuson, 
hogyan áll a magyar költészet ügye a messzi Északon. 

Az új kötet címe most arra figyelmeztet, hogy Thinsz Géza költészete 
már nem az a könnyű lebegés, amihez az „Asszonyáldó” vagy az „Árny-
játék” még a hatvanas években hozzászoktatott. Hogy az élet nemcsak itt, 
szerecsenföldön, hanem az északi lányok tej fehér karjaiban is zuhanás 
annak, aki idegen galaktikák között fuvarozza a szavakat. 

 
* 

Három ciklusba sorolt hat tucat versét, két év termését gyűjtötte be a 
költő ezeken a lapokon. A recenzor nehezen áll ellent a kísértésnek, hogy 
szokványos ismertetés helyett kizárólag a kötetnyitó nyolc rövid sornak 
szentelje ezt az írást. „Az öregedő költő szerelmet vall” olyan tömör re-
meklés, amelyhez foghatót ritkán produkált a világirodalom. De a hitves-
hez írt vallomást szebbnél-szebb szerelmes versek tűzijátéka követi. Ero-
tikájuk magasfeszültségében megborzong a szegényes, a pőre gondolat. 
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A szerelem ellenpólusa az elmúlás: Thinsz Géza asszonyai „megértőn 
hordozzák a múlandóságot” – és a költő „vihartól védett asszonyi ölben” 
keres menedéket „középkorúsága” küszöbén. „Illatodra ébredtem fel ma 
reggel, pedig csak emlék vagy, elillanó” . .. közli a „Kábulat”. Idézhet-
nénk tovább, e versek mindegyike antológiába kívánkozik. A cikluszáró 
„ötsoros életrajz” tömör vallomása pedig „zuhanás közben” íródott ön-
életrajzi regény: 

 
Asszony volt. Befogadott. 
Férfi voltam. Féltem,  
asszonnyá érzékenyít. 
Közben teltek az évek. Megöregedtem. 
Drágán vesztettem el durvaságom. 
 

A kötet második ciklusa csipkelődő, játékos fintorok, ironikus helyzet-
jelentések gyűjteménye, önmagáról, környezetéről, költészetről, költőkről 
és a világról. „Elvileg senki sem tagadja: optimizmusra is van ok” – 
mondja gúnyosan, ez a másik Thinsz, a közéleti költő: 

 
Ha rátok hagyhatnám vigyoromat  
a nemlétező árverésen  
milyen áron kelne el? 
Az utókorra nincsen érkezésem,  
kellek-e neki, nem érdekel. 
Rólunk szóltam, életünkről. 
Látod, hallhatod. 
A másvilágról nem lesz szavam,  
ha elhallgatok. 

 
* 

A „zuhanás közben” életérzése a harmadik ciklusban fejeződik ki. 
„Beléptem a szobába, hogy megnézzem, élek-e még?” – közli a címadó 
költemény. „Szemgolyóm mozgása elárulta: álmodom. Tetten értem ma-
gam zuhanás közben.” 

Versről-versre haladva hulló világunk pontos látlelete áll össze ezeken 
a lapokon. Skandináviáé, ahol az ember még a saját halálát sem lophatja 
el: („parancsolásban / a jóléti állam tökéletes / Élni kell! Kilúgozottan és 
józanul!”) A költő „lesántult mondatokkal baktat” a stockholmi pampán, 
„beletörődött önnönmagába és szülői gonddal neveli serdülő közönyét.” 
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Zuhanás közben – és ebben nincsen meglepő – alanyi költő a leggyak-
rabban saját magával találkozik. „Ma hajnalban újra találkoztam hajdan-
volt jómagámmal” – mondja nem is egyszer. „Ismét elébem állt az a fia-
talember, aki valaha voltam . . .” így előzgetik egymást, a múlt, a jövő, a 
jelen. „Az űr áttekinthetetlen. Betapaszthatom fülemet, de akkor rámzúdul 
a belső világegyetem (...)” 

Mi sem természetesebb, mint az, hogy zuhanás közben megkülönböz-
tetett figyelem illeti meg a talpalatnyi földet, ahonnan a világűrbe lökött 
egy immár harmincéves robbanás: 

 
Játsszuk tehát a szerepet,  
a hazalátogató gondjait. 
Mert hát nehéz. Másképp vagyok magammal,  
mint azt a megszokás előírja. 
Túristálkodom szülővárosomban. 
Kiváltságosán és elkényeztetetten. 
Ahol hajdan nyomorogtam. 

állapítja meg a költő komoran. „Ismeretlen kém vagyok a múltból: / lá-
tom, ez a jelen. Pontosabban feltételezem. / Negyven éve halott anyám 
elémteszi a tálat. / Ebbe a sarokba szorultak gyermekéveim. / A történet 
széttörhetetlen. Ezért vagyok itt megint.” 

Azoknak, akik féltették a nyugati magyar írókat előbb a párbeszédtől, 
majd a hazalátogatástól, végül pedig a hazai kiadástól is, csattanós választ 
ad a kötethez mellékelt Thinsz-bibliográfia. 

A budapesti Magvetőnél megjelent válogatott versei után ma változat-
lanul Stockholmban, néhányszáz példányban és önkiadásban jelennek 
meg Thinsz Géza új verseskötetei. A függetlenségről nem szokik le olyan 
könnyen az ember! Zuhanás közben át lehet kiáltani az aprócska hazának. 
Megállni azonban nem érdemes, és nem is lehet. Az óhaza fényesre fújt 
léggömbje alatt hol irigylik, hol kiröhögik a hullócsillagokat. Igazuk is 
van. Libegőjük elemózsiás kosarából a szabadesés egyszerre irigylésre 
méltó és röhejes. 

 
* 

„Ez a világ nem az én világom” – summázza a „Végszükség esetén”. A 
Fény-lény azonban, aki vár ránk a robbanás után, így figyelmeztet: „ne 
feledd, mivel tartozol. Nem nekem, hanem azoknak, akikkel összefonódik 
sorsod”. Új hang, új gond. 

Halálom föllélegzés. Vagy valami más? 
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Akarom, vagy sem, vár a hallgatás. 
mondja a kötetzáró költemény. Az olvasó mégis abban reménykedik, 

hogy végtelen világunk milliárd galaktikája között hosszú, nagyon hosszú 
lesz még ez a termékeny zuhanás. Hogy másodévenként továbbra is meg-
érkezik az Északi sarkról az üzenet a Del Keresztje alá: él, és nem is 
olyan rosszul, a magyar költészet ott fent a messzi Északon. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
Holland költők — magyarul247 

Dékány Károly: Holland költők Gortertől napjainkig, két kötet, 
Amstelveen 1985,1986, 334 és 340 lap. 
 
Milyen emberfajta a fordító, aki hisz a szavak közvetítő erejében emberek 
es kultúrák között és ennek a hitnek áldozza hosszú éveken át erejét és 
szorgalmát? Nem tudom, külön emberfajta-e, de az bizonyos, hogy Dé-
kány Károly élete nem úgy kezdődött, mint akire ez a közvetítő, tolmá-
csoló szerep vár. Népi költőnek indult és bizonyára úgy képzelte, hogy 
egykor majd elsősorban Sinka István és Veres Péter utódai között tartják 
számon. A sors különös viszontagságai nem engedték, hogy népközeiben 
éljen, hogy egynyelvű maradjon. Sokáig bizonyára nem hitte, amit most, 
visszatekintve pályájára és munkájára, alighanem maga is elismer: hogy 
az elkötelezett népi író feladata és küldetése ez esetben nagyrészt másutt 
volt, mint eredetileg gondolta, mint általában lenni szokott. Dékány Ká-
roly 1956-ban Hollandiába került és itt találta meg hivatását a kultúrák 
közötti kapcsolatok teremtésében. 

Régóta kikristályosodott már az a néhány gondolat, amelynek segítsé-
gével össze szoktuk hasonlítani Hollandiát és Magyarországot. Bizonyára 
több a különbség, mint a hasonlóság a két nép között, mégis érdemes 
ügyelni arra a néhány vonásra, ami összeköt. A reformáció óta kialakult 
szellemi kapcsolatokra, arra hogy két egymástól erősen elütő, de egyaránt 
nagy múltú kis népről van szó, melynek irodalmában az első hely a kez-
detektől fogva a költészetet illette meg. 

Ezeken a gondolatokon alapul Dékány Károly vállalkozása: a teológia 
századai után ma talán éppen a költészet hoz össze bennünket. Holland 
költőket örvendetesen sokan fordítottak magyarra, és megjelent már több 
antológia is. Dékány Károly válogatása az eddigieknél jóval szélesebb és 
gazdagabb: a modern korra szorítkozik és mégis 106 költőt mutat be. 
Nagyszabású és reprezentatív áttekintés, éppen ezért a névsoron alig lehet 
vitatkozni, hiszen – a legfiatalabb nemzedékektől eltekintve – minden 
számottevő költő szerepel. Az arányok körül már inkább lehet vita: én 
több helyet biztosítottam volna Achterbergnek, a filozófiai mélységeket 
felfedő nyelvbűvésznek, és okvetlenül felvettem volna néhányat az újabb 
nemzedékekből, pl. Hans Favery-t. De úgy érzem, ezeknél a szójátékot és 
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absztrakciót kedvelő kísérletezőknél közelebb állnak Dékány Károly szí-
véhez a késői romantika és a humanista elkötelezettség nagy holland köl-
tői, egy Gorter, egy Slauerhoff, egy Marsman. 

Dékány Károly hatvanötödik születésnapja alkalmából ajándékozta 
meg magát és olvasóit ezzel a kétnyelvű antológiával: a könyv a szerző 
kiadásában jelent meg. Megrendelhető az alábbi címen: Uitgeverij Forum, 
VanHeuven Goedhartlaan 595, Amstelveen, Hollandia. 
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HATÁR GYŐZŐ  
Versek az Isten-kereső emberről248 

„Innen és túl”, a Vigília költői antológiája, Budapest 1984, 798 lap. 
 
„Innen és túl” – ez a címe annak a vaskos költői antológiának, amely a 
Vigília Könyvek sorozatában jelent meg. Alcíme: Versek az Isten-kereső 
emberről. A sorozat szerkesztője, akinek az antológia verseinek összevá-
logatásában Dékány Endre és Rónay László is segítségére volt, Lukács 
László. Előszavában világosan és tömören megfogalmazza a szerkesztés 
és a válogatás irányelveit. Adytól és a nyugatosoktól ma élő poétáinkig 
sokan írtak olyan verset, amelynek a témája: „az ember és világa – mind-
az, ami nélkül nem lehet emberül élni, akár megtalálható e látható vilá-
gon, akár kívülesik rajta”. A kerítőháló, amellyel a vershalakat kifogtak a 
magyar vers óceánjából, roppant nagy tehát s annyi bizonyos, hogy egy 
hasonló tematikájú háború előtti magyar antológia sokkal szorosabbra 
húzta volna a kerítőhálót: szigorúbb és türelmetlenebb módon kötötte 
volna magát a dogmákhoz, egyfajta ízléshez, egyfajta szentimentális előí-
télethez, amely – tisztelet a kivételnek – az idők katolikus költészetet jel-
lemezte s bizonyára megvan a maga szükségképpen elegendő oka, hogy 
az akkor agyonünnepelt Horváth Béla nevét és verseit az antológiában 
hiába keressük. 

Az Innen és túl hatalmas, 800 oldalas versválogatása a türelem jegyé-
ben és a regiszter jelentős feltágításával született; mindez irodalmi szem-
pontból legalább annyira javára válik, mint az egyháznak is – ha a vérta-
núakták, szenvedéstörténetek tanúságának hihetünk – lelkiekben bizony-
nyal javára válik a szorongattatások ideje; hiszen a hit hitelét és minősé-
gét mindig lerontja, ha oly szemetszúróan azonosul/azonosítható a hata-
lommal. Azonfelül, hogy az antológia kérlelhetetlen és meg-nem-alkuvó 
mivolta a színvonal és az ízlés dolgában igaz örömmel tölt el, s versolda-
lak szétnyíló százai láttán elfog az embarras de richesse érzése a 
szavamfogytán tűnődöm rajta, hol is kezdjem. Szerencsére kitűnő fogó-
dzó következik Lukács László előszava után, éspedig Sőtér István beve-
zető tízoldalas tanulmánya, Az innen és túl költészete címmel. „Lehetet-
len, hogy egy költőben fel ne merüljenek a lét–nemlét kérdései, hiszen a 
nem költő is minduntalan szembekerül velük. Innen és túl, hit és hitetlen-
ség, Isten és Anyag, és a lélek örök szorongása valami sejtelemtől: mind-
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ez kiküszöbölhetetlen az igazi költészetből” – írja Sőtér, amivel mindjárt 
megindokolja az antológia tematikájának roppant szerteágazását; majd a 
gondolkozó elme távolállásával és mégis, kiváló beleélő képeséggel egy-
egy káemában, egy-egy gemmában kimetszi a kötet fontosabb költőinek 
profilját, érzékelteti személyes betájoltságát és kijelöli helyét a költészet 
erőterében. 

Versantológiát statisztikusan kezelni bűn; de legyünk ebben esendők s 
hadd mondjuk el, hogy a vaskos kötet 162 költő 650 versét tartalmazza; 
ami pedig súlyozásukat illeti, a terjedelem így oszlik meg: Pilinszky János 
21 verssel, Babits Mihály 19, Rónay György 17, Ady 16, Szabó Lőrinc (a 
nyíltan agnosztikus Szabó Lőrinc!) 14, Illyés Gyula 13, Berda József, 
Jékely Zoltán, József Attila, Weöres Sándor 12, Kassák Lajos, Radnóti 
Miklós, Vas István 11, Sík Sándor, Takáts Gyula, Zelk Zoltán 10, Áprily 
Lajos, Dsida Jenő, Juhász Gyula és Keresztury Dezső 9 – 9 verssel szere-
pel. Ebből a számszerű analízisből is látni, hogy mennyire nyitott volt a 
szerkesztés, nem nézett a költő vallási, világnézeti, vallott vagy 
számontartott hovatartozandóságára, csupán a vers tematikájára és arra, 
hogy a beválasztott poéma valóban a költő színe-java terméséből kerüljön 
ki. 

Az Innen és túl versanyagának tematikáját azután tovább osztja a tarta-
lommutató négy hatalmas ciklusra és e ciklusok címe önmagáért beszél, 
íme rendre: Felemás érzések között; Emberi világunk; Emberré lett, vé-
gül: Az örökélet küszöbén. Ezzel a kötet mintha a kibontakozó hitigaz-
ságok felé haladna, mi meg afelé vezettetnénk –, de ne torpanjunk vissza 
tőle: még a felosztás ez irányultságán és intencionáltságán belül is a szer-
kesztők lazán és nagyvonalúan kezelik a verstermést. Hogy a regiszter 
mennyire széles, azt azon lehet lemérni, hogy amit az ember katolikus 
antológiában a legkevésbé várna, elér a humorig; így pl. Lakatos István 
tisztelettudó karácsony-karikatúrája humor a javából: a Kisded születésé-
hez maga Belzebub is asszisztál: „Derekára tekerve farkát / ott leskel a 
kemencelyuk / sötét zugában Belzebub, / homlokán sűrű felhő – / mar-
dossa gyáva nyugtalanság: / Mi lesz ebből, ha megnő?” Még vitriolosabb 
szatíra Károlyi Amy Antimennyország c. nagyverse, amely a háború, 
meghurcoltatás-kitelepítés rémségeire rezonál; de még Hit c. nyolcsoro-
sában is van valami modern fintor: „Bizonyosabb nekem a repülő koffer / 
mint a fizika tételei / valóságosabb Mária mennybemenetele / mint a nők 
egyenjogúsága / az én hitem ott végződik / ahol a brosúrák elkezdődnek / 
az én hitem ott kezdődik / ahol Lázár felkel és jár”. Ugyancsak a modem 
líra nagy verscsaládjába tartozik (a Felemás érzések között c. első ciklus-
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ban) Lászlóffy Aladár kiváló erdélyi költő Férfiak c. keserű szabadverse: 
„ . . . Hányan rohadtak el húsz és harminc között! / ... / Mert esős a nyár, / 
Mert száraz a nyár, / Mert könnyű az élet, / Mert nehéz az élet, / Mert 
nem jön ki nekik, / Mert kijön nekik, / Mert egy leckét sohasem felejtenek 
el, / Mert másvalamit tökéletesen elfeledtek, / Mert sokan rohadnak el 
húsz és harminc között!” A szeretetről c. ciklusban találjuk Parancs János 
öt darabja közül ezt is, ezt az Éluard-i egyszerűségű remeklést, amellyel 
újfent bizonyítja, hogy magával vitte a francia költészet nagyszerű 
fertőzetét — a címe: A szegénységről; „sokáig fösvénykedtem / mint a 
hörcsög / éléskamráimba hordtam / az éltető magvakat / mindig a télre / 
mindig a hét szűk esztendőre / ma már tudom / a tartalék / romlékonyabb 
mint a gomba / a fölösleg kártékonyabb / mint a jégeső a sáskajárás / csak 
aki mindenét szétosztja / kegyelmet csak az remélhet.” Van, aki azt tartja, 
mennél nagyobb költő valaki, annál inkább a tömörítések mestere; s 
ugyan mi lehet annál tömörebb, mint Weöres Sándor tán neoplatonikus 
fogantatású, imamalom-forgású négyszakaszosa, melynek a címe: Örök-
lét. „A föld, hol az élet terem, / a mindent nyelő sírverem, / a síkság, 
hegy, tenger, folyó: / öröknek látszik és múló. /... / Mert ami egyszer vég-
bement, / azon nem másít semmi rend, / se Isten, se az ördögök: / múló-
nak látszik és örök”. 

A nagy klasszikusok remekléseit tudottnak véve, még örömest idéznék 
a ma élők antológiadarabjaiból Beney Zsuzsától, Csorba Győzőtől, Juhász 
Ferenctől, Kálnoky Lászlótól, Nagy Gáspártól, Nemes Nagy Ágnestől, 
Oravecz Imrétől, Rába Györgytől, Rákos Sándortól, Takáts Gyulától, Tűz 
Tamástól, Vasadi Pétertől és másoktól, de átengedem a felfedezés gyö-
nyörűségét az olvasónak. 

„A modern ember vall e költeményekben: aki magabiztosan önálló, de 
vívódva töpreng; aki istentagadó és istenkereső egyszerre; aki fenn áll a 
kozmikus fejlődés csúcsán és porszemként tűnik el a mindenségben” – 
írja bevezetőjében Lukács László; és ha a Vigília antológiáját letesszük, 
úgy érezzük, meg is tartja, amit ígér: küzdelmes versek – alázatos versek 
– humánus versek – és végül: mind magyarok ezek a versek . . . (hogy 
megint a Bevezetőt idézzem): „magyarok a szónak nyelvi és szívbéli ér-
telmében egyaránt. Magyarul születtek meg, akár határainkon belül élnek 
íróik, akár azokon túl. . . Egy nyelven beszélünk, egy nyelven gondolko-
zunk velük, s így anyanyelvűnkön ízlelhetjük mindazt, ami szavukban 
testet ölt”. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló249 

Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban, Katoli-
kus Szemle, Róma 1986, 496 l. + 24 l. képanyag. – Magyarország a má-
sodik világháborúban III, Herp, München 1987, 241 l. 
 
Másfél évvel ezelőtt azzal fejeztem be Gosztonyi Péter „Magyarország a 
második világháborúban” című műve első két kötetének bemutatását, 
hogy ismerve a szerző fáradhatatlan buzgalmát és írói szorgalmát, előbb 
vagy utóbb további kutatási meglepetésekkel áll olvasói elé. Új könyve, 
„A magyar honvédség a második világháborúban” igazolja, hogy várako-
zásom nem volt alaptalan. Az előttem fekvő vaskos kötet ismét arról ta-
núskodik, hogy Gosztonyi rendkívül leleményes a források felkutatásá-
ban, gondos és lelkiismeretes adatainak összevetésében és rendezésében, 
megbízható ítéletű az összefüggések feltárásában és az események elem-
zésében. Ráadásul újból bebizonyítja, hogy élvezetes előadó és érti a 
módját annak, hogyan lehet olykor száraznak tetsző politikai–katonai kér-
déseket az avatatlan olvasónak is érthetővé tenni. Könnyed elbeszélő stí-
lusa a kedvelt történetírók sorába emeli. 

A szóban forgó munkában azt mondja el, milyen előzmények után és 
milyen formában sodródott bele Magyarország a második világháborúba, 
hogyan alakult a kormány katonapolitikája a válságos és sorsdöntő esz-
tendőkben, miként teljesítette a honvédség feladatát és milyen eredmé-
nyekkel vett részt a német szövetséges által rákényszerített harcokban. A 
könyv hézagpótló. A Magyarországon megjelent munkák elsősorban rész-
feldolgozások, másfelől nem ily terjedelmesek, ha összefoglaló jellegűek. 
A magyarországi szerzők ezenkívül abban a hátrányban vannak, hogy 
kutató- és alkotómunkájuk feltételei rosszabbak, mint a Bernben élő had-
történészé. A dálnoki Veress Lajos által 1972 és 1974 között kiadott 
„Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt” három kötete 
egyéni visszaemlékezések gyűjteménye, amelynek jelentős a 
dokumentáris értéke, de nem összefüggő eseménytörténet. Gosztonyi te-
hát a második világháborúban való magyar részvételről úgynevezett 
alapművel ajándékozott meg minket, amely első jelentős vállalkozás az 
1941 és 1945 közötti évek katonatörténetének bemutatására. 

                                                           
249 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 2. számában. 
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A szerző a könyvet „az 1945 után született magyar ifjúságnak” ajánlot-
ta. Mégha eltekintünk is attól, hogy ennek az „ifjúságinak idősebb évjára-
tai már túl vannak a negyvenen vagy ahhoz közelednek, jó érzékkel for-
dult egy olyan olvasói réteg felé, amelynek történeti ismeretanyagában 
bizony sok a hiány és a hamis adat, és amelynek valóban szellemi gazda-
godást kínálna a mű alapos megismerése. Sajnos, Gosztonyi munkája 
aligha kerül el a feltételezett magyarországi, erdélyi, szlovákiai, stb. olva-
sókhoz, meg kell elégednie a nyugaton élő magyarokkal, ami nem lebe-
csülendő olvasótábor, de mégis csak egy kis — állandóan fogyó — szele-
te korunk magyarságának. 

A szerző részben kronológiai, részben tematikai összefüggésben adja 
elő az eseményeket. A hatalmas jegyzetapparátus kitűnően utal a forrá-
sokra, kiegészítő és magyarázó felvilágosítást nyújt, eligazít valamely 
kérdés eddigi irodalmában. Némely fejezetek végére személyi észrevéte-
lek kerülnek, amelyekben Gosztonyi arról tájékoztat, hogyan ítéli meg 
mint gondolkodó magyar és avatott szakértő a szóban forgó eseményt 
vagy eseménysorozatot. 

Könyve befejezéseként is tesz néhány személyes észrevételt. Szerinte 
Magyarország „ügyesebb, ravaszabb politikával, semlegesebb magatar-
tással” sem maradhatott volna ki a háborúból. Valóban, olyan politikai, 
katonai, gazdasági kényszerhelyzetben volt, hogy nehezen tudott volna a 
környezet nyomásának ellenállni. Az adott lehetőségek, amelyek minden 
realista politikát döntően meghatároznak, nem kedveztek 1941 után a 
kezdetben kivívott, de mind lehetetlenebbé váló „nem-hadviselő” státus 
megőrzésének. Azt azonban nem állítanám oly határozottan, hogy ha si-
kerül Horthy 1944 októberi kiugrási kísérlete „pozíciónak Párizsban (a 
béketárgyalásokon) nem lett volna rosszabb a királyi Romániáénál”. 
Gosztonyi szerint ez legalább Észak-Erdély egy részének megtartását je-
lenthette volna. A győzteseknek értékelniük kellett volna a kormányzó 
elhatározását. Kellett volna, de nem biztos, hogy értékelték volna. A 
nagyhatalmak döntését számos érdek és szempont befolyásolta, nehéz 
megmondani, hogy a végső elhatározásnál mi milyen súllyal esett volna 
latba. Ettől függetlenül azonban természetesen nem volt mindegy, hogy 
Horthy és a kormány hogyan viselkedett. A sikeres kiugrás – akár segített 
volna a békefeltételeken, akár nem – mindenképpen javított volna a hábo-
rú utáni magyar helyzeten, hozzájárult volna a nemzet öntudatának, önbe-
csülésének, határozottságának növeléséhez. 

Az 1944 – 45-ös „felszabadulás” vagy „megszállás” kérdésében Gosz-
tonyinak az a véleménye, hogy „a magyar nép túlnyomó többsége a szov-
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jet csapatok megérkezését és jelenlétét nem 'felszabadulásként', hanem 
igen vegyes érzelmekkel fogadta.” Szerinte, a szovjet haderőt akkor le-
hetne felszabadító hadseregnek tekinteni, ha a békekötés után és a maga 
ideológiája alapján, küldetését teljesítve, kivonult volna Magyarországról. 
Azt hiszem, a kérdés ennél bonyolultabb. Kétségtelen, hogy Magyaror-
szág lakosságának túlnyomó többsége a bekövetkezett fordulatot meg-
szállásnak tekintette, de sokan ugyanakkor egy előző megszállás meg-
szüntetésének is. A szovjet hadsereg ugyanis nem egy szabad, független 
és önálló magyar államot özönlött el, hanem a németek által megszállva 
tartott országot, hitlerista uralommal, embertelen, elnyomó nyilas diktatú-
rával. A bekövetkezett változás minősítését éppen az teszi nehézzé, hogy 
a szovjet haderő a náci megszállók kiűzésével felszabadító szerepet ját-
szott, de ezzel egyidőben maga is megszállóként jelent meg. Sztálin 
ugyan azt mondotta, hogy „a Vörös Hadsereg nem mint hódító jött Ma-
gyarországra”, de amikor már itt volt, mint hódító és megszálló viselke-
dett. Nem is tehetett másként, hiszen a magyar kormány és honvédség 
Hitler oldalán megtámadta a Szovjetuniót (mégha kényszer hatására is 
cselekedett) és a támadót nem felszabadítani, hanem üldözni és megsem-
misíteni, az általa lakott területet megszállni szokás. (A tételt nem gyengí-
ti, hogy Magyarország nem a Szovjetunió népeit, hanem a felettük ural-
kodó rendszert támadta meg, vagy az, hogy a Szovjetunió nem a magyar 
nép, hanem az őt háborúba vivő uralkodó rend ellen harcolt.) Magyaror-
szág meghódított, megszállott ország lett, akármilyen feladattal és szerep-
osztással érkezett is ide a Vörös Hadsereg. Ettől függetlenül azonban a 
magyar nép egy jelentős hányadának – zsidó, baloldali érzelmű, nácielle-
nes, politikailag üldözött magyaroknak – a hitlerista szövetség veresége 
és a szovjet haderő megjelenése valóban felszabadulást hozott. Ezen mit 
sem változtat az a körülmény, hogy a Sztálin katonáit felszabadítókként 
üdvözlő magyarok közül sokan később bennük már csak megszállókat 
láttak és a kedvezőtlen frissebb tapasztalatokat elhalványították a korábbi 
kedvező várakozásokat. Abban Gosztonyinak igaza van: csapatai kivoná-
sával a szovjet kormány elejét vehette volna annak, hogy a felszabadulás 
érzése ne adja át helyét oly hamar a megszállottság érzésének. De mindet-
től függetlenül tiszteletben illik tartani mind azok véleményét, akik 1944–
45-öt felszabadulásnak, mind azokét, akik kizárólag megszállásnak érez-
ték, valamint azokét, akiket nem foglalkoztatott a felszabadulás–
megszállás dilemma, hanem örültek a háború befejezésének, a pusztítás, a 
rombolás, a félelem, a nélkülözés, a szenvedés végének. 
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Gosztonyi Péter könyvének érdemei közé tartozik, hogy érint olyan 
mozzanatokat is, amelyek iránt a kutatók és írók mind ez ideig csak keve-
set érdeklődtek. Ilyenek a honvédség működése 1945. április 4. után oszt-
rák és német területen, a Szálasi-kormány és a nyugatra került honvédala-
kulatok végnapjai, a győztesek táborán belüli esetleges fegyveres konflik-
tus és az abban való magyar katonai részvétel körüli spekulációk, a hadi-
fogság méretei és körülményei, a háborús veszteségek, a demokratikus 
honvédség szervezése és a jelentősebb katonai vezetők későbbi hazai és 
nyugati sorsának alakulása. Hiányérzetem talán csak egyetlen témakörben 
van: a nyugati és a keleti kapcsolatfelvétel részletezésében. Gondolok a 
fegyverszüneti delegációk tevékenységére, az ellenállási mozgalom kato-
nai akcióira, az erdélyiek szerepére a háborúból való kiválás szorgalma-
zásában. Gosztonyi érinti ezeket, de úgy érzem, bővebb tárgyalást is meg-
érdemeltek volna, miután fontos katonai vonatkozásaik is voltak. A köny-
vet olvasva a magyar történetírás néhány fehér foltja is feltűnik. Ilyen 
például Mikó Zoltán vk. százados tevékenysége, amelyet Gosztonyi ép-
pen csak megemlít, de amelynek bővebb taglalása valószínűleg azért ma-
radt el, mert feltáratlan mindmáig, mi mindent tett az ellenállás e jelentős 
alakja a háború befejező szakaszában. A magyar történetírás sürgető fel-
adata volna Mikó Zoltánra vonatkozó adatok összegyűjtése és szakszerű 
feldolgozása. 

 
* 

A „Magyarország a második világháborúban” című sorozat most meg-
jelent harmadik kötete tizenegy tanulmányt tartalmaz. Ezekből tíz a má-
sodik világháború és a magyarországi hatalomváltás eseményeivel foglal-
kozik, egy pedig – a kötet nyitó tanulmánya – áttekintést ad a nyugati 
magyar történetírás intézményrendszeréről, fontosabb alakjairól és jelen-
tősebb teljesítményeiről. Sajnos, a tanulmány megszületésének évéről 
nem értesülünk, tehát nem tudni, hogy Gosztonyi mikor zárta le erre vo-
natkozó kutatásait és mikor készítette helyzetfelmérését. Pedig ezt jó len-
ne ismerni, hiszen enélkül nehezen állapítható meg a felmérés teljessége 
vagy hiányossága. Abból ítélve, hogy a nyolcvanas éveket még nem érin-
ti, feltehető, hogy a hetvenes évek végén készült a munka. Megerősíti e 
feltételezést, hogy Gosztonyi e dolgozata 16 lapos füzetként, 1979-es ki-
adási évszámmal szerepel munkáinak válogatott bibliográfiájában. (Az 
avatatlan közönség tájékoztatását szolgáló népszerűsítő írás megérdemel-
te volna a gondosabb lektorálást és korrigálást, ezzel kikerülhető lett vol-
na a többi között a sok névelírás, ami kétségtelenül árt az egész kötet 
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színvonalának.) A szerzőnek és a kiadónak érdemes lett volna arról is 
gondoskodnia, hogy az olvasó értesüljön, vajon valamely tanulmány első 
ízben jelenik-e meg e kötetben és ha nem, mikor, hol nyomtatták ki elő-
ször. Ezek olyan adatok, amelyek írások gyűjteményes kiadásában nélkü-
lözhetetlenek, mégha e gyűjtemény elsősorban nem a szakembereknek 
szól is, hanem a történelem iránt érdeklődő szélesebb közönségnek. A 
laikus olvasót ez is érdekelheti, legalább úgy, mint a források megadása, a 
történészi alaposságot és hitelességet dokumentáló gazdag jegyzetappará-
tus. 

Gosztonyi Péter a „Magyarország a második világháborúban” harma-
dik kötetében ismét sikeresen vegyíti a történetírói szakszerűséget és tu-
dományos igényt a színes és olykor izgalmas elbeszélő stílussal, amellyel 
nemcsak elkerüli a szövegeket kísértő tudományos szárazságot, hanem 
eloszlatja az esetleg fenyegető unalmat és mindvégig ébren tartja az olva-
sói figyelmet is. Több írás esetében erős a gyanú, hogy eredetileg elő-
adásnak készült és ezért az író és a közönség közötti gyors kontaktust 
elősegítő könnyedség Ennek Gosztonyi kétségtelenül mestere és nem 
véletlen, hogy mind előadó és mind történetíró egyaránt oly népszerű. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
„Az esők vőlegénye”250 

Sinka Istvánról, aki szeptember 24-én lenne kilencvenéves 
 
Móricz Zsigmond, a Barbárok című, 1931-ben megjelent novellájában 
iszonyatos kegyetlenséggel ábrázolta a pásztorok világát: hogyan élnek, 
gondolkodnak, milyen zord egyszerűséggel forgatják az ólmozott végű 
füttyköst és a koponyát könnyűszerrel átszakító fokost. A pusztaiak heje-
hujás, de különben szótlan vicsorgása nem az alkotói fantázia szüleménye 
volt. Akkoriban sok tízezren éltek szellemi sötétségben, ám a parasztok, 
vagy az állatokat terelgetők között is akadtak kultúrára szomjas, álmodo-
zó emberek. Ösztönösen érezték, hogy a Teremtő más sorsra rendelte 
őket, s ehhez tehetséget is adott nékik, csak ki kell törniük az egyformák 
seregéből. így történhetett meg, hogy a XX. század második évtizedének 
elején, az ismeretlenségből hirtelen előbukkant egy költő, Erdélyi József. 
Ez a poéta ugyan csak közvetve tartozott a földművelőkhöz, mert szántó-
vető apja gimnáziumba járatta, de a kölyökévek emlékeinek megéneklé-
sével és a folklór hagyományokat idéző hangvételével, 1922-ben elindító-
ja lett annak az irányzatnak, amelyet a későbbiekben népinek neveztek. 

Erdélyi után sorra jelentkeztek azok az alkotók, akik az Ady Endre ha-
lálát követő stíluskavargásban a hányatott sorsúakról kezdtek írni. Ehhez 
a csoporthoz tartozott az egyholdas kisgazda, Szabó Pál, a franciaországi 
emigrációból visszatért, rácegrespusztai születésű Illyés Gyula, a balmaz-
újvárosi gyepsoron tengődő Veres Péter, a székely származású Tamási 
Áron, és a „Fekete bojtár” – Sinka István. Természetesen, a névsor közel 
sem teljes, de jelen esetben nem arra törekszem, hogy megemlítsem 
mindazokat a szerzőket, akik így vagy úgy, de a népiek szabadcsapatához 
tartoztak. Most csupán az annyiszor vitatott – és támadott! – Sinka István-
ról akarok szólni, aki kilencven évvel ezelőtt született és több mint fél 
évszázada annak, hogy ez a „Himnuszos juhász” olyan balladákkal je-
lentkezett, amelyekre a legfinnyásabb polgári kritikusok is felfigyeltek. 
Ne feledjük, hogy egy kultúrfölényes korszakban a nomádok kései hírnö-
keként lépett a porondra, és hézagos műveltsége ellenére is csodát művelt. 
A sors furcsa iróniája, hogy első verse annak a Bajcsy–Zsilinszky Endré-
nek a Szabadság című hetilapjában jelent meg, akinek az apjánál volt ura-
dalmi juhász Sinka édesatyja, ám Pusztapánd földesura egyik pillanatról a 

                                                           
250 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 3. számában. 
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másikra elzavarta a halálosan beteg, idős számadót. A család Szalontára 
költözött, s ezekben az esztendőkben alakult ki Sinka személyisége. A 
gyereket fekete kendős-ruhás öregasszonyok vették körül, és egész nap 
babonákkal, hátborzongató történetekkel traktálták. Az ősköltészetnek a 
sámánizmusig visszanyúló maradványait hallgatta, s ez a betemetett múlt 
volt az öröksége: a későbbiekben ebből táplálkozott művészete. Nem kel-
lett „gyártania” a népköltészetet: a hangok, rímek benne éltek, a pogány 
mitológia kibuggyant a jussul kapott szellemi zsákjából. 

Sinka korán visszakerült a pusztára és ezért számára a művelődési le-
hetőség viszonylag későn, s nehezen adatott meg. Ám mindennél jobban 
igényelte a tudást. Bizonyíték erre, hogy az első adandó alkalommal teljes 
vagyonát – egy kisbárányt – alku nélkül odaadta a Petőfi összes költemé-
nyeit tartalmazó kötetért. A betű-falás szenvedélye azonban gyorsan 
szembeállította sorstársaival, a többi bojtárlegénnyel, akik csúfolták, sőt 
meg is verték, mert vackára húzódva, mécses mellett minduntalan a 
könyveket bújta. De nemcsak a szépirodalmat habzsolta! Köztudomású ľ 
noha manapság ezt ritkán hangsúlyozzák –, hogy igen vallásos lévén, 
egyik legkedvesebb olvasmánya a Biblia volt. A református hitben nevel-
kedett Sinka gyakorta választotta verseinek témájául azt, hogy mit is je-
lent neki Krisztus. Ha az istenes költészetnek van világirodalma – és mi-
ért ne lenne –, akkor ott a „Jézus örökre elhagyja Názáretet” – a legszeb-
bek közé sorolható. A budapesti Confessio 1984/3. számában jelent meg 
először, Medvigy Endre bevezetőjével. Vallásos verseiből érezhetjük az 
egyetemes életszeretetet, hogy ebben a szűkre parcellázott földi létünkben 
a legnagyobb kapaszkodó – a hit. Sinka István azt ismerte fel a puszta 
csöndjében, hogy csak akkor lesz ereje szembeszállni a különböző marta-
lócok zsiványságaival, s lehet a kisemmizettek kobzosa, ha az evangélium 
útmutatásai szerint cselekszik. Szüksége is volt erre a türelemre, mert 
kortársai közül rengetegen támadták, „istenállatnak” titulálták. Jelentke-
zése után nem sokkal Németh László, a „Sznobok és parasztok” című 
vitairatában keményen megtámadta, de tisztességére legyen mondva – pár 
esztendővel később teljes elégtételt adott Sinkának, kijelentvén: „Ady óta 
nem volt költőnk, akiben ilyen mély, távoli dallamok jártak vissza ...” 

Életpályájára visszatekintve érdemes megemlíteni, hogy a népi iroda-
lom legjelentősebb szerzői közül Sinka az egyetlen, aki a családtól elsza-
kítva, a tiszántúli puszták vad és kegyetlen környezetében tanulta az éle-
tet. A rengeteg keserűség, sebláz, bizalmatlanság, dac annyira megcsomó-
sodott benne, hogy ennek következményeként minden kritikára rendkívül 
érzékeny volt. Látta azt is, hogy az irodalmi berkekben divat lett a prog-
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ramos falusiaskodás, de valójában kevesen rokonszenveztek a föld népé-
vel, miként ő fogalmazta: az „alsó Magyarországgal”. Fennen hirdette, 
hogy csak szenvedve lehet alkotni, tanulni, és szolidárisnak kell lenni 
mindazokkal, akiket alaposan megtaposott a szegénység. A „Kadocsa, 
merre vagy” – című novellája éppen ezért nagy és kétségbeesett kiáltás. 
Ebben a prózában a két világháború közötti évek mezei proletárjait hirdet-
te az „igazaknak”. Barátainak vallotta az uradalmi cselédeket. „A pór 
megszólal a magyar úriszék előtt” című versének első soraiban ezt írta: 
„Hol is kezdjem? . . . megszülettem / majorok rongyosa lettem / s halásza 
a tiltott tónak – / nappal meg a búzát hordom / pallósára Csevics gróf-
nak.” Ebben a költeményében a súlyos szemrehányások tucatjait gyűjtötte 
csokorba, ám a vádakat nem lehet csak egy korszakra vonatkoztatni, mert 
mindenféle zsarnokság és kiszolgáltatottság ellen perelt. Ezzel magyaráz-
ható, hogy a kommunisták uralomra jutása után sem látott nyomdafesté-
ket, egészen napjainkig fiók mélyén penészedett. Az Alföld című folyó-
irat 1984/12. számában adták közre. Ebben a tematikusan összeállított 
számban azokról a népi írókról publikáltak tanulmányokat, akikről túl 
gyorsan megfeledkezett az úgynevezett „népi-demokratikus” hatalom. És 
ez nem véletlen, hiszen az önmagát szocialistának hirdető állam vezetői 
szinte senkitől nem félnek annyira, mint az életre-halálra hűségesektől, 
mert tudják, hogy az ilyen erkölcsi gyökérzetből lombosodnak a megal-
kuvásra nem kényszeríthető, csak a fényt kereső alkotói törekvések. Sin-
kát is félreállították, hallgatásra kényszerítették, de a tollat nem tette le: 
1953-ban vetette papírra a „Miért is választottam gyűrűket ezüstből. . .” 
című versét, amelyet a Confessióban közöltek először 1984-ben. 

Sinka István többszörösen megjárta a hontalanok, útját. A tiszántúli 
puszták gyermeke azonban dacolt a viharral, s nem félt semmitől, mert 
bizton tudta, hogy ő „Az esők vőlegénye”, tehát baj nem érheti. Első 
könyve (Himnuszok Kelet kapujában) 1934-ben jelent meg, s 1935-ben 
Szabó Pállal és Barsi Dénessel közösen kiadtak egy népi folyóiratot, a 
Kelet Népét. Fél évszázad egy nemzet históriájában nem nagy idő, de a 
szunnyadó múltat olykor fontos ébresztgetni, és elmondani, hogy a tiszta 
gondolatot ideig-óráig üldözhetik, ám – miként Sinka és társai példája is 
igazolja – a nép fiainak művészete a mozdulatlanságra ítélt esztendőkben 
sem veszít érvényességéből. Ennek a gyertyának a lángját nem fújja el a 
szél! 

 
 



 

1136 

SZTÁRAY ZOLTÁN 
Vergődés a mocsárban251 

Ordass Lajos: önéletrajzi írások (folytatás). Válogatta, sajtó alá rendezte 
és az utószót írta: Szépfalusi István, Európai Protestáns Magyar Szabad-
egyetem, Bern 1987, 469-1040 lapok.252 

 
Az 1956-os magyar forradalom orosz csapatok által való vérbe fojtása 
után nem egészen hat héttel később, 1956. december 13-án a magyar 
evangélikus lelkészek Budapesten értekezletet tartottak. Ezen az egyház 
akkori helyzetéről és a lelkészek feladatairól Scholz László, a Magyar 
Evangélikus Lelkészek Egyesülete korábbi elnöke, majd ügyvezető alel-
nöke, neves egyházi író, énekszerző, számolt be: 

„Legelébb is bűnbánatot kell tennünk. Mi magyar evangélikus lelké-
szek az elmúlt esztendőkben nem vállaltuk a Jézus Krisztus keresztjét! 
Meg kell vallanunk ezt Isten előtt, önmagunk előtt, a világ evangélikus 
keresztyénsége előtt. Nagy többségünkben nem vállaltuk a keresztet. 

Csak kevesen akadtak közöttünk, akik életük kockáztatásával is tanú-
bizonyságot tettek az igazságról ... – mondotta Scholz László, majd így 
folytatta: – Bűnbánatot kell tennünk és bűnbocsánatot kell nyernünk 
mindnyájunknak ahhoz, hogy együttesen foghassunk hozzá egyházunk 
újjáépítésének nagy munkájához . . . 

Persze, ez a megbocsátás nem válhatik valósággá megbánás nélkül. A 
tanítványok között sem. így tehát köztünk sem. Itt már semmiképpen nem 
valami kollektív cselekményről van szó, hanem kinek-kinek részéről a 
'mea culpa' megvallásáról s az alóla való feloldoztatásáról. Lukács 17:4 
foglalja magában az aranyszabályt: 'És ha egy napon hétszer vétkezik 
ellened a te atyádfia, és egy napon hétszer tehozzád tér mondván: Meg-
bántam; bocsáss meg neki. . .' 

Akinek van megbánni valója – folytatta Scholz László –, menjen oda a 
társához vagy a püspökéhez, vagy álljon a lelkészi közösség elé és köny-
nyítsen a lelkén. Visszatekintve az elmúlt 6–8 évre, ilyesféle vallomások-
nak el kell hangozniok: 'Besúgó voltam, följelentettem lelkésztársaimat, 
befeketítettem őket: bánom'. 'Pozíciót, hatalmat szereztem kihasználva a 
konjunktúrát: bánom.' 'Fiatalon egy–két év alatt karriert futottam, mert 
csak a vonalba kellett beállnom, de a feladatokkal megbirkózni tehetsé-
                                                           
251 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 3. számában. 
252 Az első kötet ismertetése Szabó T. Ádám tollából folyóiratunk idei első számában 

található „Egy magyar püspök sorsa” címmel. 
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gemen felül való volt: nem tenném többé.' 'Jól éltem, anyagi előnyökre 
tettem szert ügyes helyezkedésemmel: bánom.' 'Cikkeket írtam, amik lá-
tom, nem állhatnak meg az ige mérlegén: visszavonom őket, bánom, hogy 
a nevem örökre alattuk áll.' 'Teológiailag támogattam olyan cselekedete-
ket, amik nem Isten igéjéből születtek, s ezzel azt a látszatot keltettem, 
mintha Isten akarata volna: bánom.' 'Nem mondtam igazat és tudtam, 
hogy nem mondok igazat, de nem mertem másként szólni: bánom.' 'Több-
ször is megforgattam a köpönyegemet, ahogyan az érdek újra és újra kí-
vánta: felettébb bánom.' 'Még jó időben leszakadtam a tévúton járókról, 
de ennyi és ennyi évig én is toltam a szekeret: bánom.' És tovább is így. 
Mert ez az igazság! S e nélkül az igazság nélkül üres és képmutató volna 
a szeretet.” Mindezt Szépfalusi István idézi Ordass Lajos önéletrajzi írá-
saiban. 

Maga Ordass püspök lelkes szavakkal emlékszik vissza erre a tanács-
kozásra, ám mindjárt hozzá is teszi: „Kedvemet ettől csak az a tény veszi 
el, az rontja meg, hogy néhány nappal együttlétünk után – jellemző mó-
don sötétben, névtelenül meghúzódva – 'Fiatal lelkészek' aláírással egy 
írógéppel sokszorosított írás ebből a szép lelkészi gyűlésből gúnyt űzött.” 

Mi más volt az a világ, amelyről Scholz László szinte az őskeresztyé-
nek bátorságával-alázatával beszámol, mint mocsár? Bűzös, mérges gázt 
lehelő, lélekveszejtő mocsár. Csodálkozzunk hát, ha Szépfalusi István 
idézi Bibó Istvánt? „A magyar protestáns egyházak legújabbkori története 
olyan szennyes, hogy arról ma nem lehet írni, később pedig nem szabad.” 
Mekkora keserűséggel kellett néznie ezt a Scholz László felvázolta mo-
csarat Bibó Istvánnak, aki szintén egész életét a valóság feltárásának, ki-
mondásának szentelte? Mindjárt hozzáfűzhetjük azt is, mekkora hitvalló 
bátorság kellett ahhoz, hogy ugyan vergődve, de magát a mocsár szennyé-
től makulátlan tisztasággal megőrző Ordass Lajos mégis számot adjon 
ezekről az időkről? 

Semmi kétség, kevesen voltak a választottak, hogy bibliai szavakkal 
éljünk. Az sem kétséges, hogy a magyar protestáns egyházak, ezekben a 
Gombos Gyula megfogalmazta „szűk esztendőkben” nem állták meg he-
lyüket Péter apostol kőszikláján, s hogy állhatatosságban lemaradtak a 
katolikus egyház mögött, s hogy ezt a lemaradást a történelmi adottságok 
csak részben igazolják. Meglehet, ezek az idők kevesebb megpróbáltatás-
sal jártak volna, ha a magyarországi egyházak közötti kapcsolat már ko-
rábban bensőbbé, megértőbbé válik. Ha a vallásszabadság megszületett is 
Magyarországon, nem hódított tért nyugat-európai módra a vallási türe-
lem. Magam emlékszem arra, hogy a tiszántúli „kálomisták” jelentős ré-
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sze mennyire idegenkedett a többi vallás híveitől. Nem is hívták őket a 
becsületes nevükön, hiszen a katolikusokat csak „pápistáknak”, az evan-
gélikusokat pedig „lutyiknak” nevezték. Az utóbbi elnevezés jelentette azt 
is, hogy az evangélikusok csak amolyan se hideg, se meleg protestánsok. 
Ez a megosztottság bizonyára segítette a Moszkva által hatalomba ültetett 
kommunista vezetők kirótt feladatát, a magyarországi egyházak béklyóba 
verését. Az Állami Egyházügyi Hivatal komisszárjai számos esetben 
használták ki ezt az adottságot s alkalmazták a divide et impera évezredek 
óta sikeres stratégiáját. 

Figyelemre méltó Ordass Lajos önéletrajzi írásainak hangvétele. Igaza 
van a munka első kötetét ismertető Szabó T. Ádámnak, Ordass püspök 
számadását egyszerű, közvetlen nyelven hagyta maga után. Életútját kö-
vetve, ez természetes is: nem kényeztette el a sors. Elmondhatjuk felőle, 
amíg gyülekezeti lelkész korában szerényen kellett élnie, püspöksége ide-
jén nemcsak tisztes szegénységben, de szűkölködésben is. Nem panasz-
kodik; ahogy ő mondaná, elfogadta Krisztus keresztjéből a ráeső részt, 
írásaiban sehol semmi pátosz, semmi kegyesség, ahogy magatartásában 
sem volt, püspökségében is megmaradt hívei egyszerű pásztorának. 

Ám a megfélemlítettnek hitt, undok zsarolásoknak kitett Ordass Lajos 
kemény, megingathatatlan kőszikla. Akár Péter apostol, akit igaztalanul 
megszégyenítenek, megvesszőznek, tömlöcbe zárnak, de amikor a sötét-
ben akarják szabadjára engedni, hogy senki se lássa, nem mozdul, fényes 
nappal jöjjenek és engedjék szabadon azok, akik ok nélkül vetették bör-
tönbe. Igazi hitvalló: nem vállalja a vétkesekkel a cinkosságot. Művelt, 
nyelveket beszélő, világot látott ember volt; horizontja időben, térben 
messzire terjedt, haláláig kitartott amellett, hogy végül is az ő hitbéli igaz-
sága győzedelmeskedik és nem a percemberkék talmi uralma. 

Az egyszerű, hitvalló lélek, Ordass Lajos evangélikus püspök világára 
jellemző fényt vet az 1971. június 30-án kelt, halála esetére szóló megha-
gyása. Érdemes idéznünk belőle: 

„Ha Isten elhozza rám életem végét, akkor kéréseim a következők: 
Temetésem szinte csak szűk családi körben történjék. Ezért gyászjelentést 
ne adjatok ki. A közeli családtagokat a halál bekövetkeztéről és a temetés 
időpontjáról táviratban értesítsétek. A külsőségek egészen egyszerűek 
legyenek. Mondjuk: másodosztályú temetés egyszerű koporsóval. A te-
metés egyházi szertartását a budahegyvidéki gyülekezetben illetékes lel-
készek közül valamelyik végezze. Ha nekik mindegy, akkor legyen 
Ruttkay Elemér, aki hosszabb ideig volt segédlelkészem, munkatársam, 
barátom. Ha akadályozva van, akkor temessen Csengődy László, a vezető 
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gyülekezeti lelkész. A temetési szertartás is egészen egyszerű legyen. 
Énekből, imádságból és áldásból álljon. Beszéd tehát ne legyen! ... Ha 
szükségesnek ítélitek, akkor a temetés után kis idő múlva valamelyik na-
pilapban lehet egyszerű hírt elhelyezni: 'O. L. . . . -ikén meghalt. Kíván-
sága szerint . . . -ikén csöndben eltemettük.' (Ha ennek nehézsége támad-
na, ezt sem kell erőltetni.)” 

Íme, ilyen csendesen, szinte észrevétlenül akart elvonulni e földi világ-
ból Ordass Lajos. Hetvennyolc éves korában, 1978. augusztus 14-én 
hunyt el. Temetése – kívánságának megfelelően – csendben történt. Ám a 
magyar evangélikus egyház meghurcolt, többször is kisemmizett püspöke 
mégis itt van velünk. Itt van a Szépfalusi István válogatásában, gondozá-
sában megjelent kötetekben. Hiába támadtak, hiába esküdtek ellene, hiába 
akarták elhallgattatni, vallomása megmaradt a jövő nemzedékeknek. S 
ahogy Szépfalusi írja: „(Az) emlékeztetés a jövő kibontakozásának elen-
gedhetetlen záloga. Óva intő kötelessége a borzalmakat átélt nemzedék-
nek – a jövő szolgálatában.” 
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SZABADOS JÓZSEF 
A forradalom szocialista „hitelesítői”253 

Magyar munkástanácsok 1956-ban; Dokumentumok; Sajtó alá rendezte: 
Kemény István és Bill Lomax; A Magyar Füzetek kiadása, Párizs 1986, 
332 lap. 
 
Izgalmas, tanulságos és gyakran szívszorító olvasmány a magyar munkás-
tanácsok története, pedig – egy rövid bevezetőtől eltekintve – „csupán” 
dokumentumok, nagyrészt ismert dokumentumok gyűjteménye. A kötet 
összeállítói, Kemény István és Bill Lomax nem választhattak volna jobb 
témát a forradalom harmincadik évfordulójára való megemlékezésül, mint 
az annyit emlegetett, de alaposan soha fel nem dolgozott munkástanácso-
kat. A forradalom történetíróit és publicistáit érthető módon jobban heví-
tették a forradalmi napok politikai, harci és személyi eseményei, mint az 
alakulóban lévő és kezdetben inkább a másodhegedűs szerepét játszó 
munkástanácsok. És azt, hogy a másodhegedűsből a forradalom fegyveres 
eltiprása után az egész népet képviselő intézmény lett, a bukás szülte el-
keseredésünkben alig-alig vettük észre. Pedig igaza van Rácz Sándornak, 
a Nagybudapesti Központi Munkástanács volt elnökének, amikor – 27 
évvel később – a Beszélőnek adott interjúban azt mondotta: „Úgy érzem, 
hogy a Nagybudapesti Központi Munkástanács mint egy pecsét hitelesí-
tette az egész forradalmat: hogy ez nem huligánok, hanem a munkások 
felkelése volt.” (232.1.) 

A forradalom első, fegyveres szakaszából származó dokumentumok 
főleg a különböző munkástanácsok megalakulásáról adnak hírt. A határo-
zatokban és követelésekben ritkán jelentkeznek kimondottan munkás-
szempontok. össznépi követelések voltak, elsősorban a szovjet csapatok 
kivonulását sürgették. De mindennél nagyobb súlyt adott nekik, hogy az 
omladozó hatalommal szemben a munkások kezében volt a legfontosabb 
fegyver, a sztrájk. Ezt a fegyvert csak másfél hónapos kegyetlen küzde-
lemmel, a szovjet csapatok bevetésével, csalással, hitegetéssel, megtorlás-
sal és kiéheztetéssel tudták kicsavarni a kezükből. De e másfél hónap alatt 
megszülettek azok a tervek is, amelyek jelzik, hogy milyen alapokon kép-
zelték el a munkástanácsok saját működésüket és az ország jövőjét. 

A dokumentumok bizonyítják, hogy a munkástanácsok, vagy legalább-
is a tanácsokban kezdeményező és irányító szerepet játszók a demokrati-

                                                           
253 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 3. számában. 
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kus szocializmus hívei voltak: elvetettek mindenfajta diktatúrát és min-
denfajta restaurációt. Az október 31-i munkásparlament a munkástanács-
ok jogairól hozott határozatának első két pontja kimondja: „1. Az üzem a 
munkásoké. A munkások a gyár termelése után az államnak adót és az 
üzemi nyereségből megállapított részesedést fizetnek. 2. A vállalat leg-
főbb irányító szerve a dolgozók által demokratikusan választott munkás-
tanács.” (8. lap). 

Két héttel később, november 14-én a Nagybudapesti Központi Mun-
kástanács határozatában leszögezte: „Kijelentjük, hogy szigorúan a szoci-
alizmus elvi alapján állunk, a termelő egységeket társadalmi tulajdonnak 
tekintjük és mindenkor készek vagyunk annak megvédéséért harcba 
szállni.” (264. 1.) Vida István a kötetben másodközlésben megjelenő ta-
núságtételében mindezt így foglalja össze: „A régi urakat nem kívánták 
vissza, az új urakat látni sem akarták. Valamiféle munkás- és üzemi ön-
kormányzat látomása lebegett előttük. 1956 alapjában „balos” forradalom 
volt, de nem szektás, hanem szabadelvű, mert a nem-balost is testvérnek 
tekintette.” (204.1.) 

Ez a „balos”, demokratikus szocializmus először főleg csak jelszavak-
ban jelentkezett, a később született javaslatok azonban már részletesebben 
vázolják a munkástanácsok elképzeléseit az ország politikai és gazdasági 
rendszeréről is. Értékes része a könyvnek ezeknek az eddig nagyrészt 
ismeretlen dokumentumoknak a közzététele, mert tanúsítják, hogy a napi 
aktualitáson és az egyre élesedő harcon túlmenően a munkástanácsok és a 
velük együtt dolgozó szakemberek a remélt új kor tervét is kidolgozták. A 
Nagybudapesti Központi Munkástanács november végi javaslatából 
(124–129. 1.) például megtudjuk, hogyan képzelték el országos szinten a 
parlamentáris politikai demokrácia és a munkástanácsi-vállalati-iparági- 
mezőgazdasági önkormányzat összeházasítását. E szerint a parlamentbe 
egyrészt a pártok küldenék demokratikusan megválasztott képviselőiket, 
másrészt az alulról fölfelé felépített kamarák (Iparkamara, Mezőgazdasági 
Kamara) részvételével létrehozott Országos Gazdasági Tanács delegálna 
meghatározott számú képviselőt. 

Ebből a tervezetből is, mint a Központi Munkástanács több más javas-
latából, kiérződik a hatalom gyakorlásában való közvetlen részvétel igé-
nye, bizonyos fokú bizalmatlanság a profi politikusok és politikai pártok 
irányában és az a romantikus, de a közgazdasági és politikai elméletek 
történetében többször is visszatérő meggyőződés, hogy a kis közösségek 
és érdekcsoportok autonómiája országos szinten is megteremti a társa-
dalmi harmóniát, minden állami beavatkozás nélkül. 
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A kötetben közölt dokumentumok, korabeli újságcikkek és munkásta-
nácsi vezetők (Rácz Sándor, Sebestyén Miklós, Tőke Ferenc) tanúságtéte-
lei nyomán jó képet kapunk a Nagybudapesti Központi Munkástanács 
megalakulásáról, működéséről és Kádárral folytatott tárgyalásairól. A 
forradalom fegyveres eltiprását követő hetekben az egyedüli életképes és 
aktív politikai szervezet a Központi Munkástanács és a vele szerves kap-
csolatot tartó munkástanács-hálózat maradt: Kádáréknak és az oroszoknak 
a nagyüzemi munkások álltak legtovább ellen. Ezzel persze nem akarom 
azt állítani, hogy a munkásság volt a leghősiesebb a szabadság védelmé-
ben. Sokkal inkább azt, hogy a gyárak közösségi keretei tették egyedül 
lehetővé a szervezett fellépést. A korszak egyik kiemelkedő személyisé-
ge, Báli Sándor ezt a lehetőséget ismerte fel, amikor november 19-én a 
budapesti Híradástechnikai gyár munkástanácsának ülésén a következő-
képpen érvelt a munka felvétele mellett: „ ... be kell jönnünk a gyárba és 
dolgoznunk kell. Együtt akcióképesek vagyunk. Külön-külön sokkal job-
ban elbánnak velünk. Szervezkedni csak egységes erővel a gyárba való 
bejövetellel tudunk.” (299. 1.) Valószínűleg adott esetben Marx is így 
beszélt volna és így beszéltek negyedszázaddal később a lengyel Szolida-
ritás szervezői is. 

Még most, több mint 30 évvel a történtek után is felháborító az a perfid 
magatartás, ahogyan a párt vezetői a Központi Munkástanács küldöttsé-
gével tárgyaltak. Hazugság, hitegetés, megvesztegetési próbálkozás, fe-
nyegetés: mind ott szerepeltek fegyvertárukban, csak a kiegyezési szán-
dék nem. Érdekes viszont, hogy – mint a közöltek mutatják – már ekkor 
lábrakapott az a vélemény, vagy hiedelem, még a munkástanácsi vezetők 
körében is, hogy Kádár János hajlandó lenne engedményekre, de ebben az 
oroszok és néhány társa, Münnich Ferenc, Biszku Béla megakadályozzák. 
Van-e ebben valami igazság, vagy csak része a Kádár körül keltett míto-
szoknak? Hinni tudnék az első feltételezésben, ha mindezt nem követte 
volna a Nagy Imre kivégzésébe torkolló és Kádár nevével fémjelzett ter-
rorhullám. 

A könyv utolsó hetven oldalán egy eddig nem publikált dokumentumot 
olvashatunk: a munkástanácsi vezetők elleni vádiratot. Már a megszöve-
gezéséből kitűnik, hogy az ügyésznek milyen nehéz dolga volt egy szava-
hihetőnek látszó vádiratot összekovácsolni. A vádlottak (Rácz Sándor, 
Báli Sándor, Nemeskéri József, Abód László, Mester Endre) mind mun-
kásszármazásúak voltak, fegyveres harcban – Nemeskéri kivételével – 
nem vettek részt. A vádirat szerint legfőbb bűnük az volt, hogy a 
Nagybudapesti Központi Munkástanácsot irányították vagy képviselték. 
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Azt a Munkástanácsot, amelyet a kormányzat is elismert és amellyel Ká-
dár több tárgyalást folytatott. Érdemes idézni pár sort a Mester Endre el-
leni vádból: „Terhelt nem értett egyet a szovjet csapatok baráti segítségé-
vel és a Forradalmi Munkás Paraszt Kormányt nem tartotta törvényes 
kormánynak. Ezt kifejtette azzal, hogy 1956. november 4-e után nem bo-
rotválkozott és így több hasonló felfogású ellenforradalmárral együtt sza-
kállasán járt.” (315. 1.) Ilyen és hasonló vádak alapján bizonygatta az 
ügyész, hogy a vádlottak „szembefordultak saját osztályukkal” és „idegen 
érdekek szolgálatába szegődtek”. 

Kemény István a kötethez írt elemző bevezetőjében summázza azokat 
a célokat és eszméket, amelyek – szerinte – a munkásokat és az őket kép-
viselő tanácsokat mozgatták. Megállapításaival nemigen lehet vitába 
szállni, bár az általa olyan fontosnak tartott „lelki függetlenség” túlságo-
san elvont és individualista eszmény ahhoz, hogy egy ilyen nagyszabású 
tömegmozgalom hajtóerejének tekinthessük. De az, hogy a munkásta-
nácsok a parlamentarizmust az önkormányzattal kívánták ötvözni; hogy 
ragaszkodtak a termelőeszközök köztulajdonának elvéhez; hogy a politi-
kai és egyéni szabadságjogok biztosítását és az ország függetlenségét 
alapvető követelménynek tekintették – ez mind nemcsak kiolvasható a 
dokumentumokból, de szó szerint meg is található bennük. Kitűnik belő-
lük a politikai liberalizmus és a szocialista gazdasági elképzelések össze-
hangolása is. Ami azonban számomra talán mindennél fontosabb, az, 
hogy majd egy évtizedes terror, agymosás, történelem- és Nyugat-
hamisítás után pár hét alatt kialakult egy olyan konkrét elképzelés az or-
szág jövőjéről, amelyet a nép túlnyomó többsége magáénak vallott és 
amely minden részletében az európai szellemiséget és az ehhez való ma-
gyar igazodást tükrözte. Ki merte volna gondolni, hogy a teljes bénultság 
után ilyen gyorsan talpra áll és országot épít, ha csak képzeletben is, ez a 
nép? 

Ezért sem hiszek azoknak a borúlátó hangoknak, akár otthonról, akár 
az emigrációból hallatszanak, amelyek az értékrendszer teljes felbomlá-
sát, az ország állapotának semmibevevését, a közösségi érzés megszűné-
sét vetik a mai magyarok szemére és már-már a magyarság pusztulásának 
képét festik a falra. Lehet, hogy a felszínen mindez megtalálható. Az ala-
pokat azonban egy átmeneti járvány betegségtünetei nem kezdik ki. A 
munkástanácsok pár hónapos történetének ez a legbátorítóbb mondaniva-
lója. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Népiesek és urbánusok Oroszországban254 

Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat, Orosz eszmék I. Miklós korában, Mag-
vető Kiadó, Budapest 1982, 281 l. 
 
Nem sokkal a második világháború kitörése után jelentette ki Churchill, 
hogy „Oroszország a titokzatosság homályába burkolt érthetetlen rejtély”. 
Az oroszok másságát, az orosz mentalitást mindig is talányosnak vélték 
Nyugaton; Churchill kijelentése is arra utalt, hogy az orosz politika útjai a 
kiszámíthatóság határain kívül helyezkednek el. Persze, nemcsak erről, 
illetve nem elsősorban erről van szó: az eltérő hagyományokból kialakult 
értékrendet és beidegződéseket mindig is idegenkedő értetlenséggel szem-
lélte a nyugati társadalmak kézenfekvőségeiben gondolkodó, felületes 
általánosításokra hajlamos külföldi, s ehhez járult a mindenkori orosz 
főhatalom olykor szinte paranoiás titkolódzási hajlama. Most, hogy a fő-
hatalom önszántából igyekszik a titkolódzás mértékét csökkenteni, s he-
lyette a nyilvánosság elvét bevezetni a közéletbe és a hatalom gyakorlá-
sába, a szovjet társadalom, paradox módon, újabb talányt produkált a 
nyugati megfigyelők számára. 

Ez a talányosság, persze, távolról sem olyan „talányos”, ha a szovjet 
társadalmat nem a szovjetológusok és kremlinológusok napi politikai kér-
désekkel nyűglődő hivatkozási rendszerében szemléljük, hanem az orosz 
társadalmi hagyományok konstánsai, főként a 19. századi orosz eszmetör-
ténet fényénél. Az orosz társadalom mozgása egyszerre nem olyan érthe-
tetlenül rejtélyes, ha rendezőelvként azt a sajátosságát vesszük figyelem-
be, hogy legújabbkori történelme során, de legalábbis Nagy Péter óta, 
mindig is két malomkő között őrlődött: a Kelet és Nyugat ellentétét kife-
jező antinómia között. Egyrészt a befeléforduló, hagyományőrző tenden-
ciák prioritásából adódó társadalmi passzivitás, amely olykor az 
oblomovizmusba torkollott, másrészt a nyugat-európai, gazdaságilag fej-
lettebb társadalmakhoz való felzárkózás igényéből fakadó méricskélés, 
hasonlítgatás és legfőképp a cselekvésre serkentő bizonytalanság. Ha eb-
ben a hivatkozási rendszerben nézzük az 1917-es orosz forradalmat, rög-
tön nyilvánvaló lesz, hogy a szocializmus csupán eszköz, noha célként 
jelentkezett a marxista gondolkodásban. A felzárkózás eszköze: az orosz 
társadalom ennek segítségével akart egycsapásra, forradalmi módon fel-

                                                           
254 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 3. számában. 
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zárkózni a nyugati fejlettséghez 1917-ben, s egyúttal a társadalomfejlő-
désben túl is akarta lépni a nyugati, kapitalista modellt. Hetven évvel az 
orosz forradalom után, úgy tűnik, hogy nemcsak a szocializmus ellensé-
gei, de ügyvivői is belátták, hogy a marxizmus nem az a bölcsek köve, 
amelynek segítségével a gazdaság- és társadalomszervezés problematiká-
ja sikeresen megoldható. Az orosz társadalom és gazdaság, ha nem is 
stagnált állandóan és teljes mértékben, ha ki is állta legnagyobb erőpróbá-
ját a második világháborúban, a fejlődés iramában katasztrofálisan elma-
radt a kapitalista modelltől, amelyet nemcsak utolérni, de túlszárnyalni is 
szeretett volna. A gorbacsovi reformok mozgató rugója ez a ki nem mon-
dott felismerés: Kelet és Nyugat kiengesztelhetetlen versengésében a szo-
cializmus mint eszköz alulmaradt, s ennek következtében sokakat az sem 
lepne meg, hogy az orosz reformista igyekezet — ha el nem bukik a tár-
sadalmi inerciával folytatott küzdelmében — az ezredforduló környékén 
deklaráltan is poszt-marxista köntösben jelentkeznék. 

Mindezeken eltűnődni az adott alkalmat, hogy kezembe került egy né-
hány évvel ezelőtt megjelent, kifogástalan szakmai felkészültséggel meg-
írt könyv az orosz társadalom 19. századi uralkodó eszméiről. A könyv 
szerzője Köves Erzsébet, „Kelet és Nyugat” címmel ír az I. Miklós kora-
beli orosz közgondolkodás kulcskérdéseiről: a szlavofilek és zapadnyikok 
(nyugatosok) vitájáról a múlt század közepén. A könyv nemcsak azért 
tanulságos, mivel részletesen elemzi a Kelet–Nyugat antinómia múlt szá-
zadi jelentkezését, ami akkor a konzervativizmus és a liberalizmus zászla-
ja alatt kelt bírókra, hanem elsősorban azért, mivel szemléleti módszere 
megengedi, hogy a jelenlegi társadalmi mechanizmusok előképeit felfe-
dezze és felfedeztesse az olvasóval. Ezek között a társadalmi mechaniz-
musok között első helyre kerül a tekintély elven alapuló korlátlan egyed-
uralom társadalmi elfogadása, a tolerancia hiánya, s ami ebből követke-
zik: a kompromisszumok kötésére irányuló hajlam fejletlensége, valamint 
egyfajta „retrospektív utópia”, ami az értelmiség által felkarolt népiesség-
ben nyilvánult meg legkitapinthatóbban. Azt hiszem, senkinek sem lehet 
kétsége afelől, hogy az autokrata hatalomideál, a terrorba fajuló intoleran-
cia, és a „nép” mint politikai absztrakció nemcsak túlélte 1917-et, de 
fénykorát éppen a népeket irtó Sztálin uralma alatt érte meg. 

Az orosz társadalom nemcsak a régmúltban (mongol hódoltság), de az 
újabb időkben (Napóleon, Hitler) sem tudott olyan szinten és olyan ered-
ménnyel megfelelni a sorskérdések (vagy a történelem?) kihívásának, 
amely a túlélés elemi követelményét megnyugtató módon biztosította 
volna. A túlélés stratégiájának valamilyen „nemzeti ideológia” is szüksé-
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ges (bár nem elégséges) feltétele. A nemzeti ideológusok mindig is hittek 
abban, hogy nemzetüknek küldetése van, s a szlavofilek is megtanulták 
Hegeltől, hogy a nemzeteknek rendeltetésük van, létüket valami eszme 
indokolja a világrendben. A szlavofilek eszmevilágában ez a „nemzeti 
ideológia” az oroszok „másságából” (iszklucsítyelnoszty) táplálkozott, s a 
szláv messianizmushoz vezetett. így lett szerintük a „sajátos” Oroszország 
és Európa egymást kirekesztő fogalom. A nyugatosok is tudomásul vették 
az oroszok „másságát”, de szerintük szükséges és lehetséges volt a szinté-
zis. A szlavofilek nemzeti kollektivizmusa élesen szemben állt a nyugato-
sok individualista törekvéseivel az egyén jogainak érvényesítésére; a 
szlavofileknél a nemzeti megmaradás ügye előbbre való volt az egyéni 
szabadságjogoknál. Köves Erzsébet nem rejti véka alá a véleményét, azt, 
hogy szíve a nyugatosokkal dobog. Noha nem mondja ki sehol sem köny-
vében, mégcsak utalások formájában sem, mégis lehetetlen észre nem 
venni, hogy a 19. századi orosz szlavofilek és nyugatosok közötti ellenté-
teket mintha a magyar népi-urbánus szembenállás analógiáján keresztül 
szemlélné, s problémaérzékenységét, értékítéleteit ez a lappangó párhu-
zam befolyásolja. Hőseihez való viszonya ettől kissé polarizálódik. A 
szlavofilek ki nem mondott, meghatározó magatartásformájának azt tartja, 
hogy szerintük minden ami nyugati – rossz, s következésképpen: nem 
kívánatos. Ha ezt elfogadjuk, ott kísért az ellentétel: a nyugatosok szerint 
pedig minden ami jó: az nyugatról jön. Természetesen minden sarkítás 
túlzás, hiszen a szlavofilek között is akadtak jónéhányan, akik fogéko-
nyan reagáltak nemcsak a nyugati művelődés eszményeire, de az eltérő 
társadalmi berendezkedés értékeire is, s a nyugatosok egyik legkiemelke-
dőbb egyénisége, Herzen, az emigrációban sok vonatkozásban megértőbb 
lett a szlavofil állásponttal szemben. Köves Erzsébet ezt annak tudja be, 
hogy elszakadt az „orosz valóságtól”. Ez részben kétségtelenül igaz, 
ugyanakkor Herzen emigrációs évei alatt olyan helyzetismeretre tett szert 
a nyugati világ működési mechanizmusaival kapcsolatban, amilyennel az 
utazgató nyugatosok, akik nyugatot csak csodálni jártak külföldre, nem 
rendelkezhettek. Terepismerete, mivel az angol és francia társadalmat 
belülről volt alkalma megismerni, lényegesen megnőtt. Ez azt eredmé-
nyezte, hogy a szlavofil-zapadnyik alternatíva nem fekete-fehér árnyalat-
lanságban jelent meg előtte. 

Az orosz közgondolkodás kétsarkúságán azonban mindenesetre érde-
mes elgondolkozni a magyar társadalom koordinátái között is. A szlavo-
fil–zapadnyik alternatíva, akár analóg a magyar népi–urbánus alternatívá-
val, akár nem, szükségszerűen kelet-európai jelenség, mivel ilyen formá-
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ció a nyugat-európai társadalmi modellek egyikében sem létezhet per de-
finitionem. A felzárkózás „nyugatos” ideológiája azonban minden kelet-
európai társadalomban jelen van, s vele szemben a szlavofilizmushoz ha-
sonló ellenerő áll. 

A szlavofil-nyugatos beidegződöttségek a mai szovjet társadalomban is 
eleven erőként hatnak, bár a frontok korántsem olyan egyértelműek mint 
a 19. század közepén voltak. A nyugatosság marginalizálódott, mivel 
közben az orosz nemzeti lét prioritásában hívők a társadalmi reform gon-
dolatát is felkarolták, kevesebb misztikára való hajlammal, mint múlt szá-
zadi elődeik, akik a földközösség, az obscsina mindent megváltó erejében 
hittek. Az a paradox helyzet állott elő, hogy a szlavofilizmus mai megfe-
lelője is felkéredzkedőfélben van a haladás szekerére, amely vargabetűk-
kel ugyan, de természetesen a nemzeti önmegvalósítás felé törekszik. A 
gorbacsovi reform a technológiai megújulást szorgalmazza, a nyugatosság 
engedmény és eszköz, nem pedig elérendő célkitűzések összessége. Mivel 
a reform működési mechanizmusa megköveteli az individuum kevésbé 
korlátozott mozgásterét, az orosz társadalomfejlődés iránya nem szükség-
szerűen azonos azzal az iránnyal, amit a felülről kezdeményezett reform 
kijelölt. A nagyobb egyéni mozgástér ugyanis nemcsak a társadalmi iner-
cia, a tehetetlenségi nyomaték leküzdésének hatékony eszköze, hanem 
kiszámíthatatlan irányú társadalmi energiák felszabadításának a szülőany-
ja is lehet, mivel olyan társadalomban, ahol az egyéni mozgástér mindig 
is szűkreszabott volt, nincs lehetősége annak, hogy a felszabaduló energi-
ák vektoranalízisét valaki is előre elvégezhetné. 

Vannak, akik az orosz reform nehézségeit Münchhausen báró erőlkö-
déséhez hasonlítják, aki, mint ez közismert, a saját hajánál fogva emelte 
ki az ingoványból nemcsak maga-magát, de még a lovát is, amin ült. Ez a 
tanmese az orosz reform kivihetetlenségét példázná, mivel Münchhausen 
báró nem az igazsághoz való pedáns ragaszkodása miatt lett híres. Az 
orosz reform konkrét esélyeinek mérlegelése a szovjetológusok dolga, s 
egyébként is, az idő meghozza a választ. Az azonban kétségtelen, hogy az 
orosz közgondolkodás kulcskérdéseinek ismerete és megértése minden-
képpen hasznos és szükséges magyar viszonylatban is, nemcsak a múltbe-
li analógiák miatt, hanem a közeljövő imponderábiliáinak szempontjából 
is. 

Ehhez szolgáltat artikulátlan megfogalmazott nézőpontot Köves Er-
zsébet könyve. 
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JÁKLI ISTVÁN 
A megújulás útján255 
József Varga: Schuldige Nation oder Vasall wider Willen? Beiträge zur 
Zeitgeschichte Ungarns und des Donauraumes, I. Teil 1918–1939, 
integratio, Wien 1987, S, 259. 
 
Mottót keresve Varga József könyvéhez, jutott eszembe Zrínyi Miklós 
költő, hadvezér és „közíró” gyakran idézett mondata: „Egy nemzetnél 
sem vagyunk alábbvalóak”. A megállapítás igazságát szolgálja gazdag 
adatanyaggal történelmünk két háború közötti korszakából ez a kötet, 
bemutatva az országos politikában szereplő személyiségeket, intézmé-
nyeket, mozgalmakat és elemezve az eseményeket, azzal a céllal, hogy az 
elmúlt évtizedek történetírásának tévedéseit, sőt hamisításait helyreigazít-
sa. Bocskai István után szabadon fogalmazva, a dolgokat és történéseket 
úgy látni és láttatni, ahogy azok voltak, s nem ahogy egy szolgalelkű ide-
ológia látásukat kikényszerítette, azaz a „bűnös nemzet”-té gyalázott ma-
gyar nép emberi méltóságát az igazság feltárásával és bemutatásával visz-
szaperelni. 

Egy könyvre az is jellemző, hogy milyen gondolatokat ébreszt az olva-
sóban, mi jut eszébe olvasás közben. Alighogy belelapoztam Varga József 
könyvébe, máris benne voltam az események sodrában, régi indulatok 
törtek föl, s százszor is rákérdeztem: így volt ez, így éltem meg, így lát-
tam, éreztem, értékeltem ifjúságom félrecsúszott forradalmi hevében? 
Hiszen a harmincas évek második fele eszmélésemnek ideje volt, a társa-
dalmi és politikai mozgalmak egyikében–másikában magam is tevéke-
nyen részt vettem. 

Másként közelítve meg a kötet témáját Theodor Lessingre hivatkozha-
tunk, aki szerint „a történelem az értelmetlen értelmezése”. Véleményét a 
történetírásra leszűkítve: az előttem fekvő könyv a Duna-térség, legfő-
képpen Magyarország két háború közti történetének értelmezése, éspedig 
mint a történetírás elbeszélő és elemző módszereinek szimpatikus keveré-
ke, gyakran ötvözése. Az alcím szerényen csak kortörténeti „adalékokról” 
beszél. A fejezetek egynémelyike azonban egy önálló esszé feltételeinek 
is megfelel, abból a szempontból mindenképpen, hogy a tárgyalt évtize-
dek újraértékelését és az elérhető közvélemény fölvilágosítását vállalja — 
német nyelven. 
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Személyes tapasztalataim szerint is nagyon szükséges volt már egy 
ilyen felvilágosító munka megjelentetése, mert elképesztő, néha szinte 
elrettentő a német nyelvterületen még az úgynevezett művelt közönség 
tájékozatlansága is, különösen a harmincas évek katolikus reformmoz-
galmairól Magyarországon. De honnan is szerezhették volna ismereteiket, 
hiszen a mozgalmak még élő vezetői csak most kezdik közzétenni emlé-
kezéseiket magyar nyelven. Ezért is úttörő jelentőségű Varga József 
könyve. 

Ha már a németajkú külföld Magyarország legújabbkori történetét ille-
tő ismereteit hiányolom, meg kell említenem, hogy nézeteik a Duna-
térség népei egymáshoz való viszonyának alakulásáról is tévesek vagy 
éppen hamisak. Az úgynevezett rendezőhatalmak, a nemzetiszocialista 
Harmadik Birodalom és a Szovjetunió számára sohasem is voltak 
egyenlőrangú tárgyaló felek; önző nagyhatalmi politikájuk érdekében 
játszották ki őket egymás ellen. A mindenkori játszmát megkönnyítették a 
térség népeinél aránytalan mértékben kifejlődött küldetéstudat és a törté-
nelmi fejlődés által létrehozott antinómiák. Ezek akadályozták meg a töb-
bé-kevésbé komolyan vett konföderációs tervek megvalósítását is. A 
Habsburg uralom jelentőségének felmérése még ugyan folyamatban van 
bizonyos korrektúra javukra már megtörtént –, de azon a tényen, hogy 
végső fokon felmondták a szolgálatot, még a jóakaratú megítélés sem 
változtat. 

A tartalomjegyzék tanulmányozása közben az volt az első gondolatom, 
hogy a második rész, amelyben az orosz birodalom, illetőleg a Szovjet-
unió történetét foglalja össze a szerző – kilóg a könyvből. Csakhamar 
rájöttem azonban, miként az első rész, ez is szükséges Magyarország és 
az egész térség tragédiájának megértéséhez. Tömör és mégis „részletes” 
abban az értelemben, hogy olyan fontos – máig is ható – politikai iratokat 
idéz kimerítően, mint Nagy Péter később összeállított testamentuma vagy 
a dekabrista Pavel Ivanovics Pesztel ezredes emlékirata egy forradalmi–
demokratikus társadalmi és politikai rendszer kialakításáról. 

A bevezetésben Varga József maga jegyzi meg, hogy az előttünk fekvő 
könyv jelentős része a magyarországi katolikus megújhodás jelenségeit 
tárgyalja. Először a két forradalommal foglalkozik. Bár sok-sok adatot 
felsorakoztató elemzése differenciáltnak mondható, az uralkodó osztály 
felelősségét, hogy tudniillik tagjai egy válságos helyzetben már akkor 
csődöt mondtak, csak nagy általánosságban említi. Ugyancsak nehézsége-
im vannak a Bethlen-korszak értékelésével is; Gömbös Gyula esetében 
pedig úgy látom; a szándékot már tettként értékelte. 
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Az idősebb generáció tagjai közül ki ne emlékeznék Szekfű Gyula 
„Három nemzedék és ami utána következik” című nagy sikerű és nagy 
hatású művére. A szerző szerencsés „ötletei” közé tartozik ennek a 
könyvnek beható ismertetése. Óvatos konzervativizmusa ismét jelentke-
zik a népi mozgalom bemutatásánál. Feltétlen tárgyilagosságra való tö-
rekvés jellemzi a katolikus megújulásról szóló beszámolóját is, bár rokon-
szenvét nem leplezi. 

Könyve végén Varga József megható szeretettel gondol vissza a nyu-
gat–dunántúli Athén, Pápa városának bencés gimnáziumára; ott kapta „ . . 
az első impulzusokat és serkentéseket önálló, kritikus gondolkodása és 
szellemisége” kifejlesztéséhez. Egy iskola számára: a legnagyobb dicsé-
ret. S a megújulás útjára léphetett volna az az ország, ahol ez is lehetséges 
volt. 
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IFJ. THURY ZOLTÁN 
Per?256 

Mindszenti József a népbíróság előtt, A bevezetőt írta és Mindszenti „Em-
lékiratai”-ból összeállította: Békés Gellért. Utószó: Varga László, Politi-
kai perek 2, Irodalmi Újság Sorozata, Párizs 1986, 296 l. 
 
A könyv anyaga jól ismert. Az első rész Mindszenty majd ötszáz oldalas 
emlékiratának kilencvenöt oldalas rövidített változata. A második rész a 
„per” után kiadott budapesti Fekete Könyv teljes szövegét tartalmazza. A 
két rész, egymást követve, megrázó olvasmány azok számára is, akik elő-
zetesen külön-külön olvasták az emlékiratot és a Fekete Könyvet. Békés 
Gellért minden hozzáadás nélkül, a bíboros szemérmesen mértéktartó 
felsorolásában ismerteti a tényeket. A magyar főpap letartóztatása után 
évekig várt a világ arra, hogy megtudja, miként kényszerítették a nyilván-
valóan képtelen vádak beismerésére. Mindszenty az utókorra illedelmes 
tapintatot kényszerít válaszával: „előadtam mindent, csak azt nem részle-
teztem, amit a jó ízlés, meg a férfiúi és papi önérzet tilt”. Nem tudjuk, 
milyen borzalmakat hallgatott el, a felsoroltakon kívül a jó ízlésre, meg a 
férfiúi és papi önérzetre ügyelve. 

Az első ÁVÓ-kihallgatás után letépték róla a ruhát, leteperték és gu-
mibottal ütlegelték, amíg a fájdalomtól el nem ájult, akkor fellocsolták. 
Újra verték, rugdosták, elaludni nem engedték és idegrendszerét gyengítő 
injekciókat döfködtek a bőre alá. A vádlottnak nevezett áldozatot meg-
fosztották szellemi képességei használatától. Harmincnyolc éjszaka kín-
zása után a népbíróság előtt játszódott le az, amit a Fekete Könyv rögzí-
tett. A vádlott akkor már nem volt azonos azzal a férfiúval, akit az eszter-
gomi érseki palotából az Andrássy út hatvanba hurcoltak. Ügyét csak a 
népi demokratikus nagyzolás és hamisság nevezheti pernek, amely szó-
használat nyelvünkben jogi vitát, annak eldöntésére való törvényes eljá-
rást jelent. 

A kötet összefoglalása több a hasznos emlékeztetőnél, ha a legújabb 
enyhülési hullámban elmerülve túl könnyen felednénk. Ezen túlmenően: a 
késői nemzedékek egyes-egyedül ebből a munkából is alaposan megis-
merhetik történelmünk legocsmányabb szakaszát, a Rákosi-korszakot: az 
idegen megszállás teljesen kendőzetlen, nyers erőszakát, az áldozat lid-
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ércnyomásos elhagyatottságát, kísérletet arra, hogy egy nép életét baromi 
szintre süllyesszék. 

Világos az is a történtek leírásából, hogy Mindszenty letartóztatása és 
perbefogása hiába szolgáltatott újabb bizonyítékot a párizsi békeszerző-
désben a nagyhatalmak által vállalt kötelezettségek megszegéséről. Ez az 
önleleplezés se használt, ahogyan az 1945-ös magyarországi választás 
eredménye, az önrendelkezés megnyilvánulása se segített. A bíborosról 
már letartóztatása és elítélése előtt lemondott a világ. A pápa 1946-ban, 
Mindszenty fejére téve a bíborosi kalapot, megjegyezte, hogy ő lesz az 
első harminckét társa közül, akinek vállalnia kell a vértanúságot. Az ame-
rikai követségtől 1948-ban udvariasan érdeklődtek tőle, nem szándéko-
zik-e elhagyni az országot. Védelmére, megmentésére nem készült sem-
miféle diplomáciai terv. A nemzetközi kapcsolatok változatlanok marad-
tak, az Egyesült Nemzetek Szervezete tovább ülésezett. Máig nincs adat 
arról, hogy valamely nemzetközi szervezet, vagy kormány legalább fog-
sága körülményein valamelyest módosítani próbált volna. Ez a feladat is 
az ötvenhatos magyar forradalmunknak jutott, amikor az ország első kí-
vánsága, a bíboros kiszabadítása, teljesült. 

A szóban forgó könyv anyagához már nem tartozik, de Mindszentytől 
a személyi áldozathozatalt a börtön elhagyása után is megkövetelte az 
élet. El kellett hagynia követségi menedékhelyét, el hazáját. Külföldön 
arra intették: halkítsa le bírálatát és halassza el emlékiratainak kiadását. A 
legkegyetlenebb döfés az esztergomi érsekség feladását követelő vatikáni 
felszólítás volt. Ezzel az utolsó sorscsapással vált Mindszenty a jelenkor 
történelmének egyik legtragikusabb főszereplőjévé. 

Az utószóban különben Varga László jogászi szakszerűséggel rámutat 
a vádnak még a népköztársasági játékszabályok szerint is alaptalan voltá-
ra. 
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HALÁSZ PÉTER 
Színdarabok, az amerikai magyaroknak257 

Varga László: Színművek, New York Publishing Co., New York 1986, 
232 l. 
 
Varga László, az ismert ügyvéd és politikus serény tevékenységben töltött 
esztendeit közelről figyelhettem, amíg magam is az Egyesült Államokban 
éltem, drámaírói alkata azonban ismeretlen maradt előttem, színműírói 
hajlandóságáról fogalmam sem volt. Pedig, mint a műveit összefoglaló, öt 
színdarabját tartalmazó könyvének függelékéből kiviláglik, már az 1931-
es esztendőben játszották Magyarországon a „Betörő” című drámáját, 
majd egy évvel később az „ítélet”-et. De azután drámaírói munkásságá-
ban 47 esztendei szünet állott be és „Júlia” című színművét 1979-ben ve-
tette papírra, bemutatója pedig 1983-ban volt a New York-i „Magyar 
Színház és Művész Egyesület” előadásában. Ezt követően gyors egymás-
utánban írta újabb darabjait. New Yorkban kiadott könyve, amely azt a 
szerény címet viseli, hogy „Színművek”, Varga öt színjátékát tartalmazza: 
Júlia, A generális, A portré, Palimony, A váratlan vendég. Az öt közül 
négy a házasság intézményét utazza körül, más-más hangszerelésben, 
helyzetekben, más-más egyéniségek gondolatvilágának és akcióinak tük-
rében. Miért? 

Varga Lászlót harminc esztendővel ezelőtt súlyos megrázkódtatás érte. 
Fiatal felesége, Nike, döbbenetes váratlansággal és férje, de egész kör-
nyezete számára érthetetlenül: önként vált meg az élettől. Az ilyen meg-
oldatlan rejtély fájdalma úgy vándorol a közvetlenül érintett személyben, 
akár a harctéri golyó, amely ugyan nem ölte meg azt, akit eltalált, de eltá-
volíthatatlan maradt, kioperálhatatlan, élni kell vele. Meg kell tanulni tu-
domásul venni és elviselni a tüneteit és a fájdalmat, amelyet időről időre 
okoz. Meggyőződésem, hogy Vargának azok a színművei, amelyekben 
újra meg újra visszatér a házasság problémájához, amelyekben más-más 
képletek szerint próbálja megfejteni a két, vagy háromszemélyes, de gya-
korta sokkal többismeretlenű egyenletben, abban a harminc esztendővel 
ezelőtti tragédiában gyökereznek. Nem döntő, hogy egyiknek-másiknak 
vígjátéki a hangszerelése – a tragikum gyakorta iróniával mosolyog, míg 
az ironikus mosoly mögött olykor tragédia sötét árnyai sejlenek. 
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A Színművek kötete színes és eleven olvasmány. A darabok dramatur-
giája, „kezelési” módja sokhelyütt vitatható. A színjátékok szereplői 
mintegy „kikonferálják” gondolataikat, tálcán tálalják föl önmagukat. A 
dráma nyelve ennél „fedettebb”, kétértelműbb, szereplői másról beszél-
nek, mint amit gondolnak, az összeütközések más szférában történnek, 
minden egy kissé talányosabb, bizonytalanabb és vitathatóbb, mint egy 
kategorikus nyilatkozatban, a dráma nem dialógusokra bontott 
„statement”-ek sorozata. „Profi” színigazgató, dramaturg, rendező kezé-
ben Varga színművei minden kétséget kizárón – színrekerülésük előtt – 
nem kevés változtatáson mennének át. De ezeknek a daraboknak a sorsa, 
rendeltetése és küldetése annyira más, hogy e néhány kritikai megjegyzés 
figyelmen kívül hagyható. A színdarabok a Magyar Színház és Művész 
Egyesület tagjainak előadásában és rendezésében kerültek a közönség elé 
és egy-egy eredeti, céltudatosan az amerikai magyarok számára írt színjá-
ték bemutatása és azt követő – rövidebb-hosszabb – előadássorozat ese-
ményszámba megy. 

Az amerikai magyar színjátszásnak gazdag hagyományai vannak. A 
század elején magyar Operaház működött a New York-i 14-ik utcában, 
Blaha Lujza vendégszerepeit ott, de nemcsak a Magyarországról odaérke-
zett olyan neves vendégszereplők, mint Rózsahegyi Kálmán és Fedák Sári 
emelték magasra az előadások színvonalát, hanem a törzstársulat is, az 
Amerikában élt, letelepedett színművészek közössége. Az 1940-es évek 
elején a New York-i Yorkville-ben messzi földről vonzotta az amerikai 
magyar közönséget a Fészek Színház, amelyet Békássy István igazgatott. 
Hja, mindez már régen volt! Mint ahogyan a még távolabbi Idő mélysé-
gében kell keresnünk annak a ködbevesző múltnak emlékét, amelyben a 
New York-i ezüsttükrös kávéházban Rigó Jancsi muzsikált. 

Varga László a maga eredeti, az amerikai magyar színművészek szá-
mára írt darabjaival most új életre keltette ezt a régi hagyományt. Nem-
csak a közönségnek tesz vele nagy szolgálatot, amely a színjátékokban 
„otthon” érzi magát, amelynek szereplői az ő nyelvén beszélnek (kivált-
képpen a „Palimony” című vígjátékra vonatkozik ez), de az olyan hivatá-
sos színésznőknek és színészeknek is, mint a New Yorkban élő Dukász 
Anna, mint a kitűnő Zsedényi Károly és mint Dékány László, aki oly fe-
lejthetetlenül mutatkozott be sok-sok esztendővel ezelőtt Budapesten a 
„Tizenhét éves vagyok” című darab főszerepében. És ily módon Varga 
László színművei az amerikai magyar színház történetének és történelmé-
nek értékes fejezetét alkotják, fejezetet, amely minden bizonnyal tovább 
bővül és gazdagodik új alkotásokkal. Okos gondolat volt kötetbe foglalva 
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jelentetni meg ezeket a színdarabokat és így hozzáférhetővé tenni a nagy-
világban szerte élő magyarok számára, akik szívesen olvassák az író 
könyveit, cikkeit, tanulmányait, de egy kissé túlságosan messze élnek 
ahhoz – valahol Ausztráliában, Új Zélandban, vagy akár Európában –, 
hogy jegyet válthatnának a New York-i Wagner Színházba a „Júlia”, a 
„Portré”, vagy a „Palimony” előadásához. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló258 

Dr. Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek szolgálatában, Végzetes dön-
tések korszaka 1940—1944, a szerző kiadása, München 1986,131 l. + 8 l. 
kép. 
 
A Münchenben élő Makra Zoltán a Donau Boté (a Nemzetőr német ki-
adása) főszerkesztője, ezenkívül jelentős szerepet játszik a németországi 
magyar emigráció szervezeti életében. Könyvének címe kissé megtéveszti 
az olvasót, aki azt hihetné, hogy a szerző a maga élettörténetét írta meg. 
Makra ugyanis 1941-től kezdődően több honvédelmi miniszter titkársá-
gán dolgozott, közvetlen közelről láthatta azok munkáját és betekinthetett 
a bizalmas politikai aktákba is. Könyvében ugyan miniszterek szolgálatá-
ban telt éveiről is beszámol, de művének fő alakja nem ő maga, hanem a 
magyar háborús történelem egyik legszínesebb egyénisége, Hátszeghi 
(Hatz) Ottó vk. ezredes, katonai attasé. 

Főnökeiről szólva Makra érzékletes képet nyújt Bartha Károly, 
nagybaczoni Nagy Vilmos és Csatay Lajos honvédelmi miniszterekről, 
valamint azokról a katonai és polgári személyekről, akik e miniszterek 
mellett akár szárnysegédekként, akár tisztviselőkként szolgálatot teljesí-
tettek. Feleleveníti a többi között Csatay Lajos utolsó napjait is. A minisz-
tert 1944. október 16-án a Gestapo az elsők között hurcolta el. A Royal 
Szálló 5. emeletén tartották fogva, ahol felkereste (az őrséget megveszte-
getve) Hátszeghi Ottó szárnysegédje, tájékoztatva a megszöktetésére 
keszelt tervekről. „Csatay pesszimista volt és minden további akciót, be-
leértve a háború folytatását is, teljesen reménytelennek tartott – írja Mak-
ra. Azt javasolta Hátszeghinek, menjen át mielőbb Malinovszkij marsall-
hoz, s kérje meg az ő nevében is, legyen irgalmas a magyar néphez. Kitű-
nő távcsövét, legkedvesebb emlékét, még az első világháborúból, elküldte 
ajándékba a marsallnak.” Csatayt a Gestapo rövidesen átadta a Szálasi-
kormánynak, amely több magasrangú tiszttel, köztük dálnoki Veress La-
jossal együtt a Lukács-fürdőben őrizte. Innen is meg akarták szöktetni, de 
erre már nem kerülhetett sor, mert Csatay idegösszeomlás előtt álló fele-
ségével együtt megmérgezte magát. Mi kergette a náciellenes minisztert a 
halálba? A válasz egyszerű – írja a szerző: „Csatay jól ismerte úgy a Ges-
tapo, mint az NKVD vallatási módszereit. Azt is jól tudta, hogy mint egy 
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háborút vesztett ország honvédelmi miniszterének, felelnie kell a szolgá-
lati ideje alatt történtekért. Először a németek, s ha ezt túlélné, az oroszok 
vennék kezelésbe. El akarta kerülni a megalázó kihallgatásokat, a gyötrő 
kínzásokat. Sorsa egy hazájához maradéktalanul hű katona megrázó em-
beri tragédiája.” 

Hátszeghi Ottó alig 39 éves volt, amikor 1941 elején mint vk. száza-
dost kinevezték katonai attasénak a szófiai és az ankarai követségre. Ne-
vét ismerte a szélesebb közönség is, de nem a politikai érdeklődésű, ha-
nem a sportbarát: az ország legjobb tőr- és kardvívói közé tartozott, több 
tőrvívó országos bajnokságot nyert, 1936-ban tagja volt az olimpiai baj-
nok kardvívó csapatnak. 1943-tól kezdődően részt vett azokban a titkos 
diplomáciai akciókban, amelyek segítségével a Kállay-kormány kitapo-
gatni kívánta, milyen feltételekkel léphetne ki Magyarország a háborúból. 
Ezek színhelyeinek egyike Törökország volt. Hátszeghi felettesei, Szom-
bathelyi Ferenc vezérkari főnök és Kádár Gyula, a Vkf. 2. főnöke tudtával 
végezte törökországi felderítő vállalkozását, nekik jelentette az Izmirben 
és Isztambulban az amerikai titkosszolgálat embereivel történt találkozá-
sait és beszélgetéseit. Utazásai természetesen nem maradhattak titokban 
és a németek hamarosan tudomást szereztek róluk. Hátszeghinek el kellett 
oszlatnia a gyanút és be kellett avatnia őket a törökországi vállalkozásba. 
Több részletet elmondott az amerikaiakkal kialakult kapcsolatáról. 

Volt, ahol ez gyanakvást keltett és a történeti szakirodalomban, vala-
mint a publicisztikában is hangot kapott a felfogás, hogy Hátszeghi kétfe-
lé dolgozott, magyaroknak és németeknek egyaránt, elárulva az utóbbiak-
nak az ellenséggel elkezdett érintkezést. Neki természetesen, gondoskod-
nia kellett önnön biztonságáról, védenie kellett magát esetleges leleplező-
dés ellen, ami nemcsak állásába, de szabadságába is kerülhetett volna. 
Makra szerint „csak akkor tájékoztatta a tárgyalásokról a németeket és 
vette igénybe 'védelmüket', amikor kérése ellenére sem a külügyminiszté-
rium, sem a magyar vezérkar nem tudott az általa képviselt ügy, illetve 
személye biztonságáról gondoskodni.” A történészek és újságírók köré-
ben keletkezett gyanút az is táplálta, hogy zavar és bizonytalanság ural-
kodott atekintetben, voltaképpen mit „árult el” Hátszeghi a németeknek. 
Erre a kérdésre a szerző részletesen kitér és a rendelkezésre álló források 
(a német külügyminisztérium iratai, Delius [Ottó Wagner ezredes] a né-
met katonai hírszerzés szófiai főnöke emlékei, stb.) alapján megállapítja, 
hogy „Hátszeghi a németek előtt elhallgatta az angolszászokkal folytatott 
tárgyalások minden lényeges mozzanatát.” Nem említette például a ma-
gyar–amerikai rádióösszeköttetésre és a rejtjelekre vonatkozó adatokat, 
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nem ismertette a kapcsolatfelvételt igazoló budapesti és algíri rádióüzene-
teket, nem árulta el az ügyben szereplő amerikai megbízott, valamint ma-
gyar szereplők nevét, elhallgatta az amerikaiaknak átadott memorandu-
mot, a Kádár Gyulával a német katonai hírszerzés főnökénél, Canarisnál 
tett látogatás részleteit, Kállay miniszterelnök, Szombathelyi és Kádár 
valóságos szerepét. Makra Zoltán megállapítja viszont, hogy Hátszeghi 
hibákat követett el. „Nem volt megbízatása arra, hogy tájékoztassa a né-
meteket. Súlyos szolgálati mulasztás volt, hogy elöljáróinak erről utólag 
sem számolt be. Ezzel magára vállalt minden felelősséget. Lehet vitat-
kozni arról, hogy ez helyes volt-e vagy sem. Feltehető, hogy Delius-szal 
kiépített kapcsolatai segítségével megmentette feletteseinek, Szombathe-
lyinek és Kádárnak az életét.” Mindketten 1944. március 19. után a Ges-
tapo fogságába kerültek, az ellenük felhozott fő vád az volt, hogy utasítá-
sukra egy alárendeltjük az ellenséggel tárgyalt. A vádat csak Delius köz-
benjárására ejtették el. Maga Hátszeghi emlékezéseiben megjegyezte, 
hogy „öt zongorán kellett játszanom, mert munkám sikere ezt kívánta. 
Bizalmat kellett kiharcolnom olyan eszközök és módszerek alkalmazásá-
val, amilyenekkel a titkosszolgálatban dolgozni kell... A kitartó, hű szö-
vetségest játszva elértem, hogy megmenthettem a legkritikusabb időszak-
ban nemcsak a magam, hanem elöljáróim és munkatársaim bőrét is.” 

Azok tanúskodásai, akik ismerték, szavainak őszinteségét és hitelét 
támasztják alá. Nincs nyomós ok, hogy kételkedjünk bennük. Életének 
későbbi állomásai sem engednek arra következtetni, hogy kettős ügynök 
vagy kétkulacsos beállítottságú lett volna. 1944 májusában a Gestapo 
letartóztatta, egy hónapig fogva tartotta, de azután bizonyítékok hiányá-
ban szabadon engedte. Ezután került Csatay Lajos miniszter mellé 
szárnysegédnek. Október 15. után részt vett az ellenállásban, átment a 
Vörös Hadsereghez, Malinovszkij marsall főhadiszállására, majd a hata-
lomváltás után a debreceni kormány szolgálatában állt, Budapest várospa-
rancsnoka lett. 

Későbbi hányattatásai és megpróbáltatásai már nem tartoznak a könyv 
tárgykörébe, habár érdemes lett volna ezekről is részletesen szólni. 
(Hátszeghi Ottó 1977 júliusában halt meg Budapesten.) Hasznosan kiegé-
szíti azonban a leírt történetet a személye és magatartása körül fellángolt 
vita beható ismertetése, William Donovanról, az OSS megalapítójáról 
megjelent amerikai könyv egy kivonata és az értékes képanyag. Makra 
Zoltán munkája jelentős hozzájárulás a magyar katona- és diplomáciatör-
ténet egy érdekes és vitatott mozzanatának tisztázásához. Sok tekintetben 
forrásértékű. 
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GERENCSÉR LÁSZLÓ 
Táp és Alsóőr259 

Sozan Mihály: A határ két oldalán, Irodalmi Újság sorozata, Párizs 1985, 
145 l. 
 
Nem titkolhatom, némi elfogultsággal láttam hozzá, hogy Sozan Mihály 
könyvéről recenziót írjak, felhívjam rá mindazok figyelmét, akik érdek-
lődnek a magyar parasztság helyzete, mindennapjainak története iránt. A 
szerzővel a hetvenes évek végén ismerkedtem meg személyesen s köze-
lebbről-távolabbról szemtanúja lehettem annak a kutató-felmérő munká-
nak, amellyel megkísérelte megragadni két magyar etnikumú település – a 
magyarországi Táp és az ausztriai Alsóőr (Unterwart) – gazdasági–
társadalmi–politikai fejlődésének eltérő és közös elemeit. Mindezt úgy, 
hogy egy-egy éven át – az amerikai tudományos szóhasználattal „kulturá-
lis antropológiának” nevezett vizsgálati módszernek megfelelően – egy 
közösségben, egy fedél alatt élt a paraszt családokkal, megismerte tervei-
ket, gondjaikat, osztozott örömükben, bánatukban. 

Nem volt könnyű helyzetben. Miként könyve bevezetőjében maga is 
írja, kezdetben Alsóőrön éppoly bizalmatlanul fogadták őt, mint Tápon s 
meg kellett küzdenie nemcsak a falu gyanakvásával, de olykor válaszol-
nia kellett a hatóságok „érdeklődő” kérdéseire is. Végül azonban az em-
beri lelkek zárjai éppúgy megnyíltak előtte (könyvéből érezhetően Tápon 
jobban, mint Alsóőrön), mint a levéltárak, a községházak, termelőszövet-
kezeti irodák és tanácsházak ajtajai. Nem kevés szerepe volt ebben köz-
vetlen modorának, családja segítő jelenlétének és egyéni „szituáció-
teremtő” képességének. 

Arra a kérdésre kereste a választ, vajon milyen hatást gyakoroltak a két 
falu azonos etnikumára az egymástól eltérő gazdasági-társadalmi rendsze-
rekben eltöltött évtizedek, mi volt és mi maradt (ha maradt) közös, mi 
hogyan tért el az emberek megélhetésében, gondolkodásában, cselekvésé-
ben, sorsának alakulásában. Ez a kérdésfeltevés azonban sokkalta széle-
sebb spektrumot is átfogott, nevezetesen a kelet-közép-európai parasztság 
etnikumtól független beilleszkedésének, átalakulásának problémáját a 
legújabb kori – kapitalistának vagy szocialistának minősített – gazdasági-
társadalmi fejlődés mechanizmusába, szembenézését azzal a kihívással, 
amelyet az alapjaiban változatlanul ősi paraszti életformával szemben a 
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modernizáció, a komputer-korszak jelentett és jelent. Nem állítható, hogy 
Sozan a bonyolult kérdésekre mindig megtalálta a megfelelő választ. Egy 
azonban bizonyos, hogy módszerei, megfigyelései a valóság számos rész-
letének feltárásával olyan esettanulmányt alkotnak, amely maga is későb-
bi korok kutatóinak fontos forrásmunkája lesz a 20. század utolsó évtize-
deinek vizsgálatakor. Még akkor is, ha – őt idézve – „sokszor nehéz el-
dönteni, hogy az elmondottak (ti. az adatközlők információja – G. L .) 
mögött milyen tényezők húzódnak meg. így a tények megállapítása mel-
lett az egyéni tanúvallomás azt is szolgálhatja – sok esetben pedig csakis 
azt –, hogy az adatközlő tudatát tükrözze.” 

Rövidre fogott, hiteles forrásokra alapozott, részben összehasonlító tör-
téneti adatok villantják fel mindkét község – az alsóőri kisnemesi közös-
ség és a tápi jobbágylakosság – múltjának fontosabb állomásait. 

Meghatározóak ezek az ismeretek az egész munka szempontjából, hi-
szen nem érthetjük meg napjaink helyi történéseit, ha nem látjuk a hozzá-
vezető utat, korlátaival és alternatíváival együtt. Hogyan alakult a népes-
ség száma, milyen kiváltságai voltak az őri nemességnek, mennyire érez-
tette hatását a századforduló kivándorlási mozgalma az őrségben, milyen 
változásokat hozott a trianoni békediktátumot követő területi átrendező-
dés, majd az osztrák Anschluss, a német nemzeti szocializmus. Tápon az 
1919 után végrehajtott földbirtok-politikai reformok,majd legfőképpen az 
1945-ös földosztás, a demokratikus politikai átalakulás esélyei, ezek 
1948-ban bekövetkezett drasztikus széttörése, a beszolgáltatási rendszer, a 
felmérhetetlen állami-politikai beavatkozás hatása, a termelőszövetkeze-
tek erőszakos szervezése és a hagyományos értelemben vett parasztság 
művi felszámolása a súlyponti kérdések. Mindjárt azt is hozzátehetnénk 
azonban, hogy Sozan jobban élhetett volna a történelmi források felsora-
koztatásának, elemzésének lehetőségével mindkét faluban. Főként olyan 
dolgokra gondolunk, mint az 1848-as jobbágyfelszabadítást követően a 
„modern”, kapitalizálódó parasztság kialakulása, a 20. századi paraszti 
gazdaság tőke- és termelőeszköz-ellátottsága, a termelési kultúra színvo-
nala, a műveltségi viszonyok, Alsóőrön Trianon gazdasági-társadalmi 
hatása, Tápon az 1945–1948 közötti évek pluralista demokráciájának po-
litikai mechanizmusa és az – általam kulcskérdésnek vélt – erőszakos 
szövetkezesítés. Ezek figyelembevételével – mégha növelték volna is a 
munka terjedelmét – valószínűen árnyaltabb kép alakulhatott volna ki a 
jelenről. 

Önmagukért beszélnek viszont a hatalmi, gazdasági és társadalmi élet 
viszonyait feltérképező, lényegre tapintó közlései, leírásai. A hagyomá-
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nyosan konzervatív alsóőri társadalom önkormányzati szerveinek döntés-
hozatala éppúgy egyes érdekcsoportok, frakciók informális kapcsolatán 
nyugszik és a háttérben történik, mint a lényegesen nyitottabb, homogé-
nebb tápi lakosság által – formális elemek alapján – választott községi 
tanácsé. A különbség mégis ott van, hogy az alsóőri közélet hátterében 
zömében valóságos helyi értékek és érdekek mozgatják az emberek csele-
kedeteit, míg Tápon – a súlyos történelmi frusztrációk nyomán – sokkal 
inkább jelen van az értéktévesztés, a társadalmi és emberi értékek mellő-
zése, a közösségi érdekek figyelmen kívül hagyása, a fetisizált központi 
akarat előtti behódolás. Ez akkor is így van, ha ma már a párttitkár nem 
képvisel állami hatalmat a községben és – Sozan állításával ellentétben – 
a Hazafias Népfront helyi szervezete vagy a községi tanács végrehajtó 
bizottsága zömében nem párttagokból áll. 

„Mindkét falunak küszködnie kell külső anyagi támogatásért és na-
gyobb önállóságért. Táp esetében ez a küzdelem, annak ellenére, hogy 
nagyobb szükség van rá, mint Alsóőrben, sokkal bátortalanabb. Kétségte-
len, hogy a tápi tanácselnök mindent latbavet, hogy közösségét előnyök-
höz juttassa, de a politikai adottságok már azáltal is gyengítik ügyét, hogy 
'nincs mögötte a falu népe' mert nem is lehet, nincs rá megfelelő alkalom, 
nincs mechanizmus ilyen alakulására ... Az elnök sikere azon múlik, hogy 
a felettes szervekkel milyen kapcsolatban van és mennyire képes végre-
hajtani azok utasításait.” 

Felhívja a figyelmet Sozan a mezőgazdasági termelőszövetkezetek 
mint a mai magyar falu meghatározó gazdasági-társadalmi képződményei 
ellentmondásos hatására. Egyfelől a falusi lakosság életszínvonalának a 
hatvanas évek végétől végbement igen jelentős emelkedésében betöltött 
szerepükre, másrészt a személyi érdekeltség mind nyomasztóbb hiányára 
a közös munkában, a belső önigazgatás demokratikus jegyeinek formali-
tásaira, az ún. háztáji (tehát saját kezelésű) gazdaság domináns súlyára és 
ezzel összefüggésben a gátlástalanná vált önkizsákmányoló életforma 
uralmára. Nem kevésbé fontos az sem, hogy Alsóőrött felfigyelt a pa-
rasztság nemcsak politikai, de gazdasági konzervativizmusára is, amely 
mindenféle kockázatvállalást elhárítva, birtoka és életvitele egyfajta „mi-
nimalizálását” tekinti életcéljának. Ez a szabadversenyes polgári gazdaság 
jellegével ellentétes felfogás csakis a parasztság fokozatos elsorvadásához 
vezethet. 

Kétségkívül van a két falu társadalma és gazdasága között bizonyos 
azonosság is. Ez pedig az „esti paraszt” (Alsóőr) és az „ingázó”, „kétlaki” 
(Táp) személyében a paraszti léttől, életformától belső folyamatok vagy 
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külső kényszerítő erők hatására történő eltávolodásban testesül meg, és a 
kelet-közép-európai „paraszt” fogalom általános válságát, átmeneti álla-
potát jelzi. Alsóőrön mindezt kétségkívül fokozza a nemzeti identitástudat 
latens zavara is, mivel a parasztból ipari munkássá váláshoz, a falusi tár-
sadalomból történő fokozatos kiszakadáshoz elkerülhetetlenül hozzátapad 
az anyanyelv csonkulása majd vesztése. Kár, hogy Sozan a társadalmi 
élet, a világnézet, a falusi hagyományok számbavételekor erre nem volt 
alaposabban tekintettel, noha kihatása a családi és műveltségi viszonyokra 
igen erőteljes. Táp esetében ezzel szemben a közösségi élet, a világnézet 
jelentőségének minimalizálódása a súlyosbító tényező. Lényegében meg-
szűnt az utóbbi évtizedekben minden olyan belső összetartó erő, érzelmi 
és erkölcsi kapcsolat, amely az embereket azonos cél érdekében mozgó-
síthatná, az „ingázókat” a falusi közösség számára megőrizhetné. Egyesü-
letek, valódi közösségi fórumok egyáltalán nincsenek, az egyház – az 
általános szekularizálódás és az állam ateizmustól motivált adminisztratív 
beavatkozásának hatására – nem összetartó erő többé. Ily módon az álta-
lános anyagi és műveltségi színvonalnak az utóbbi időkben végbement 
szembeszökő emelkedése legfeljebb töredékesen éreztetheti hatását, nem 
képes elhárítani a kiszakadás, az ezzel együttjáró deviáns viselkedési 
formák kialakulását, a „tömegesedés” negatív jelenségeit. 

Előbb azt írtam, hogy Sozan esettanulmányt írt. Megfigyelései, követ-
keztetései ennek jegyében fogantak. S bár időnként Táp – ok nélkül – a 
mai Magyarország „állatorvosi lovának” tűnik (ti. ahol minden baj, beteg-
ség együttesen megtalálható), a szerző megállapításai mélyen elgondol-
kodtatok, tanulságosak a magyarság sorsáért a „határ két oldalán” felelős-
séget érzők számára. 
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SZŐCS GÉZA 
Túl sok véletlen?260 

 
1986. augusztus 31-e, késő délután a magyar – román határon, a borsi 
átkelőnél. 

A katona fölemeli előttem a sorompót. 
Feleségem, anyám és Iván Chelu a határőrs lépcsőjéről integetnek utá-

nam. 
„Ha mindenki így távoznék az országból, munka nélkül maradnánk” – 

ezek a fülemig elérő utolsó szavak Erdély földjén. Az egyik vámos mond-
ja kollégáinak. Semmi egyéb nincs nálam, csak kezemben a kék útlevél. 
A határőrök személytelenül udvariasak velem. 

* 
Abban sincs semmi szenvedély, ahogyan Iván Chelut néhány héttel ké-

sőbb megfosztják a megélhetésétől. 
Iván Chelu a Romániában élő kevés igazán független művész egyike, 

önálló bábszínháza van; ő maga tervezi és állítja elő a bábukat, a díszletet, 
a kosztümöket, ő írja a szöveget, ő maga szállítja egyik iskolából a má-
sikba saját tervezésű, összehajtható színpadát. Gyerekelőadásokat tart, 
mert csak erre kapott engedélyt; felnőtt-előadásait azért tiltották be, mert 
túl sok bennük a medicvalizmus. Vagyis a középkor. Iván előadásaiért 
bolondulnak a gyerekek. Színesek, varázslatosak, fantasztikusak. Chelu 
Iván románul, németül, magyarul egyaránt beszél és előad, ősei között 
román cipész, német katonatiszt, budai polgármester, lengyel nemes. 

Iván Chelut először megbüntették 2500 lejre (egyhavi átlagkeresete — 
mikor még pénzt kereshetett), mert egy éjszakára vendégül látta Mario 
Vila (vagyis Rafel Poch ) katalán újságírót –, de főleg azért, mert nem 
volt hajlandó becsmérelni engem ennek a katalán fiúnak. Néhány héttel 
később – már távozásom után – egy bizottság megállapította, hogy bár 
Chelu Iván minden szükséges engedéllyel – és természetesen megfelelő 
szakmai képesítéssel – rendelkezik, mégsem tarthat többé semmiféle elő-
adást. Az ok? Előadásait túlságosan szeretik a gyerekek, s így nemkívána-
tos konkurrenciát jelent az állami bábszínháznak. 

Így maradt Iván Chelu kenyér nélkül. Rólam, vagy a katalánról egy ár-
va szó sem esett; meg arról a megbízásról sem, amelyről alább írok, s 

                                                           
260 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 4. számában. 
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amit nem fogadott el; – ugyan ki állíthatná, hogy mindez miattam történt 
vele? 

* 
El fog ütni téged egy autó – vélekedtek az otthoniak –, itt Romániában 

nem merik megtenni; de odakint már igen, odakint már nem lesz annyira 
feltűnő. 

És ha nem üt is el: mi lesz veled ott? 
 

* 
Dórin Tudorán költő, a román nemzet pozitív énjének élő lelkiismere-

te, aki nem Münchenből vagy Amerikából, hanem Bukarestben mert 
szembefordulni a román hatalommal, akiért szolidaritásból a világ szel-
lemi elitje emelte föl szavát, aki habozás nélkül csatlakozott az általam, 
magyar költő által fogalmazott javaslathoz egy kisebbségi világszervezet 
létrehozására (csak az tudja, hogy mit jelent ez, aki megfordult már Ro-
mániában és szem- és fültanúja volt az ottani magyarellenes hivatalos 
kampánynak), nos, ez a Dórin Tudorán, miután megérkezett Amerikába – 
s mivel abból, hogy külső munkatársként a Szabad Európa Rádiónak dol-
gozik, nem tud családostól megélni – hosszú hónapokig egy vendéglőben 
volt kisegítő pincér. 

Elképzelem a román politikai rendőrség egy őrnagyát vagy századosát, 
amint leül abban a vendéglőben és sonkás tojást rendel a költőtől, akit 
otthon nemhogy megtörnie nem sikerült, de aki győztesen került ki a ha-
talommal való egyenlőtlen viadalból. „No lám, most mégiscsak te szol-
gálsz ki engem” – mondhatná a tiszt ironikus pillantása és fölteszem, 
Dorinban volna annyi lélekjelenlét, hogy ne vágja a sonkás tojást a száza-
doshoz. Hiszen erkölcsi fölénye ott, kezében a titkosrendőr sonkás tojásá-
val volna legnyilvánvalóbb: mert ők juttatták oda az egyik legkiválóbb és 
legismertebb román költőt, hogy most hazájától távol pincérként és mo-
sogatófiúként kell megkeresnie kenyerét. Ami persze még mindig becsü-
letes kenyérkereset – szemben sok más munkával. S hogy a román emig-
ráció – amely kétségtelen befolyással rendelkezik a világ számtalan egye-
temén és egyéb politikai és kulturális intézményekben is – mennyiben 
tartja természetesnek hogy Dórin Tudorán mosogatófiú legyen Ameriká-
ban – az már a román emigráció lelkiismeretén múlik. 

 
* 

A magyar emigráció sokat tett értem. Rengeteg állásígéretet kaptam, s 
noha ezekből semmi sem lett, mégis meg tudok élni szellemi munkából is. 
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Egyetlen ismertebb magyar személyiség akadt Bécsben, aki barátaimnak 
azt tanácsolta velem kapcsolatban: „Keressen valami reális foglalkozást s 
képezze át magát arra. Pl. nyomdász, könyvelő, sofőr. Költészetből nem 
lehet megélni.” 

Ami persze igaz. 
 

* 
Hogy járnak-e a román belügyi tisztek abba a vendéglőbe, ahol Dórin 

Tudorán szokott kisegíteni, nem tudom. Bad Kreuzenben mindenesetre 
megfordulnak. 

Hosszú István Bad Kreuzenben él mint menekült. Hosszú, az 1977-es 
zsilvölgyi sztrájk résztvevője, 1985-ben szovátai kényszerlakhelyéről 
levelet írt az amerikai kongresszushoz, amelyben többek között ismerteti 
a bányászsztrájk főbb követeléseit, síkra száll a szakszervezetek kivoná-
sáért a pártellenőrzés alól, tiltakozik a Romániában élő ellenzékiek (pél-
dául Dórin Tudorán) meghurcolása ellen, Románia nemzetiségi politikája 
ellen, meg bizonyos vallási felekezetek tagjainak üldözése ellen, amilye-
nek pl. a Jehova tanúi. Végül Hosszú is csatlakozik a kisebbségi világ-
szervezet–javaslathoz e nyilatkozatában, amelynek nyilvánosságra kerü-
lése után nemsokkal elhagyja Romániát. Azóta Bad Kreuzenben él. 

A román titkosrendőrség előtt nem titok, hogy Hosszú jóbarátom. 
Tavaly októberben Bad Kreuzenben Hosszú teljesen véletlenül, össze-

ismerkedik egy őszülő úrral, aki éppen autót vásárolni jött Bad 
Kreuzenbe. Az úr nem szűkszavú, nemsokára bizalmasan elárulja Hosz-
szúnak, hogy Szőcs Bélának hívják és ő az én budapesti nagybátyám. 
Mikor Hosszú is bemutatkozik, nagy ám a meglepetés. „Hiszen akkor 
maga jó barátja az unokaöcsémnek! Nem tudja véletlenül a címét? Sze-
retnék írni neki.” 

Hosszú gyanút fog és fölhív engem telefonon. Mire a telefont leteszi, 
Szőcs Béla eltűnt. 

Soha nem volt ilyen nevű nagybátyám, Pesten semmiféle rokonom 
nem él. 

 
* 

E nagybácsi hiába volt kíváncsi a címemre. Postám barátaim nevére 
érkezik, akik post–restante küldik utánam abba a városba, ahol épp tar-
tózkodom. Sokat utazom, telefonszámaimat négy–öt ember ismeri. 

Nem attól félek, hogy lelőnek; hiszen azt megtehetnék nyilvános elő-
adásaim alkalmával is. De nem akarom, hogy ellenőrizzék a kapcsolatai-
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mat, nem akarom, hogy hozzáértő kezek egy éjszaka meglazítsák a csava-
rokat annak az ütött–kopott autónak a kerekein, amelyet egy müncheni 
barátomtól kaptam kölcsön, és azt sem akarom, hogy egy áruházban meg-
állítsanak a kijáratnál, mert zakóm zsebéből kidudorodik egy üveg illat-
szer, amiről váltig bizonygathatnám, nem tudom, hogyan került oda, nem 
én vágtam zsebre. 

Mert hiszen a fizikai likvidálásnak – kinek jók a mártírok – sokkal cél-
szerűbb az erkölcsi halottá tétel. Ezt már Hosszú is tudja. Kiderült ugyan-
is, hogy ez az állítólagos nagybátyám más menekültekkel is elbeszélgetett 
a környéken, akiknek megsúgta: ő biztos forrásból tudja, hogy Hosszú 
nem is vett részt semmiféle sztrájkban, sőt, a minap is csak azért törte el 
szántszándékkal a saját lábát, mert így akar kibújni a részvétel alól a nov-
ember 4-i bécsi tüntetésen. 

Szőcs Béla – talán nem a legtehetségesebb ügynök – ezúttal is mellé-
fogott. Hosszú ugyanis, mikor ezt meghallotta, csakazértis, törött lábbal 
is, kifejezett orvosi tiltás ellenére is, összeszorított foggal fölvonult Bécs-
ben a tüntetésen, egyik kezében mankóval, a másikban táblával, amelyen 
szabadságot követelt az erdélyi magyaroknak. 

Így szerzett Szőcs Béla még egy tüntetőt november 4-ére. 
 
* 

Hogy egy egész ügyosztály foglalkozik a mai román rezsim számára 
veszedelmes emberek erkölcsi kompromittálásával, ez éppúgy nem titok, 
mintahogy azt sem tudnám bizonyítani: ez a Bad Kreuzenbe látogató 
„nagybácsi” román ügynök volt. Az azonban megdöbbentő, hogy itt nyu-
gaton is hány ember vállal részt ebben a munkában, hányán vállalták azt, 
amit Iván Chelu nem vállalt. 

Chelunak, a megbízás szerint, nemcsak Kolozsváron kellett volna en-
gem kompromittáló híreket terjesztenie, hanem nyugaton is – e célból 
útlevelet is ígértek neki. Chelu ezt visszautasította – a többit tudjuk. 

Iván Chelu nemrég politikai tárgyú nyilatkozatot juttatott el hozzám. 
Szó esik benne erről a megbízásról is, s még sok egyébről. Nekem kell 
eldöntenem, hogy mikor hozom nyilvánosságra ezt a nyilatkozatot. Máig 
azonban még nem voltam képes elég bátornak lenni az ő nevében; e szö-
veg ugyanis akár börtönbe is juttathatja őt. 

Részlet Chelu egy leveléből: „azt válaszolták, hogy jogomban van kér-
ni végleges útlevelet, ami viszont a politikai fellépést illeti, azt jól gondol-
jam meg, mert ha csak egy lépést is teszek, akkor ők olyan kompromittáló 
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adatokat fognak eljuttatni hozzád, meg néhány diplomáciai testülethez, 
hogy soha be nem fogad majd senki s így megsemmisítenek.” 

Iván kivándorló útlevelet kért Nyugat–Németországba, ahol közeli ro-
konai élnek. Most várja a választ. 

 
* 

Visszatérve arra a kérdésre: „nem félsz-e attól, hogy egy szép napon 
egy autó. . Nem mindenki utasítja vissza a külföldre szóló megbízásokat. 
Nagy Levente grafikus barátom is elfogadta. 

Nagy Levente volt az Ellenpontok marosvásárhelyi terjesztője. Ezt a 
munkát ügyesen és leleményesen végezte. Valamit azért megszimatolhat-
tak, mert 1983 májusában, épp a születésnapján, nála is házkutatást tartott 
a politikai rendőrség. Addigra azonban a folyóirat számai már biztos he-
lyen voltak. 

Nagy Leventét tanítványi kapcsolatoknál messze szorosabb szálak fűz-
ték a marosvásárhelyi Nagy Pál festőművészhez, édesapám osztálytársá-
hoz és gyerekkori barátjához. 

Nagy Pál hatalmas tüske volt a hatóságok szemében, mert szuverén 
gondolkodású, kényelmetlenül nyílt és bátor szellem volt. Megtette azt is, 
hogy egy hivatalos tárlatmegnyitón, mikor észrevette, hogy két festménye 
címét megváltoztatták, felordított, leakasztotta a két képet, hóna alá kapta 
őket és a megdermedt pártfunkcionáriusok s egyéb hatalmasságok szeme 
láttára, az ünnepi beszéd kellős közepén elhagyta a termet. 

Nagy Pál szenvedélyes gyűjtője volt az erdélyi magyar falvakra, teme-
tőkre, templomokra, hagyományokra vonatkozó adatoknak és tárgyi em-
lékeknek. Elment pl. egy-egy temetőbe és minden sírkőről följegyezte a 
neveket, és néhány év múlva megint elment ugyanoda és ugyanazt meg-
tette. Ilyen füzeteit én is láttam. 

Nagy Pál felesége az erdélyi fejedelmi Kemény család leszármazottja, 
Kemény János író leánya volt, Kemény Zsuzsa, kiterjedt angliai rokon-
sággal. 

1979-ben egy nyári napon Nagy Pálék elindultak Marosvásárhelyről 
Makkfalvára, részt venni az újonnan indult művésztelep megnyitóján. E 
művésztelep Nagy Pál ötlete volt: olyan művésztábort létrehozni, ahova 
csak és csakis azt hívnak meg, akit a falu akar. Vagyis: ne „odaföntről”, 
Bukarestből küldjenek oda festőket. Ezt persze „odafönt” is tudták. Nagy 
Levente pár perc különbséggel követte saját autóján 
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Nagy Pálék bogárhátú Volkswagenjét. A Volkswagenben ott ült egy 
bukaresti grafikus is, D. Varga Katalin, Dankanits Ádám szerkesztő öz-
vegye, akinek férje és kisfia az 1977-es földrengés alkalmával pusztult el. 

Nagy Levente, Makkfalvához közeledve, arra lett figyelmes, hogy egy 
nyergesvontató keresztben áll az úton, benn a mezőben pedig, jó messze 
az országúttól, hatalmas lánggal ég Nagy Pálék Volkswagenje. 

Néhány ember ácsorgott még ott, és két zöld, üres bádogkanna volt le-
téve a fűbe. Levente meggyőződött róla, hogy üresek – ugyanis hirtelen 
vizet szeretett volna hozni, a lángot oltani –, aztán rájött, hogy reményte-
len volna. Odarohant, Kemény Árpád díszlettervezővel, Kemény Zsuzsa 
öccsével együtt – aki Leventével egy kocsiban utazott Makkfalvára – és 
kihúzták a lángoló kocsiból a sebesülteket. Nagy Pál még néhány percig 
élt. Levente később egy fűzfát ültetett arra a helyre. A továbbiakat pedig 
így foglalta össze: 

Egy Volkswagenben nincs annyi benzin, hogy akkora lánggal éghetne. 
Annak a brailai rendszámú nyergesvontatónak a sofőrjét soha senki 

nem látta, nevét nem tudni. 
A hivatalos változat szerint Kemény Zsuzsa – ő vezette a kocsit – áttért 

a szembejövő forgalmi sávra, s a nyergesvontató a maga részéről azért 
tért volna át a szembejövő sávra (tahát a Makkfalva felé tartóra), hogy 
elkerülje az összeütközést. 

Csakhogy a Volkswagen nem az ellenkező oldalon repült ki az ütéstől 
az útról, hanem a saját oldalán (vagyis jobb oldalra), az ütés pedig a bal 
első kerék fölött érte. Ha a vontató azért tért volna át a szembejövő oldal-
ra, hogy az ütközést elkerülje, s ha Zsuzsa valóban áttért volna az ellen-
sávra, az ütés semmiképp nem érhette volna a kocsinak a bal oldalát. 

Leventénél maradt Nagy Pál címesfüzete, valamint egy tömb a fönt 
említett jegyzetekből. Mindkettőt, Levente személyes irataival együtt, 
nemsokkal később ellopták Levente autójából. Levente bejelentette a lo-
pást, és rövidesen új személyi és hajtási igazolványt kapott, anélkül, hogy 
a várakozási idő (hátha megfogjuk a tolvajt) letelt volna és anélkül, hogy 
Leventének be kellett volna jelentenie iratai elvesztését a Hivatalos Köz-
lönyben. 

Még egy adalék: Nagy Pál temetése után a festő néhány barátja föl-
ment Nagy Leventéhez. Köztük Nagy Bálint barátom, ismert pesti ellen-
zéki is. Éjjel kettőkor csengetnek: a rendőrség volt. A külföldi állampol-
gárok jelenléte éjjel Leventének 10 000 lejébe került, az akkor már ér-
vényben levő törvény alapján. 

Én is ekkor barátkoztam össze Leventével. 
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1983 őszén Nagy Levente azt az ajánlatot kapta a titkosrendőröktől: 
elengedik Hamburgba tervezett tárlatára, cserébe azonban juttasson el 
bizonyos adatokat bizonyos nyugati címekre. Levente elvállalta, megkap-
ta a címeket s meg sem állt Svájcig, ahol politikai menedékjogot kért. 

Leventét azóta gyakran hívják telefonon megbízói, fenyegetik és csá-
bítják, s egyszer – igaz, hogy kis kaliberű golyókkal – valaki az ablakán 
belőtt. 

Nem félsz ezektől? – kérdeztem tőle ugyanazt, amit tőlem szoktak kér-
dezni. 

Ugyan már – mosolyog Levente –, hiszen tudod, hogy nekem fél szí-
vem van. Én bármikor meghalhatok. 

Levente, bár még csak harmincas évei közepén jár, tényleg átesett egy 
súlyos infarktuson, amely után szívizma 47 százaléka elhalt. 

Ő tervezte Amerikában megjelent kötetem borítóját. 
 
* 

1986. Ion Pacepa, a román belügyi szolgálat volt második számú em-
bere, aki ma Amerikában él, visszaemlékezéseiben megemlíti, hogy 1978 
nyarán utasítást adott rá: likvidálják Hámos Lászlót, az amerikai CHRR 
vezetőjét. 

1978. augusztus 23-án, Románia nemzeti ünnepén egy New York-i hí-
don lángra lobban Koréh Ferencnek, a Szabad Európa Rádió New York-i 
munkatársának az autója. A lángok az ülés alól csaptak ki és semmiféle 
műszaki meghibásodással nem lehetett magyarázni őket. Az autó pillana-
tok alatt leégett, de Koréhnak sikerült kiugrania. 

Koréh Ferenc Hámos László apósa volt. Hámosnak rokona egyébként 
az ekkor még élő Kemény Zsuzsa is: neki még egy éve van hátra. 

 
* 

Dórin Tudorán még jókor eladta az autóját. Az ok: egy alkalommal 
lángok törtek elő kocsija műszerfalából. A kocsi épp egy szerelőműhely-
ben állott, ahova Tudorán néhány percre tért be. Ugyanis éppen hivatalos 
ügyben sietett egy másik városba, s azelőtt, valamilyen belső megérzésre 
hallgatva, valamit ellenőriztetni szeretett volna az autóján. 

Az ott helyben lévő szerelők sem eloltani, sem megindokolni nem tud-
ták a tüzet. 

Végül is, mi történt Nagy Pálék kocsijával? 
Nem tudom. 
Néhány újságkivágás van előttem. 
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1982. december 20., a párizsi Le Monde írja: „La semaine derniére, 
dans la vilié roumaine de Bystrica, un camion militaire a écrasé le pasteur 
protestant Iván Hadházi. Celui-ci avait été, ces derniers temps souvent 
interrogé pár la police sur ses rapports avec des écrivains en Hongrie. On 
le sommait de cesser ces relations. On n'aimait pás nonplus qu'il continue 
á s'occuper de l'entretien, au cimetiére de Cluj, en Transylvanie des 
tombes de personnalités historiques hongroises.” Ugyanarról, a Le 
Nouvel Observateur, 1983. január 11-én: „... un pasteur hongrois de 
Bistrita, Iván Hadhazy, trente six ans a trouvé la mórt a la suite d'un 
„accident” selon le rapport officiel. (....) La victime entretenait des relati-
ons epistolaires avec des écrivains de Hongrie et avait recu en septembre 
un pasteur de Budapest. ..” 1983. január 12-én a Frankfurter Allgemeine 
Zeitung is megemlékezik Hadházy Ivánról: „ . . . in dér Nahe von Bistrica 
(Siebenbürgen) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Hadházi 
war zuvor mehrere Wochen von dér politischen Polizei Rumaniens, dér 
Securitate, vernommen worden.” 

Mi történt Hadházy Ivánnal? 
Nem tudom. Csak azt tudom, hogy húgánál, Hadházy Juditnál (aki fér-

jével, Wrabel Zoltánnal együtt jó barátom) 1986. október 1-én házkutatást 
tartottak, családi leveleiket elvitték és azóta sem adták vissza. 

Lehet, hogy Nagy Pálék véletlenül haltak meg ott és akkor. Lehet, 
hogy Hadházy Iván véletlenül halt meg ott és akkor. Lehet, hogy Ion 
Drimba román tőrvívó világbajnokot – ha igaz a legenda – véletlenül ütöt-
te el Párizsban egy autó, miután disszidált. 

Mindez lehet véletlen. Csak az nem lehet véletlen, hogy Romániában 
az emberek mindebben: nem véletlent látnak. 
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SKULTÉTY CSABA 
Magyar költő Kárpátalján261 

– Kovács Vilmos halálának tizedik évfordulójára – „A magyar irodalom 
legifjabbika” – így emlegetik ma a Szovjetunió által bekebelezett Kárpát-
alja magyar szellemi termékeit. A legifjabb, mert a második világháborút 
követő legsúlyosabb esztendők után, minden regionális hagyomány nél-
kül, a semmiből született. A két háború közötti Csehszlovákiában a Felvi-
dék magyarsága kulturális életében alig érezte a Szlovákiát és Kárpátalját 
elválasztó közigazgatási határt: a keleti, „ruszinszkói” rész szervesen hoz-
zátartozott a széles dél–szlovákiai magyar sávhoz és ahhoz hasonlóan – 
ha új földrajzpolitikai helyzeténél fogva provinciálisabb keretek között is 
– részt vett, Budapest kisugárzása révén, az összmagyarság szellemi 
áramlataiban. A kárpátaljai magyar értelmiségi a csehszlovák államon 
belül, Ungváron túl, Kassára, Pozsonyra és – mert ott szerkesztették a 
legjobb magyar napilapot és a főiskolások többsége is ott tanult – Prágára, 
a szomszédságban pedig Erdély kivirágzott magyar irodalmára tekintett. 
1944–45 tele mindezeket a szálakat brutálisan elvágta: a magyar állam 
összeomlása után váratlanul nem újra Csehszlovákiához, hanem a Szov-
jetunióhoz csatolt terület ottrekedt, mintegy kétszázezres magyarsága a 
teljes elszigeteltség és szellemi elhagyatottság állapotába jutott, a meg-
próbáltatások hullámai közepette egy évtizedig még nyelvét sem használ-
hatta. A menekülések, deportálások, kivándorlások révén amúgy is vé-
kony szellemi rétegétől megfosztott magyar kisebbségnek nem volt ele-
gendő sem Sztálin halála, sem a nemzetiségi politika megváltoztatása, 
annak az üldözésből a türelmességre való áttérése, hogy feléledjen: igen-
igen lassan bátorodott csak odáig, hogy a politikai pamfletek között iro-
dalmi igényű sorokért is nyomdaengedélyt kérjen. Elsőnek versek szület-
tek, csak alapos lemaradással próza, túlnyomó többségükben a múlt elma-
rasztalása és az új politikai realitás dicsőítése jegyében. Színvonalról nem 
beszélhetünk: ez első írások fő érdeme volt, hogy ott, helyben, magyarul 
teremtek és hogy nyomdafestéket kaptak. Ezeknek a kezdeti éveknek a 
során, 1957-ben jelentkezett, mintegy robbanásszerűen, kis költeménykö-
tetével Kovács Vilmos, aki nemcsak kimagaslott társai közül, de monda-
nivalójával és nem utolsósorban erkölcsi beállítottságával hamarosan a 
fokról fokra gyarapodó új nemzedéknek is irányjelzője és szellemi ková-
sza lett. 

                                                           
261 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 4. számában. 
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A kárpátaljai magyar irodalom megteremtésének körülményeit a ko-
lozsvári Korunk egy munkatársa 1980-ban, eseményszámba ment ungvári 
látogatásáról írt beszámolójában, az akkor már elhunyt Kovács Vilmostól 
vett megfogalmazásban jellemezte: „A negyedszázad előtti sorsforduló, 
az ezzel járó két előjelű megrázkódtatások, a társadalmi átalakulás túlfe-
szített légköre, a más népekkel való együttélés íratlan normáinak lassú 
kialakulása éppenséggel nem kedvezett az ilyenfajta vállalkozásnak”. Ez 
a helyzetmeghatározás, nagy óvatossággal, de mindent kimondott. Az 
erdélyi újságíró a Balla Lászlóval, a Kárpáti Igaz Szó nevű ungvári ma-
gyar nyelvű (alkalmasint egy–egy cikk, hétvégi vers vagy írás kivételével 
sivár és megemészthetetlen) napilap szerkesztőjével, akkoriban a szovjet 
írószövetség egyetlen magyar tagjával folytatott beszélgetése nyomán 
Balla Lászlóról és Kovács Vilmosról megállapította: „ők alkották azokat a 
maradandó írásokat, amelyek egyidőben szolgálják a korparancs előírása-
it, elégítik ki az olvasótábor 'hazai' igényeit és igyekeznek maguk köré 
toborozni egy olyan tollforgató tábort, amely az 'itt és most' természetsze-
rű követelményeinek felismerése jegyében válaszol az emberekben felve-
tődő kérdésekre”. 

Balla László és Kovács Vilmos? Igen, de ellentétes pólusként. Balla 
László azzal dicsekedhet, hogy szovjet Kárpátalján az ő írása, versesköte-
te jelent meg magyarul elsőnek. Ez 1951-ben történt, amikor a városok-
ban az utcán is alig mert valaki magyarul megszólalni. A mai ungvári 
hivatalos kritika szerint a kötet „a felszabadulás mámorító élményének 
átélése, az új társadalomnak lelkes, aktív munkára önzetlen felkínálkozás” 
jegyében született, amelynek pátosza, visszatekintve, „fülsértőén har-
sány”. A szerző idővel tompított ezen a hangon, 60-ik születésnapjához és 
a magyar nyelvű napilap éléről való visszavonuláshoz közeledve, harcos 
szovjet pártemberi mivoltát háttérbe helyezte, magyarságát, nemzetéhez 
való tartozását igyekezett kiemelni. Egész pályáját azonban az egysíkú 
ideológiai elkötelezettség jellemezte, ö lett a szovjetunióbeli magyar szel-
lemi élet mindenható főfunkcionáriusa: politikus, lapszerkesztő, „a leg-
több könyvű” író, költő, lektor, gyermekkönyv–szerző, szinte mindent, 
ami magyar betű, a kezében tartva. Noha akad néhány igényesebb írása, 
„nem olyan súlyú alkotó, hogy az egyetemes magyar irodalomnak szá-
mon kellene tartania”. Ezt az ítéletet névrokona, az Ungvárról átköltözött 
Balla Gyula, a budapesti Magyarságkutató Csoport tagja, a kárpátaljai 
magyarság szellemi életének alighanem legtekintélyesebb magyarországi 
szakértője mondja róla. Csoda-e, ha ebben a „kétírós irodalomban” a ma-
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gasabb igényű fiatalság vonzalma a vele egykorú ellenpólus, Kovács 
Vilmos felé irányult? 

Pedig Kovács Vilmos, származását és tehetségét tekintve, a legjobb 
feltételekkel rendelkezett ahhoz, hogy az új államhatalom bizalmából, a 
hivatalos kultúrpolitika támasza és végrehajtója legyen. Neki nem kellett 
bizonygatnia: kommunista szegényparaszt apától született (Csehszlováki-
ában törvényesen engedélyezett volt a kommunista párt). Apját 1938-ban, 
a magyar bevonulás után, mint gyanúsat, kihallgatás végett őrizetbe vet-
ték: Kiskarácsony című, feldicsért, valójában igénytelen visszaemlékező 
elbeszélésében elmondja, hogy a magyar csendőrök nem ismerték fel há-
zukban a Lenin-képet, elhitték a gyerek Vilmosnak, hogy az Krisztust 
ábrázolja. A színhely a Bereg megyei Gát, ahol Kovács Vilmos 1927-ben 
született. Szülei Munkácsra küldik kereskedelmi iskolába. A Vörös Had-
sereg bevonulása után terményforgalmi, adóhivatali, szülőfalujában taná-
csi tisztviselő, közben a lembergi pénzügyi–közgazdasági főiskolán tanul. 
Valójában írni szeretne. A munkácsi ukrán járási lap munkatársa lesz, 
majd első verseskötete, a „Vallani kell” megjelenése után bejut az ungvári 
Kárpáti Kiadóba, ahol szerkesztő lesz a magyar osztályon. A hivatali élet-
rajzok ezután, mint minden félreállított embernél, ködösek: „a hetvenes 
évek óta csak írói tevékenységet fejt ki”. Majd: „1977 novemberében, 
nem sokkal Budapestre költözése után, meghal”. „Vallani kell” – írja 
címadó költeményében, 1957-ben: 

Száz dolog van, amit tudok, s még több, mit csak sejtek, és e zajló 
nagy világban nincs sehol egy rejtek, ahol ne kerülnék szembe – harminc-
éves fővel – e mindent tudni akaró, vallató idővel. 

Utamnak egy októberi napon adtak nevet, s én rálépek akkor is, ha 
hosszúnak ígérik, akkor is, ha hosszát nagy évekkel mérik, méginkább, ha 
megöntözték verejtékkel, vérrel, s akkor is, ha végére fiam fia ér el. 

Míg az ötvenes évek sovány kis almanachjaiban hiába keressük nevét, 
a fiatal költő a megenyhült hruscsovi időszakban lép a nyilvánosság elé. 
Verse, tekintettel a hosszú kiadói–nyomdai átfutási időre, a magyar 56 
előtt született. Elkötelezett fiatalember hitvallása, olyané, aki hisz apja 
örökségében. Három verseskötete jelenik még meg Ungváron, az utolsó 
1968-as dátummal. Ezekből már egészen új lelkűiét tárul az olvasó elé. 
Már nem a gyökeres társadalmi átalakulás eszménye érdekli, hanem min-
denekelőtt önmaga énje, lelkivilága, az emberi élet magasabb értékei, 
magának az életnek az értelme, egyben saját magyar mivolta, a kétszázez-
res magyar kisebbség jövője. A budapesti Akadémiai Kiadó, öt évvel Ko-
vács Vilmos halála után, elfogadta a magától a költőtől származó önjel-
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lemzést. „A kezdet viszonylagos nyugalma szertefoszlik” – írja. Költésze-
te „emberközpontúvá” válik, „nem ismer el semmit az igazságon kívül”. 
„A kisebbségi alaphelyzetet és valóságérzést, a viszonyok és viszonylatok 
vállalását” fogalmazza meg. A „valóság ismeretlen vonatkozásait” kutat-
ja, megvíva „testére szabott harcát a végtelennel”. Még szókimondóbb a 
kárpátaljai hivatalos irodalomkritika legújabb, 1985-ös ítéletében: Kovács 
Vilmos verseinek „hangvétele ritkán harcos, gyakrabban megértő, meditá-
ló”. „Utolsó, legigényesebben szerkesztett verseskötetéből, a Csillagfény-
ből kiérződik, hogy valami változott az én és a világ viszonylatában.” 
Majd a mindent eldöntő megállapítás: „ö nem agitál, hanem dalol.” 

A legnagyobb hatást azonban Kovács Vilmos nem költészetével, ha-
nem egyetlen hosszabb lélegzetű prózai munkájával gyakorolta. 1965-ben 
jelent meg regénye, a „Holnap is élünk”. A könyv azóta is beszerezhetet-
len. Irodalmi, kárpátaljai társadalmi és magyar nemzetpolitikai súlyára 
azonban következtethetünk a visszhangból, amelyet keltett. Valamennyi 
kritika a kárpátaljai magyarság regényeként tartja nyilván, mindmáig. A 
már idézett Balla Gyula ezt nemrégiben Budapesten úgy magyarázta, 
hogy „a terület magyar prózairodalma ma sem tudott rajta túllépni; nem 
született azóta olyan regény, amely Kovács művének esztétikai korrekció-
ját elvégezte, ugyanakkor a „sorsregény” szerepét is betöltötte volna”. 
Hogy pedig a kultúrpolitikai hatalom miért igyekezett, a liberalizálás 
enyhe fuvallata után, a könyvet száműzni és íróját félreállítani, arról ta-
núskodik még ma is, több mint két évtizeddel a munka megjelenése után, 
a hivatalos irodalomkritika: „Az író hősének erkölcsi tehetetlenségéért 
elsősorban a környezetét próbálja felelőssé tenni, ezáltal erősen szubjek-
tív, torzító képet fest Kárpátontúl társadalmának életéről, mindennapjairól 
a felszabadulás utáni első évtizedben.” 

Kovács Vilmos munkásságának a vizsgálatakor fel kell tenni az alap-
kérdést: beszélhetünk-e „kárpátaljai magyar irodalom”-ról? A választ 
szerényen kell megfogalmaznunk: egyelőre ennél kevesebbről. Kezdetről, 
indulásról a semmiből, a nekilendülés ígéretével. Vonalas fércművek he-
lyi kis sűrűjében fel–felcsillanó költőtehetségek, sorsukkal, világgal meg-
békélő idősebbek és elhivatottságot érző lelkes fiatalok, akik mély emberi 
mondanivalójukkal nem a megkövetelt ideológia, hanem önnön „ars 
poeticá”-juk elkötelezettjei. Utóbbiaknak, akiket a lassan, de folyamato-
san növekvő számú magyar szellemi alkotó gárda immár harmadik nem-
zedékének neveznek, támaszt nyújt útkeresésükben Kovács Vilmos író–
költői és emberi egyénisége. A tízéves űrt más, hozzá hasonló formá-
tummal, mindeddig nem tudta kitölteni. 
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A Kárpáti Kiadó Kovács Vilmost 1971-ben elbocsátotta. Az író azóta 
alkalmi irodalmi munkákból élt, így orosz és ukrán költőket fordított. 
Végül, súlyos betegen, engedélyt kapott a Magyarországra való áttelepü-
lésre. Röviddel Budapestre költözése után, 1977 novemberében, 50 éves 
korában elhunyt. Halála tizedik évfordulóján a krónikás reményét szeret-
né kifejezni, hogy a gorbacsovi „glasznoszty” hulláma egyszer Ungvárra 
is eljut és Kovács Vilmos megkapja az őt megillető helyet és értékelést. 
Ennek egyik módja regénye sommás elítélésének ismételgetése helyett – 
mint ahogy ez Moszkvában ma más kritikus művekkel megtörténik –, 
annak az újrakiadása lenne. 

Hogy ez a függetlenségében tántoríthatatlan egyéniség, életútja során, 
milyen belső átalakuláson ment át, tanúskodjék róla utolsó éveinek egyi-
kében írt „Testamentum” című verse: 

Uram, emeld fel csontig nyűtt testem, 
s fújd el belőle lobogások füstölgő üszkét. 
Ismerd fel bennem halandó másod, ki most fekete árnyadra estem, s 

hozzá szegeznek lángvörös tüskék. 
Uram, megjártam én is a poklod, ha teremtésed csodája hívott, kiosztva 

részem. 
Semminek sok volt, de Csillaggal írott. Uram, mostantól több lesz a 

gondod, S műved, a csoda, késve lesz készen. 
Uram, marad itt még néhány bolond, s ha most felemelsz, mindőjük 

nevét füledbe mondom. 
Oszd fel közöttünk poklodnak felét. Homlokuk jeles, nyakukban ko-

lomp, S vigyázzunk rájuk ott a porondon. 
 

IRODALOM 
Kovács Vilmos versei lapokban ás folyóiratokban. A Kárpáti Kalendári-
um irodalmi melléklete, Ungvár, 1971. Korunk, Kolozsvár 1980 április. – 
A határon túli magyar irodalom, A magyar irodalom története 1945–1975, 
IV. Akadémiai Kiadó, Budapest 1982. – Sugaras utakon. A Kárpáton-túli 
magyar nyelvű irodalom antológiája. (Benne tanulmány: A Kárpáton-túli 
magyar nyelvű irodalom rövid áttekintése.) Kárpáti Kiadó, Ungvár 1985. 
Beszélgetés Balla Gyula irodalomtörténésszel a kárpát-ukrajnai magyar 
kulturális életről, ef-Lapok, Budapest 1986. 11–12. 1. – Magyar Hírek, 
Budapest 1987. VI. 13. 
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BORBÁNDI GYULA 
Bevezetés a nyugati magyar irodalomba262 

Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar iroda-
lom 1945 után, Gondolat, Budapest 1986, 328 l. 
 
A nyugati magyar irodalom Magyarországon azok közé a témák közé 
tartozik, amelyek megközelítése és tárgyalása olykor nehezen megoldható 
problémákat vet fel és az irodalomtörténészt kényelmetlen helyzetbe hoz-
hatja. A téma ugyanis összefonódik a politikával, attól nemigen választha-
tó el, még olyan alkotók esetében sem, akiket politikamenteseknek szokás 
nevezni. Ha a mű nem is, de a hazájából elüldözött, azt személyes szabad-
sága vagy alkotói munkájának zavartalansága érdekében elhagyni kény-
szerült író döntése minden esetben politikai természetű elbírálás alá esik 
annak az állami hatalomnak a részéről, amelytől való idegenkedés az 
emigrálást kiváltotta. 

Magyarországon az illetékes hivatalok évtizedeken át írók menekülésé-
re azzal válaszoltak, hogy nem vettek róluk többé tudomást vagy csak 
rosszat mondtak róluk, és megakadályozták, hogy műveik a hazai olva-
sókhoz eljussanak. Ennek az időnek vége. Immár legalább egy évtized 
óta, a magyarországi közállapotok fokozatos javulásával azonos ütemben, 
a nyugati magyar irodalom kirekesztettsége oldódik, mind több nyugati 
magyar író műve jelenik meg az állami könyvkiadók gondozásában, mind 
több folyóirat közli írásaikat és némileg enyhült az a szigor is, amellyel 
postai és vámhatóságok a nyugaton született magyar alkotásokat a határon 
feltartóztatják. A nyugati magyar irodalom, mint téma, azonban még 
mindig terhes politikai kísérő körülményektől, a hatalom sugallta szem-
pontoktól és nem mentesülhet bizonyos ideológiai kötöttségektől sem. 

Ez a magyarázata annak, hogy oly kevesen foglalkoznak vele és még 
napjaink jó irányú változásai közepette is egy kezünkön számolhatjuk 
meg azokat az irodalomtörténészeket és kritikusokat, akik a nyugati ma-
gyar irodalmat érdeklődési körükbe vonták. Közéjük tartozott, illetve tar-
tozik Béládi Miklós, Pomogáts Béla és Rónay László. 

A három irodalomtörténész és kritikus arra vállalkozott, hogy a nehéz-
ségek és akadályok ellenére is szemmel kísérje és felmérje a nyugati ma-
gyar irodalom teljesítményeit. Különösen Béládi Miklós munkássága 
emelendő ki. ö csaknem egymagában és egy olyan időszakban kezdte el 

                                                           
262 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 4. számában. 
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ily irányú tevékenységét, amikor a határokon túli irodalmakat körülvevő 
légkör sokkal hűvösebb és a velük szembeni ellenállás sokkal erősebb 
volt, mint ma. Korai halála nagy vesztesége a magyar irodalom- történet-
nek és hiánya még sokáig érezhető lesz. Egyelőre legalábbis hiányzik az a 
tekintély, amelyet hivatalos részről is elismernek és amely ennek folytán 
védelmet tud nyújtani az értetlenséggel, közönnyel, ellenérzéssel szem-
ben. 

„A nyugati magyar irodalom 1945 után” című kötet mindeddig a leg-
részletesebb, legalaposabb és legelfogulatlanabb ábrázolása annak az iro-
dalomnak, amely a második világháború vége óta a nyugati országokban 
magyar nyelven kialakult. Ha emlékezetünkbe idézzük az ötvenes és a 
hatvanas években a nyugati magyar írókat lekicsinylő és személyüket is 
bántó cikkeket, nem kevésbé az 1965-ben megjelent és hamis adatoktól, 
egyoldalúságoktól, rosszízű politikai minősítésektől hemzsegő Magyar 
Irodalmi Lexikon három kötetét, akkor a Gondolat Kiadó által megjelent 
kötetet olvasva, jóleső elégtétellel nyugtázhatjuk, hogy az elmúlt két évti-
zedben szembeszökő változások történtek, és a nyugati magyar irodalom 
kezdi elfoglalni méltó helyét a mai magyar irodalmi köztudatban. 

A szerzők szerint „a magyar szellemi élet régóta tudatában van annak, 
hogy a magyar irodalom jóval szélesebb körű fogalmat jelent, mint Ma-
gyarország irodalma”. Ha „régótá”-n nem értünk másfél-két évtizednél 
hosszabb időt, akkor helytálló a megállapítás. Mindenesetre Magyaror-
szágon ma már nemcsak a szomszédos országok magyarjai, de a diaszpó-
ra irodalmát is az egységes magyar irodalom részének, egyik központjá-
nak tekintik. A szerzők igen helyesen óvakodnak a túlzástól, mikor kije-
lentik, hogy a kívánt tudomásulvétel „legalábbis kezdetét vette”. Kintről 
is így látszik, mégha a folyamat üteme gyorsabb is lehetne. Az igazi tu-
domásulvételhez még sok mindennek történnie kellene. De nem lebecsü-
lendő, sőt örömmel üdvözlendő, hogy a figyelem felkeltése és az értékek 
számbavétele megkezdődött. 

A befogadás nehézségei kézenfekvők és ezekben a szerzők szerint is a 
fő szerepet a politika, vagyis a hazai hivatalosság és a nyugati magyar 
írók közötti nézeteltérés, véleménykülönbség, kölcsönös szembenállás 
játszotta. Annak megválaszolásával azonban adósak maradtak, hogy mi 
váltotta ki az egymástól való idegenkedést és melyek voltak azok a törté-
neti tények, amelyek az ellentétet és szakadást előidézték. A szerzők uta-
lásai általánosságokban mozognak, kerülik a politikai vonatkozások feltá-
rását és az írókról szólva csaknem kizárólag azok szépirodalmi munkás-
ságát emelik ki. A politikai természetű konfliktusokra, bármily röviden, 



 

1178 

már csak azért is érdemes lett volna kitérni, mert különben a tájékozatlan 
olvasóban joggal vetődik fel a kérdés: ha a méltatott szépirodalmi alkotá-
sokból ítélve ennyire politikában az emigráns irodalom, akkor miért volt 
mégis az idegenkedés, tagadás és elutasítás. Teljesen érthető, hogy az 
emigrációba vonult írók elleni elfogultságok kívánatos oldódása és telje-
sítményeikről készített körkép megjelentethetőségének érdekében a szer-
zők az írói életrajzokból kihagyták a hatalommal való konfliktus és a kinti 
szembenállás részletezését, a politikai ellentét helyett az irodalmi telje-
sítményt helyezték az előtérbe, azt tehát, aminek alapján a hontalanságban 
született művek az egyetemes magyar irodalom tartozékaivá léphetnek 
elő. Ennek az érthető és a helyzet alapján elfogadható kutatói és szerzői 
magatartásnak viszont az a gyengéje, hogy az olvasók előtt kétségessé 
válik az írói emigrálás szüksége és az idegenben vállalt alkotómunka lét-
jogosultsága. 

Érintik a szerzők a hazai kormányzat emigrációs politikáját is. Szerin-
tük ebben fontos tényező, hogy „az emigráció írói bizonyos lojalitást ta-
núsítsanak a magyarországi fejlődés eredményei iránt, ez a lojalitás a kri-
tikai nézetek megfogalmazásával is összefér”. Úgy érzem, ez nem hű ér-
zékeltetése a valóságos helyzetnek, eltekintve a fogalmazás pontatlansá-
gától: lojalitást legfeljebb személyek, ügyek és intézmények iránt lehet 
tanúsítani, nem eredmények iránt. Megítélésem szerint a hazai kormány-
zat valóban igényel olyasmit, amit lojalitásnak lehetne nevezni, de mivel 
ezt csak kevesektől – az írói világban még kevesebbektől – kapja meg, 
kiegyezni és megelégedni látszik a civilizált érintkezéssel és szóértéssel, 
az országban végbement és végbemenő gazdasági, társadalmi, szellemi 
fejlődés eredményeinek tudomásulvételével és méltánylásával, 
nemkevésbé az udvariasság és a másik fél megbecsülése jelével. Emigrá-
ciós politikájában ezt a tudomásulvételt és méltánylást tekinti fontosnak 
és miután az eredményeket realista szemmel nézve nem nehéz észrevenni, 
jelentős sikereket könyvelhet el a nyugati magyarokkal kezdeményezett 
érintkezésben és párbeszédben. 

Ennek része a magyarországi és a nyugati magyar irodalmi élet közötti 
kapcsolat, mégha ez mindeddig eléggé akadozónak es zavartnak bizonyult 
is. Nyugati részről a párbeszéd a megváltoztathatatlan tényeknek mindkét 
fél részéről történő tudomásulvétele és a – változó – realitások kölcsönös 
megértése, de nem a lojalitás alapján folyik. Ha a magyar kormányzat a 
lojalitást tekintené az érintkezés és a kapcsolatok feltételének és ezt a 
nyugati magyar íróktól meg is kapná, nem volna szükség párbeszédre, 
hiszen nem léteznék véleménykülönbség, amiről beszélgetni lehetne. 
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A szerzőhármas megállapítja, hogy „huzamos történet, önállóan fejlő-
dő intézményrendszer, az alkotók nagyobb létszámú együttese, az auto-
nómiát kifejező irodalmi tudat s mindenekfölött pedig művek sora fej-
leszthet ki az anyanemzettől távol önálló irodalmat”. Mindaz, ami e tétel 
megfogalmazását követi, meggyőzően bizonyítja, hogy nyugaton önálló 
magyar irodalmi központ fejlődött ki, nagyszámú alkotóval, értékes mű-
vekkel, kiterjedt intézményrendszerrel, határozott irodalmi tudattal és 
autonómiával. Figyelemre méltó megállapításuk a szerzőknek, hogy a 
nyugati magyar irodalomban „nem a szellemi erő kevés, hanem az eltartó 
bázis gyönge, és a diaszpóra lélekszámúhoz képest módfelett mérsékelt az 
olvasói érdeklődés”. Ezt nyugaton is sokan így látják, ez irodalmi életünk 
egyik rákfenéje, orvoslásán többen is fáradoznak, a gyógyulás és a javulás 
minden lényeges jele nélkül. Ez áldatlan és keserves állapot megszünteté-
se a jövő legfontosabb feladatai közé tartozik. 

Béládi Miklós, Pomogáts Béla es Rónay László könyve szakszerű, 
igényes szövegű, tárgyilagosságra törekvő, tisztességes szándékú, igen 
olvasmányos munka. A szerzők tárgyukhoz rokonszenvvel közelednek és 
nem rejtik véka alá, hogy a nyugati magyar irodalom több teljesítménye 
elismerést, olykor csodálatot váltott ki belőlük. Nem adósak a jóváhagyás, 
helyeslés és a dicséret jelzőivel, helyenként hajlamosak bizonyos szemé-
lyek, művek és intézmények értékének túlbecsülésére. Ahol meg kritikát 
gyakorolnak, az nem durva, nem sértő, nem bántó. A könyv minden érté-
ke ellenére mégsem hibátlan. 

Fő gyengéje, hogy nem világos a koncepció, amelynek jegyében a ku-
tatás folyt és a szöveg megíródott. A szerzők az előtt az alternatíva előtt 
álltak, hogy vagy az 1945-től napjainkig terjedő korszak történetét írják 
meg, vagy pedig a mai helyzetről készítenek elemző és értékelő pillanat-
felvételt. Könyvükben a kettőnek amolyan vegyületét kapjuk: történelem 
is, helyzetfelmérés is. Nem történelem, mert a negyvenes, ötvenes és hat-
vanas évek eseményeinek előadása eléggé vázlatos és csupán az elmúlt 
másfél évtized bemutatása történik kellő részletességgel. Nem tisztán pil-
lanatfelvétel sem, mert a részletek tárgyalása olyan előzményeket is érint, 
amelyek a mai helyzet megértéséhez nem szükségesek. 

E szerkesztési bizonytalanságnak két magyarázata lehet. Az egyik: a 
mű nem egyetlen író alkotása, hanem három szerző munkáiból állt össze, 
ráadásul az egyik, a szerkesztőként talán legfontosabb Béládi Miklós 
munka közben, 1983 őszén meghalt. A könyv olyan részfeldolgozásokból 
szerkesztődött össze, amelyeket a szerzők – részben az akadémiai kiadású 
„Magyar Irodalom Története 1945–1975” egyik kötete számára – készí-
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tettek különböző nyugati magyar írókról, művekről, intézményekről. A 
szerkesztői koncepció bizonytalanságának másik oka az lehetett, hogy a 
szerzők részére nem álltak rendelkezésre minden időszakra vonatkozóan a 
szükséges források. A figyelmes olvasó hamar észreveszi, hogy míg a 
hetvenes és nyolcvanas évekről a szerzők bő információkkal rendelkez-
nek, a korábbi két-két és fél évtizedre vonatkozóan jóval szegényebb a 
forrásanyag. Ismeretes, hogy a nyugati magyar irodalom módszeres és 
rendszeres kutatása a hetvenes évek elején kezdődött meg. A dokumen-
tumok gyűjtése is azóta folyik. Nem a szerzők hibája vagy mulasztása, 
hogy nincs mindenről tudomásuk. (Megfelelő adatbank hiányában a fo-
lyamatos adatnyilvántartás is akadozik. Czigány Lórántnak, a könyv nyu-
gati lektorának feltűnt, hogy némely budapesti adatok mennyire avultak 
és ha ezeket nem javítja ki, bizony sok hibával jelent volna meg e mű, 
amelyben egyébként nincs több tárgyi tévedés, mint lehetne egy olyan 
munkában, amelyet kinti magyarok írtak.) 

A szerzők közük, hogy „a nyugati magyar irodalom belső folyamatait 
és eredményeit a nyolcvanas évek elejéig tekintettük át: nagyjából eddig 
az időpontig tudtuk figyelemmel kísérni ennek az irodalomnak a fejlemé-
nyeit”. A „nyolcvanas évek elejéig” eléggé általános időpont, de észreve-
hető, hogy körülbelül 1983–84-ig kísérték figyelemmel kutatási tárgyu-
kat. (Nem minden szerző és intézmény esetében. Van például egy eléggé 
sokat publikáló író, akinél a művek felsorolása megáll 1968-nál.) Ugyan-
akkor találunk adatokat, amelyekben – főleg halálozási és könyvmegjele-
nési éveket tartalmazva – 1985-ös és 1986-os évszámmal is találkozunk. 
Feltehető, hogy ezek az adatok szedés és a nyomdai levonatok korrigálása 
közben kerültek a szövegbe, ami feltétlenül helyes eljárás volt, mégha 
alkalmat ad a kritikusoknak arra, hogy ez évekre vonatkozó és az év-
számoknál bővebb információkat kérjenek számon. Azt mindenesetre 
érdemes lett volna közölni, hogy a kéziratot mikor zárták le. A szerzők 
ezzel elejét vehették volna annak, hogy az olvasók olyasmit hiányoljanak, 
ami a kézirat lezárása után történt. 

És még valamivel kiegészíthették volna munkájukat. Annak feltünteté-
sével, hogy a fejezeteket, alfejezeteket, az egyes írókról készített hosz-
szabb–rövidebb cikkeket ki írta. Akkor tudhatnánk, hogy a sikerült részle-
tekért kit illet dicséret és elismerés, a hibákért és fogyatékosságokért kit 
bírálat és elmarasztalás. A kritikus dolga könnyebb volna, ha tudná, hogy 
észrevételeit kinek címezze. (A nyugaton megjelent kritikákból látom, 
hogy mivel Béládi meghalt és Rónay elsősorban a katolikus irodalomban 
járatos, a felelősség teljes mértékben Pomogáts Bélára hárul, ami nagyfo-
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kú igazságtalanság és méltánytalanság. Ezért is érdemes lett volna a feje-
zeteket és alfejezeteket névvel közölni.) 

A szerzők látható törekvése az volt, hogy vizsgálódásukat a szépiroda-
lomra korlátozzák, elkerülendő az eszmeileg problématikusabb esszé- és 
tanulmányirodalom beható elemzését. Az értekező próza alaposabb és 
terjedelmesebb tárgyalása politikailag veszélyes talajra vihette volna őket, 
amit érthető módon el akartak kerülni és ezt az olvasó sem veheti rossz-
néven. Magyar irodalomtörténetet írni azonban nem lehet csupán a szép-
irodalomra korlátozódva. Legkevésbé lehet emigrációs irodalomról tájé-
koztatást adni az értekező próza kikapcsolásával vagy csupán távoli érin-
tésével. A szerzők ezt jól tudták és jóllehet nem a nyugati magyar történe-
ti és politikai irodalom körképét kívánták megrajzolni, figyelmüket ki 
kellett terjeszteniük némileg az esszé- és tanulmányirodalomra, valamint 
a publicisztikára is. Annál is inkább, mert némely írók – például Gombos 
Gyula, Kovács Imre, Szabó Zoltán, 

Peéry Rezső – esetében az életművek jelentős hányada ennek a műfaj-
nak a körébe esik. 

A könyv olvasása közben érdekes volt megfigyelni, hogy míg az írók 
bemutatásánál a szépirodalmi művek kiemelt, némelyeknél kizárólagos 
szerepet kapnak, az írói alkatok és típusok meghatározása elsősorban nem 
esztétikai, hanem politikai kategóriák alapján történik. Amikor a szerzők 
a hatvanas évektől a nyugaton élő magyar írók négy főtípusát rajzolják 
meg, a nekik tulajdonított sajátosságok többségükben politikai természe-
tűek: a) a múlttól elszakadni nem tudás és a „keresztény–nemzeti” esz-
mekör, b) a kommunista rendszerben való szerepvállalás, majd annak 
megtagadása, c) a magyar és az európai műveltség szintézisére való tö-
rekvés, d) az irodalom elsőbbségének vallása és a nemzeti aggodalmak 
iránti közöny. Ez a felosztás meglehetősen önkényes, a személyes pályák 
és a művek nem támasztják alá, némely sajátosság oly általános, hogy 
nem különít el írói alkatokat és típusokat. Például „a magyar és az európai 
műveltség szintézisén” a hatvanas évektől nemcsak az írók egy bizonyos 
csoportja munkálkodik, hanem olyanok is, akik „a múlt emlékeitől nem 
tudnak elszakadni”, a „keresztény-nemzeti” eszmekörből nem akarnak 
kilépni, akik valamikor kommunisták voltak, akiknek – mint a negyedik 
csoport tagjainak – „irodalmi céljaik vannak, elsősorban jó műveket akar-
nak írni”. Irodalmi céljai minden írónak vannak és mindenki jó műveket 
akar írni (más kérdés, hogy e szándékot kíséri-e siker), és ez így volt 
nemcsak a hatvanas évektől kezdve, hanem azt megelőzően is. A szerző-
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hármas – nem tudni, mely tagja – által kínált osztályozás semmitmondó, 
használhatatlan és könnyen kikezdhető. 

A tárgyalt korszakot a szerzők három részre osztják. Ez a felosztás sem 
meggyőző, mert keveri a nemzedéki hovatartozást és a művészi törekvé-
seket. Van, aki életkora vagy emigrációjának kezdete alapján és van, aki 
alkotói irányzat követése alapján kerül az eléggé átgondolatlan elnevezé-
sű történeti szakaszba. „Az irodalmi konzervativizmustól a 'nyugatos' 
irodalomig” című fejezetben találhatók az 1945-ben és közvetlenül utána 
nyugatra menekült írók, a katolikus írók és teológusok, a „Nyugat-
hagyomány” folytatói, a népi mozgalom örökösei, a polgári radikalizmus 
és a szocializmus emigránsai, valamint az idősebb tudományos írók. A 
felosztás helyes, de e csoportoknak az előbbi közös címet adni, rendkívül 
önkényes, mert nemcsak a volt kommunisták lógnak ki belőle, de sokan 
mások is. És hogy mit keresnek ebben az irodalomtörténeti szakaszban az 
őskutatók (a sumirológusok), azt érdemes lett volna a szerzőknek 
megmagyarázniok. A következő szakaszt – A „nyugatos” irodalomtól az 
avantgarde-ig — a második, vagy a középnemzedék íróinak működése 
jellemzi. Itt ismét azzal a szerkesztési és fogalmi tisztázatlansággal szem-
besül az olvasó, hogy összekeveredik történeti korszak, stílusirányzat, írói 
csoportképződés. Például az első korszakba sorolt konzervatívok, katoli-
kusok, népiek, nyugatosok, volt szocialisták ugyanúgy rányomták bélye-
güket a második korszakra, mint az ún. második nemzedék, sőt azok 
munkája és hatása átterjedt a harmadik szakaszra is. A szerzők szerint a 
második nemzedék költőit és íróit bátor kísérletező kedv jellemzi, de ha a 
neveket nézzük, e megállapítás többekre igazán nem vonatkozhatik. Fia-
talabbak talán az előző korszak íróinál? Korántsem, többen öregebbek, 
mint akiket a szerzők az előző korszakban tárgyaltak. A középnemzedék 
íróinak végleges arca – olvassuk – „az emigráció évei alatt formálódott 
ki”. Kié igen, kié nem. Ez az előző és az utána következő korszak legtöbb 
alakjáról ugyancsak elmondható. A fejezet ismét tudósokkal, publicisták-
kal zárul, akikre egyáltalán nem vonatkoztathatók a „nemzedék” sajátos 
jegyei. Végül a történeti felosztás harmadik szakasza: „Az avantgarde 
jegyében”. Most tekintsünk el attól, hogy a szerzők túlontúl nagy fontos-
ságot és szerepet tulajdonítanak az emigrációs avantgarde-nak, amely 
minden értéke és teljesítménye ellenére mégiscsak marginális jelenség és 
csak erős túlzással lehet neki korszakjelző és meghatározó jelentőséget 
tulajdonítani, különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az itt tárgyalt 
avantgarde valójában egy párizsi és egy washingtoni folyóirat belső mun-
katársaira korlátozódik és csak a rokonszenvező elfogultság kerekíthet 
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belőle korszakos mozgalmat. A kísérletező, újító, a kor hangján megszó-
laló és a mai embert tükröző irodalom jóval népesebb és sokszínűbb, mint 
ahogyan az áttekintésben avantgarde néven megjelenik. Ebben a fejezet-
ben is kor, emigrálás, alkotói módszer és irányzat vegyül egymással, ösz-
sze nem illő egyéniségek kerülnek közös fazékba és ha más „közös jegy” 
nem kínálkozik, akkor megfelelnek a személyi kapcsolatok is. A „harma-
dik” nemzedéknek nevezett csoport jellemzése is a semmitmondásig álta-
lánosító. „Egészében szinte valamennyien integrálódtak a befogadó társa-
dalomba ...” — olvassuk és kevéssel később: „érzelmileg sohasem tagad-
ták meg Magyarországot . . . módszeres tudatossággal sajátították el a 
magyar művelődés hagyományait”. Ez mind igaz, de ezt tették mások is, 
az idősebbek és az öregebb emigránsok. Vannak a kettő között különbsé-
gek, de a harmadik nemzedék arcát elsősorban nem a felsorolt jellegzetes-
ségek határozzák meg. Arra kell gyanakodnom, hogy aki ezt az alfejezetet 
írta, kitűnően ismeri a harmadik nemzedéket, de hiányosan az előzőket és 
ezért sántítanak a jellegzetességek meghatározásai. 

Elismerem, a történeti korszakolás nem könnyű feladat és különösen 
az emigrációtörténet állítja olykor megoldhatatlan feladatok elé a kutatót. 
A szerzők alapul vehették volna az események kronológiai sorrendjét, az 
emigrálás évét, az alkotói irányzatokhoz való tartozást, a nyugati csoport-
képződést, de mindezek összekeverése és a feldolgozott anyaggal nem 
igazolt mesterséges felosztás csak zavarhoz és félreértéshez vezethet. 

Pedig a fejezetek sok értékes információt tartalmaznak és helyenként 
az emigrációs irodalom égető kérdéseit is érintik. A szerzők szerint ez az 
irodalom sokszínű és a nézetek pluralizmusát mutatja. Megemlítik az iro-
dalmi élet hiányát, az alkotói és publikálási nehézségeket, a visszhangta-
lanságot, a kritika kudarcát, hogy jó művek megszületését serkentse, va-
lamint helyesen igazítson el a gyarló lehetőségek ellenére is gazdag ter-
mésben. Némely írókkal kapcsolatban szóba kerül a magány, a gyökérte-
lenség, az elszigeteltség, a reménytelenség, a borúlátás, a kilátástalanság. 
Kinek ez, kinek az a tapasztalata, kinek súlyos bajok ezek, kinek csak 
múlékonyak és tüneti értékűek. Mindenesetre nyugati magyar írónak nem 
lehet közömbös – mégha más nézeten van is –, hogy Magyarországon 
hogyan látják munkásságát, és miként ítélik meg annak esztétikai értékét, 
irodalomtörténeti jelentőségét, amit alkot. Az aligha várható el, hogy a 
kialakult kép mindenütt azonos legyen, hiszen nem azonosak a kiindulási 
pontok, a megközelítési módok, az ízlések és nem ritkán érvényesülő iro-
dalmon kívüli szempontok. Még nem volt irodalomtörténet, amelyet a 
szakmabeliek és az érdeklődő közönség egyaránt osztatlan elismeréssel és 
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kritikai fenntartások nélkül fogadtak volna. Ha csak a magam fiatalságára 
gondolok, lehetetlen nem emlékeznem arra, hogy milyen viharokat kavart 
annak idején Pintér Jenő, Szerb Antal vagy Féja Géza más és más megkö-
zelítésű irodalomtörténete. 

A külföldön eddig megjelent bírálatok hosszan időznek annál a kér-
désnél, hogy ki mennyi helyet kapott és kinek a neve hiányzik a bemuta-
tott írók listájából. Ez minden ilyen munkánál felvetődik és a szerkesz-
tőknek mindig érdemes a hiányok felhánytorgatását komolyan venni, az 
elhangzott javaslatokat gondosan mérlegelni. A könyvet olvasva, magam 
is negyvenöt nevet írtam fel hiánylistámra. És talán én is megfeledkeztem 
erről vagy arról. Arra természetesen nincs szabály, hogy kinek van helye 
egy ilyen feldolgozásban. Attól függ, hogy a szerző vagy a szerzők mi-
lyen szűkén vagy milyen tágan értelmezik az íróság és az írói életmű je-
lentősége fogalmát. Elképzelhető lenne olyan nyugati magyar irodalmi 
körkép, amely csak ötven vagy száz nevet tartalmaz. A szóban forgó kö-
tetben viszont mintegy kétszáz név szerepel, a szerzők tehát az íróság 
fogalmát meglehetősen tágan értelmezték. Éppen ezért tűnik fel többek 
hiánya. Nem akarom felsorolni az én negyvenöt nevemet, de megemlí-
tem, hogy köztük volt Borsody István, Kovách Aladár, Thury Lajos és 
Zoltán, Gábor Áron, Tardos Tibor, Vajda Albert, Juhász László, Csonka 
Emil. Kérdés, nem érdemeltek volna-e rövid említést a hazatelepedettek is 
(például Horváth Béla, Parancs János), akik munkásságának egy jelentős 
hányada a hontalanságban született? Feltűnt a műfordítók mellőzése, pe-
dig Haldimann Éva (a neve említésén kívül), Ujlaky Sári, Györgyey Klá-
ra, Czyzek Éva, Csatlós János, Sebestyén György, Kassai György és má-
sok megérdemeltek volna egy–két mondatot. Biztos vagyok, hogy e fele-
dékenységnek a szerzők is tudatában vannak és egy következő áttekintés 
hiánylistája kisebb lesz. 

A szerzők az írók értékeléséről és jelentőségéről kialakult véleményü-
ket a tárgyalás terjedelmével is érzékeltették. Tizenegy író hosszabb cikk 
formájában külön kiemelésben részesült. Mind megérdemelten, de a ki-
emeltek köre lehetett volna valamivel tágabb. Én ebben a névsorban főleg 
Gombos Gyulát hiányoltam. A fejezeteken belüli írói portrék között is 
szemet szúrnak (olykor érthetetlen) aránytalanságok. Ha a terjedelemnek 
— mint olvassuk — értékelési szerepe is van, akkor például Zilahy Lajos, 
Jászi Oszkár, Háy Gyula, Nyírő József, Domahidy Miklós, Peéry Rezső, 
Molnár József, Sztáray Zoltán, Tollas Tibor, Bogyay Tamás, Ferdinandy 
Mihály, Szász Béla, Méray Tibor, Molnár Miklós és még néhányan bő-
vebb tárgyalást érdemeltek volna. Arra meg, úgy érzem, sem magyarázat, 
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sem mentség nem lehet, hogy a nyugati magyar irodalom elismerten leg-
jobb költői közé tartozó Bikich Gábor és Csokits János munkásságának 
nem jutott több, mint négy, illetve három és fél sor, életrajzi adatokat kö-
zölve, de költészetüket nem érintve. Lett volna kitől és mitől elvenni a 
szükséges helyet. Arra a valószínű ellenvetésre, hogy az imént említettek 
többsége nem szépíró, azt lehetne válaszolni, hogy a joggal kiemeltek 
közül Kovács Imre, Szabó Zoltán, Hanák Tibor irodalomtörténeti jelentő-
ségét sem szépírói munkásságuk alapozta meg. 

Az intézmények tárgyalása közben is észlelhető aránytévesztés, illetve 
feledékenység. Nemcsak az 1956 előtti időszak több jelentős szervezete 
és vállalkozása maradt említés nélkül, de hiányzik a korszak két legjelen-
tősebb és legnépesebb írói tömörülése – a Magyar írók Szövetsége Kül-
földön és a Menekült Írók PEN Központja magyar képviselete – működé-
sének ismertetése is. Ha a PEN kimaradása talán magyarázható a kellő 
információk hiányával, a külföldi magyar írószövetség mellőzése érthetet-
len, már azért is, mert a bibliográfia tanúsága szerint akadt kellő forrás-
anyag. 

Én nem mennék el odáig, hogy az aránytalanságokat és a hiányokat 
irodalmon kívüli szempontokkal, a hivatalos politikának tett engedmé-
nyekkel magyarázzam. Mert, ha a szerzők – mint némely kritikusok sej-
tetni engedik – legfontosabb kritériumnak a hazalátogatást, a hazai megje-
lenhetőséget, a hazai intézményekkel való kapcsolatot tekintenék, akkor 
bizonyára nagyobb megbecsülésben részesült volna Gombos Gyula, Jászi 
Oszkár, Háy Gyula, Bogyay Tamás – hogy csak néhány nevet említsek – 
és nem kapott volna oly előzékeny méltatást Márai Sándor, Hanák Tibor, 
Kovács Imre, nem is szólva Fáy Ferencről, akinek politikai és publiciszti-
kai működése igazán nem lehet rokonszenves budapesti hivataloknak. A 
szerzők, természetesen, nem függetleníthették magukat a politikai kör-
nyezettől és ha észlelhetők is politikai indítékú aránytévesztések, ezek 
nem kiáltok és némileg egyensúlyban vannak kedvező aránytalanságok-
kal. 

Megbízhatónak látszó információk szerint a művet Budapesten sem 
fogadták egyöntetű lelkesedéssel és megelégedettséggel. Az MSZMP 
elméleti folyóiratában, a Társadalmi Szemlében megjelent bírálatból arra 
lehet következtetni, hogy a Béládi–Pomogáts–Rónay-könyvet pártkörök-
ben vegyes érzelmekkel kísérik. Különösen azt látszanak észrevételezni, 
hogy a szerzők esztétikai értékítéleteiket az emigrációs politikai háttér 
figyelmen kívül hagyásával fogalmazták meg. Az Új Látóhatárnak kiosz-
tott elismerést a Társadalmi Szemle cikkírója például azzal kérdőjelezi 
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meg, hogy a folyóiratnak tulajdonított „elvontan pozitív törekvéseknek a 
konkrét alapja – mondhatni: közös nevezője – mégiscsak a szocializmus-
sal, szövetségi rendszerünkkel való masszív szembenállás, s ez bizony 
számomra objektíve más fénytörésben láttatja” az elismerő szavakat. És 
talán nem hat szerénytelenségnek, ha a személyemmel kapcsolatos kom-
mentárt is megemlítem. A párt központi folyóiratának munkatársa szerint 
a nyugati magyar irodalom önálló központ jellegéről szóló és a szerzők 
által kritika nélkül idézett megállapításomat „merőben felszínes analógi-
ákra” építettem és ez „jellemző tünete az emigrációs pszichózisnak, mely 
önnön létének igazolásaképp „fölstilizálja” saját szerepét. Borbándi 
ugyanis – folytatódik az észrevétel – különböző minőségeket próbál itt 
közös nevezőre hozni, hiszen nyilvánvaló, hogy irodalomszociológiai 
szempontból Pécs vagy Kolozsvár teljességgel mást jelent, mint München 
vagy Párizs, s távolról sem egyenlő rangúak.” Ez a kritika nemcsak a ne-
vezettekre vonatkozik, hanem a szerzőkre is, akik könyvükben, úgy lát-
szik, a politikai „összefüggésekről” megfeledkeztek. Látható tehát, hogy 
Béládi, Pomogáts és Rónay közös műve korántsem valamilyen felső hiva-
talos sugallat lecsapódása és hivatali várakozások kielégítése, hanem a 
politikai légkört ugyan tekintetbe vevő, de mégis a szerzők felfogását és 
véleményét tükröző munka, legalábbis annak kellene tekintenünk, amed-
dig az ellenkezőjére nincsenek bizonyítékaink. 

A mű megjelenése fontos esemény és a megjelenés kieszközlése tiszte-
letre méltó tett, mert Magyarországon még nem mindenki helyesli a di-
aszpórában élő magyarokkal való szóértést és a nyugati magyar irodalom 
tudomásulvételét. A Társadalmi Szemle is megerősíti, hogy „akadnak 
olyanok, akik – előítéletek rabjaiként – az emigráció egyértelműen lojális, 
közeledésre kész alakjaival szemben is indokolatlanul bizalmatlanok”. A 
párt folyóiratának ama bizakodását mi is osztjuk, hogy „az emigráció iro-
dalmának valódi értékei – mindenképpen megalapozott remény ez – előbb 
vagy utóbb meg fognak jelenni”. Mármint Magyarországon. 

A kötetet gazdag bibliográfia zárja. Ezt Béládi Miklósné Hajtó Zsófia 
állította össze szakszerűen és gondosan. Nem rajta múlott, hogy nem ál-
lott rendelkezésére bővebb forrásanyag. Ebből a bibliográfiából is kitűnik, 
hogy a módszeres gyűjtőmunka a hetvenes évek elején indult meg és 
nemcsak a szerzőhármas, de a bibliográfus is csak ezzel dolgozhatott. 
Hajtó Zsófia elismeri, hogy a magyarországi könyvtárak „csak a nyugati 
magyar irodalom egy töredékét őrzik”. A legtöbb helyen még ma sem 
teljesek a legfontosabb nyugati folyóiratok évfolyamai. A bibliográfus 
csak csonka évfolyamokkal dolgozhatott és ezért némely fontos írások 
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említés nélkül maradnak. Ez lehet a magyarázata annak, hogy miért oly 
szegényes például a Gombos Gyuláról és Hanák Tiborról szóló írások 
jegyzéke és miért nincs bibliográfia a többi között Domahidy Miklósról, 
Bogyay Tamásról, Ferdinandy Mihályról, Szász Béláról, Nyírő Józsefről, 
Jászi Oszkárról, Wass Albertről, Peéry Rezsőről, akiknek munkássága 
évtizedeken keresztül bő kritikai értékelést kapott. Hajtó Zsófia ügyszere-
tete és hozzáértése nem elegendő a hiányok pótlására, a megfelelő ma-
gyarországi intézményeknek gondoskodniok kellene arról, hogy a nyugati 
magyar irodalomról a mainál gazdagabb gyűjteménnyel rendelkezzenek. 

Béládi Miklós, Pomogáts Béla és Rónay László művével kapcsolatban 
egy Budapesten megjelent cikk írója találóan jegyezte meg, hogy abban 
„olyan könyvekről van szó, amelyekhez a hazai olvasó nem juthat hozzá”. 
Valóban, az áttekintésben tárgyalt legtöbb könyv nehezen szerezhető be, a 
határon nem vihető át, a posta nem kézbesíti, csak illegálisan kerülhet a 
magyarországi olvasók asztalára. Ezeket a könyveket a könyvtárakban 
zárolt anyagként tartják nyilván, tehát csak kutatási engedéllyel olvasha-
tók. A helyzet az utóbbi időben kétségtelenül javult, de még mindig sok 
panaszra ad okot. Reméljük, hogy az irodalmi értékű könyvek és folyó-
iratok bebocsátást nyernek, a magyarországi érdeklődők ne csak halljanak 
és olvassanak róluk, de a kezükbe is vehessék őket. Ha nincs összehason-
lítási es egybevetési lehetőség, a még oly jó ismertetésnek és értékelésnek 
sincs hitele, meggyőző ereje. Ami nem ellenőrizhető, azzal szemben min-
dig felléphet kétely és a gyanakvás. Ezt pedig nem kívánhatjuk Béládi, 
Pomogáts és Rónay művének. 

Ez hibái és fogyatékosságai ellenére is jobb, mint minden hasonló tár-
gyú korábbi munka. A lassú, de mégis észlelhető fejlődésnek, a lépésen-
ként történő haladásnak, a magyar – magyar kapcsolatok javulásának 
kézzelfogható jele. Akit nem elégít ki, gondoljon arra, hogy bármilyen 
más feldolgozás is kielégítetlenül hagyna minket. A témában még koránt-
sem hangzott el, ha egyáltalán elhangozhatik, az utolsó szó. Mint sok 
minden másban, ebben is szükségeltetik az oly annyira kívánatos türelem. 
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SZÁSZ JUDIT ANNA 
Szigettalálkozók263 

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem idei akadémiai napjain 
(április 25. – május 3. Magliaso, Svájc) a résztvevők folytatták és lekere-
kítették az előző két találkozó témáját. 1985-ben és 1986-ban az előadók 
a magyar társadalom változásait követték nyomon az első világháborútól 
napjainkig. Ezúttal a „volt” és a „vált” helyét a „van” és „alakul” foglalta 
el. Szigetmagyarság – így hangzott a téma: magyar szigetek Kelet– és 
Nyugat–Európában, valamint a tengeren túl, sajátosságaik és viszonyuk 
egymáshoz meg a magyarországi szárazföldhöz. 

Majd minden sziget elküldte képviselőjét, kivéve a Magyarországgal 
szomszédos országokban élő magyar kisebbségeket. Kényszerű távolma-
radásuk is jelzi, hogy elszigeteltségük sokkal inkább külső nyomás, sem-
mint önkéntes elzárkózás eredménye. Ezt a tényállást szemléltette Benda 
Kálmán (Budapest) összefoglalója a moldvai csángók történetéről, vala-
mint Szabó T. Ádám (Budapest/Finnország) „Nyelvi szigetek” című elő-
adása, amely különösen az erdélyi és csángó nyelvjárásokban elszaporodó 
idegen hatásokra mutatott rá, hangsúlyozva, hogy ott, ahol egy kisebb-
ségnek megvan a lehetősége anyanyelvi oktatásra és anyanyelvi rádió-, 
valamint tévéadásokra, a környező többségi nyelv befolyása – különösen 
a kiejtésre – sokkal kisebb, mint ott, ahol ezek a minimális feltételek az 
anyanyelv ápolására nem adottak. E tekintetben a helyzet a magyarok 
számára ma Romániában a legsúlyosabb. Oplatka András, a Neue Zürcher 
Zeitung külpolitikai szerkesztője áttekintve a nyugati sajtóban az elmúlt 
esztendőben megjelent és a magyar kisebbség sorsáról szóló cikkeket, 
elsősorban az Erdélyre vonatkozó jelentések növekvő számára hívta fel a 
figyelmet, emlékeztetve ugyanakkor arra, hogy e tudósítások nem befo-
lyásolják egyforma mértékben a nyugati közvéleményt és a nyugati poli-
tikusok döntéseit. 

Az EPMSz idei kongresszusa nem azt tekintette feladatának, hogy fel-
vonultassa és bemutassa a különböző nyugati magyar szigeteket. A fő 
témát a köztük meglévő vagy kialakítandó kapcsolat kínálta. A befogadó 
országok és a magyarok viszonyának különböző aspektusait egy dinami-
kus kerekasztal jelezte: Kovács Andor (Basel) és Vályi Nagy Ágnes (Ba-
sel) a magyar emigránsok beilleszkedésének fokát vizsgálta, elégtelenül 
alacsonynak találva azt. E kudarc egyik fontos okára mutatott rá magyar 

                                                           
263 Megjelent a Új Látóhatár 1987. évfolyam 4. számában. 
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nyelvű előadásában a német gyermekpszichológus Balla Waltraud (Ber-
lin), kifejtve, hogy mind a befogadó mind pedig a befogadott túlzott elvá-
rásokkal közeledik egymáshoz, olykor szinte erőszakosan megpróbálván 
idomítani a másikat a maga képére. A svájci német Irányi Irén 
(Grindelwald) e kölcsönös idomításnak egy konkrét és sikeres példáját 
mondta el – ugyancsak magyarul —: saját házasságát. A magyar/nem-
magyar kapcsolatok egy sajátos formájára tért ki a kerekasztal ötödik 
résztvevője, Parragi László (Leuven): egy kultúrtörténeti adatokban bő-
velkedő tömör kiselőadásban összegyűjtötte a különböző nyugati nyel-
vekben létező és a magyarokkal kapcsolatos kifejezéseket, magyar köl-
csönszavakat és nem utolsósorban a magyarokról dívó közhelyeket. Luka 
László (Genf) bonyolult témát feszegető előadása (Szigethelyzet a ma-
gyar/nem-magyar házasságban) megrekedt az általánosságok szintjén. 
Inántsy Pap Elemér (Köln) meggyőzően bizonyította, hogy a beilleszke-
désből fakadó pszichológiai nehézségek nem feltétlenül írhatók kulturális 
különbségek számlájára, hanem inkább személyes lelki alkatból fakadnak. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a nyugati magyar kulturális szigetek 
Magyarországgal és a magyar szellemi élettel intenzívebben keresik a 
kapcsolatot, mint a befogadó országokkal. E szigetek és a magyar száraz-
föld közötti viszonyt világította meg két különböző megközelítésben, de 
lényegében azonos álláspontot képviselve Nagy Károly (Somerset, N. J.) 
és Für Lajos (Budapest): mindketten úgy vélték, hogy a nyugati magyar 
szigeteknek, mint a magyar szárazföld leszakadt részeinek, fő feladata a 
kétirányú tájékoztatás az összmagyarság érdekében, Ez a szemlélet a 
nyugati magyar csoportoknak eszköz szerepet szín, amolyan tolatómoz-
donnyá csökkenti le őket, amely hozzaviszi a hírt kelet és nyugat között. 
Pedig a „sziget” metafórában és a magyar szigetek valóságában sokkal 
több lehetőség rejlik. A fogalom általános irodalmi és filozófiai 
konnotációjából Albert Pál (Párizs) szőtt egy színes, bonyolult és súlyos 
hálót a kongresszus első napján, differenciált és széles látókörű szemléle-
tét azonban csak Mészöly Miklós (Budapest) filozofikus eszmefuttatása 
az egyetemes magyar felelősségtudatról vitte tovább azonos szinten. Mé-
szöly nem magyar felelősségről, hanem emberi tartásról beszélt, alapve-
tően a cselekvés kvalitására és nemzetek feletti jellegére helyezve a hang-
súlyt. 

A nyugati magyar szigetek autonómiájáról, az összmagyarságétól elté-
rő sajátosságairól, egymás közötti kapcsolatairól alig esett szó a kongresz-
szuson. A Magyarország–centrikus szemléletet csak néhány fiatalabb 
résztvevő kritizálta a munkacsoportokban. Ha elméletileg nem is sikerült 
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megfogalmazni, hogy a magyar szigetek nemcsak a magyarországi hely-
zet függvényeiként léteznek, azaz figyelmüket nem kizárólag az anyaor-
szág eseményei kötik le, gyakorlatilag mégis létrejött egyfajta szigetszö-
vetség: a független nyugati (amerikai és európai) magyar kulturális szer-
vezetek és intézmények jelenlevő képviselői tervbe vették egy „Szigethír-
adó” megjelentetését, amely nagyobb nyugati magyar újságok betétlapja-
ként rendszeresen tájékoztatna a nyugati magyar szervezetek és intézmé-
nyek tevékenységéről. Azonkívül az EPMSz kiadásában megjelentetné-
nek egy füzetet, a nyugati magyar szervezetek és intézmények „Mutató”-
ját. E tájékoztató tartalmazná az illető szervezetek nevét, rövid történetét, 
tevékenységét, rendszeres összejöveteleinek helyét és idejét, fontos címe-
ket és telefonszámokat, esetenként kiadványokat és ezek megrendelési 
lehetőségeit. Ez a fontos kezdeményezés jelzi, hogy a nyugati magyar 
kulturális szigetek nemcsak a központra figyelnek, hanem egymásra is, 
mégpedig a rendszeresség igényével. 

 
* 

Miként kapcsolódnak az 1956 óta végbement társadalmi átalakulások a 
magyar történelem korábbi erővonalaihoz? Mennyiben igazodik a mai 
magyar társadalom saját múltbeli törekvéseihez, európai hagyományaihoz 
és mennyiben járja a maga útját? Ezekre a kérdésekre keresett választ a 
hollandiai Mikes Kelemen Kör idei akadémiai napjain. Az Angliából, 
Franciaországból, Hollandiából és Magyarországról érkezett referensek 
történeti politológiai, szociológiai, kultúrtörténeti, valamint irodalmi ol-
dalról világították meg a problémakört. 

Szabó Miklós (Budapest) történész fejtegetései a nemzetfogalom vál-
tozásáról és a magyar társadalom modernizációjáról a magyar polgároso-
dás alapvető koordinátáit világították meg arra a tézisre alapozva, misze-
rint modernizáció = polgárosodás. A polgárosodás Magyarországon Sza-
bó Miklós szerint egy államilag irányított folyamatként indult II. József 
reformjaival – ellentétben a nyugat–európai országokkal – és a központo-
sított, egydimenziós szemlélet a magyar társadalom jellemző vonásává 
vált. Bár a többdimenziós szemlélet feltétele a polgárosodásnak, a polgá-
rosult társadalom csakis pluralista szellemiségű lehet, vélte az előadó. 
Kemény István (Párizs) a polgárjogok kérdését feszegette, megállapítva, 
hogy a csökevényes polgárosodás többek között a hiányzó polgárjogok 
következménye is a 19. században. Faragó Béla (Párizs) a magyar libera-
lizmus hanyatlásának példáján illusztrálta a magyar társadalom útját a 
kollektivizmus felé, megállapítva, hogy a magyar polgárság nem felel 
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meg a francia forradalom „citoyen” eszményének. Péter László (London) 
előadásának címében polemikus kérdést tett fel: Volt-e magyar társada-
lom a 19. században? A polgári társadalom alapfeltétele a londoni törté-
nész szerint az egységes jogrend, és ennek hiányában sem a 19. sem a 20. 
században nem válhat Magyarország polgári jogállammá, hanem megre-
ked a diszkrecionális államhatalom szintjén. 

A polgárosodás korában Magyarország több nemzetiségű állam volt. 
Sajnos, a konferencián nem volt szó a nemzetiségek szerepéről a polgáro-
sulás folyamatában. A különböző társadalmi rétegek sem alkották vizsgá-
lódás tárgyát. Csak két csoport szerepét világította meg Németh Sándor 
(Gameren), illetve Karády Viktor (Párizs). Az előbbi a magyar szabad-
kőműves páholyok történetét ismertette, hangsúlyozva azok szerepét a 
polgári eszmeiség közvetítésében, az utóbbi pedig a zsidóság jelentőségét 
elemezte. A párizsi szociológus nem használta ki az előadásának címe 
(Felekezeti csoportok és polgárosodás a kiegyezés óta) által nyújtott lehe-
tőséget az összehasonlító módszerre és csakis a zsidóság helyzetének 
megvilágítására szorítkozott. A témakörön belül Várdy Péter az urbánus–
népi vita néhány szempontját vázolta. 

A polgárosodás problémájának irodalmi vonatkozásaihoz több előadás 
is elhangzott. Szávai János (Budapest) „Magyar magatartásformák a 18. 
és 20. században” címmel tulajdonképpen összevetette az erdélyi emlék-
írók (Mikes Kelemen, Bethlen Miklós, Bethlen Kata) és 5zabó Dezső, 
Kassák Lajos, valamint Temesi Ferenc önéletrajzi írásait, megállapítva, 
hogy gondolati, illetve politikai modell helyett valamennyi egyéni maga-
tartásmodellt kínál. Előadásának rímével ellentétben nem társadalmi, ha-
nem csak személyes magatartásmodellekre tért ki. Karátson Endre (Pá-
rizs) is az összehasonlító módszert választotta eszmefuttatásához: Mé-
szöly Miklós és Esterházy Péter egy-egy regényének kapcsán a felelős 
polgár szerepe elől való menekülésről értekezett a mai magyar társada-
lomban. 

Az irodalmi Mikes–díjat ezúttal Krasznahorkay László kapta „Sátán-
tangó” című regényéért. A brilliáns laudatio-t Balassa Péter (Budapest) 
irodalomkritikus tartotta. A művészeti programot a hagyományos irodal-
mi est és Esterházy Péter „Spionjáték”-a egészítette ki Vallay Péter szol-
noki színész előadásában. 

A találkozó kerekasztal–beszélgetéssel zárult, amelyen egyaránt részt 
vettek a referensek és közönségük, egyéni szempontokkal gyarapítva az 
elhangzottakat. Itt került sor az úgynevezett második polgárosodás kérdé-
seinek részletesebb taglalására is. Hogy egy ilyen fontos téma kissé hát-
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térbe szorult, az nem a Mikes Kelemen Kör hibája, hiszen ők Kovács 
András (Budapest) előadásával (Az államideológia 1956 után) gondos-
kodtak arról, hogy a közelmúlt és a jelen is terítékre kerüljön. Sajnos, a 
magyarországi történész nem kapta meg idejében kiutazási engedélyét, 
így előadása elmaradt. 
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HANÁK TIBOR 
Baránszky–Jób László 1897-1987264 

A 18. században élt Szerdahelyi György tudós jezsuitával kezdődő ma-
gyar széptan–, azaz esztétikatörténetben a nemrég elhunyt Baránszky–Jób 
László minden bizonnyal jelentősebb helyet tölt be, mint amekkora szere-
pet juttattak neki az elmúlt negyven esztendőben és mint amilyen fokon él 
a mai magyar értelmiségi vagy írói köztudatban. Az élete utolsó évtized-
ében kiadott könyvei – Élmény és gondolat, Teremtő értékelés, A művészi 
érték világa –, újra megjelent esztétikai írásai, elméleti fejtegetései és 
bírálatai révén azonban legalább megadatott neki a lehetőség, hogy visz-
szakösse a magyar esztétikai gondolkodást az 1945 után megszakadt ér-
tékelméleti szemlélethez, kivezesse a Lukács–szuggesztióból, a társadal-
mi összefüggések leszűkítő és másodlagos szempontjainak monomániás 
követéséből. A „visszatükrözés” és „pártosság” nem éppen harmonikus 
fogalompárjával dolgozó realizmus–koncepciót, mely egy időben szinte 
azonosult a hatalommal, áttörte ugyan az irodalmi és művészeti élet gya-
korlata, de mindmáig hiányzik nem is annyira az elméleti leszámolás, 
mint inkább a politiko–szociologizmusba süllyedt esztétika helyettesítése, 
más teoretikus alapok felkínálása és az előzmények megmutatása. Ehhez 
kiváló lehetőséget nyújtanak Baránszky–Jób László újra kiadott munkái. 

A piaristák, „e remek magyar nevelő rend” tagjai irányították, korán 
bevezették az aktív irodalmi életbe; első versei a Zászlónk című folyóirat-
ban jelentek meg. A korszak nagyjai – Alexander Bernát, Beöthy Zsolt, 
Riedl Frigyes, Négyessy László – voltak tanárai, és Szabó Lőrinc, Szerb 
Antal, Németh László barátai. A pesti egyetem elvégzése után középisko-
lákban tanított. Állandóan publikált; tanulmányai, recenziói jelentek meg 
többek között a vezető filozófiai folyóiratban, az Athenaeumban, a Ma-
gyar Pedagógiában, de a Sorsunkban és a Napkeletben is. Élete hamaro-
san összeforrt a Magyar Esztétikai Társasággal, amelynek elnöke, 
Mitrovics Gyula maga mellé vette ügyvezető alelnöknek; a háború után 
az 1949-ben történt feloszlatásáig pedig elnöke lett a társaságnak. Szege-
den habilitált Bartók Györgynél, majd három éven át Kolozsvárra járt 
esztétikai előadásokat tartani heti két órában – az oda–vissza út meg nyolc 
órán át tartott. De – mint emlékezéseiben írja – vállalta a fáradságot, mert 
szívügyének tekintette „a magyar esztétikai köztudat kialakítását”. A há-
ború után maradt még számára vagy három reményteljes esztendő, s aztán 
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szűkülni kezdtek a lehetőségek. Az Esztétikai Társaságot feloszlatták, a 
pesti egyetemen nem adhatott elő, meg kellett elégednie a Szilágyi Erzsé-
bet gyakorló gimnázium katedrájával, de irodalmi fórummá tette az iskola 
önképzőkörét, ahol Áprily Lajos, Tamási Áron és Devecseri Gábor is 
előadott. Később megszűnt a gyakorló gimnázium, innét is menesztették. 
Alig túl az ötvenen, nyugdíjasként élt, a Lukács–uszodában adta elő gon-
dolatait barátainak: „ez az én hidroesztétikai tanszékem” – írta keserű 
humorral. 

Már első tanulmányainak, könyveinek volt súlya; a vezető irodalmárok 
és filozófusok felfigyeltek rá. „Az esztétika látszat–valóság problémája” 
1932-ben nyitotta meg a sort, majd a „Bevezetés az esztétikába” (1935) 
következett és „Az esztétika autonómiakérdése” (1939), később számos 
esztétikai elemzés egyes írókról, Krúdyról, Babitsról, Illyés Gyuláról, 
köztük az 1957-ben megjelent „Arany János lírai formanyelvének fejlő-
déstörténeti helye” (1957). 

Középiskolás korában filozófiatanárától hallotta először Böhm Károly, 
az 1911-ben elhunyt kolozsvári filozófus nevét, „amely azután végigkísért 
egész pályámon”, ő ismertette később posztumusz esztétikáját a Böhm–
tanítvány, Bartók György szegedi egyetemi tanár felkérésére. S ezzel függ 
össze, amiért Baránszky–Jób személye és működése a híd szerepét tölt-
hetné be, és ami alkalmassá teszi arra, hogy – Szontagh Gusztáv modorá-
ban szólva – „a lukácsilag elkínzott” magyar esztétikát visszakösse a 
megszakított múlthoz. A marxista realizmuselméletben az irodalom és 
művészet az ismeretelméleti sémába szorulva mindig a külsőre, a külvi-
lágra, gyakorlatilag a társadalomra és politikára vonatkoztatva jelenik 
meg, eredete és hatása kerül előtérbe, s ennek szemszögéből történik a 
művek minősítése is. Ezzel szemben a Böhm Károly nyomán elindult és 
az újkantiánus irányokkal rokonságot tartó magyar esztétikai hagyomány 
az alkotást önálló szférának, az esztétikát autonóm tudománynak tekinti, 
melynek központi fogalma az érték és élmény, vagy egyszerűbben: az 
értékélmény. A művészet itt nem szűkül le az ábrázolás funkciójára és 
nem külsődleges szempontokból ítéli meg az alkotást, mert „minden 
olyan felfogás, amely kívülről közelít a műalkotásokhoz..., meghamisítja 
őket”. 

Baránszky–Jób László idegenkedve minden egyoldalúságtól, „oldal– 
és felülnézettől”, megpróbálta egybehangolni a különböző irányzatokat, a 
pszichológiai, a szellemtörténeti és vitalista felfogásokat, hogy saját „fe-
nomenológiai konstruktív” módszerével a műalkotás sajátos struktúrájá-
nak megfelelően „totális szemlélettel” közelítsen a műhöz. Ez azt jelenti, 
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hogy az esztétikai értékélményből kell kiindulni, melynek azonban a 
„szép” csupán egyik válfaja. Épp ezért esztétikája szélesre tárul, kinyílik 
az esztétikum változatos lehetőségeket rejtő világa előtt, ugyanakkor 
azonban ragaszkodni tud a művészet önállóságához, nem levezethető és 
másnak nem alárendelhető sajátosságaihoz, ami főképp az elmúlt évtize-
dek magyarországi művészet– és irodalompolitikájával szemben jelent 
felszabadító többletet. Ezért válhat hatásossá az a vonatkozás is, hogy az 
értékélmény révén az alkotó és a műélvező alanyiságára, s általában a 
szellem szerepére nagy nyomaték kerül. „A művészi érték a szellem di-
namizmusában születik meg és erről vall” – olvassuk esztétikai tanulmá-
nyában, mely a maga tágas és a műalkotás teljességét elfogadó jellegében 
jobban kibonthatja a humánumot, mint a humanitásra annyit hivatkozó 
realizmus: „A művész az emberben az, ami az embert a művészben szó-
hoz juttatja.” 

A kilencvenéves korában elhunyt Baránszky–Jób László életcéljának 
tekintette a magyar esztétikai műveltség formálását, s magát ezért első-
sorban a közízlés tanárának tartotta. Ha éveken át meg is gátolták hatását, 
működésének lényege – legfontosabb elméleti írásának címével szólva – 
egy hosszú életen át tartó „bevezetés az esztétikába”. 
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KAPOSI ALICE 
A 75 éves Sinka József265 

Sinka József 1913. február 23-án született Sepsiszentgyörgyön. Középis-
koláit szülővárosában, a Mikó Kollégiumban végezte, lelkészi oklevelét a 
Kolozsvári Teológiai Fakultáson szerezte. Ekkor kezdett el írni. Első ver-
seit az Ifjú Erdély című egyházi lap közölte, majd hamarosan a Reményik 
Sándor szerkesztette Pásztortűz és sok más lap munkatársa lett. Az 1921-
től 1944-ig Kolozsvárott megjelenő Pásztortűz Erdély legjelentősebb 
szépirodalmi és kritikai folyóirata volt és munkatársai közé tartozott 
csaknem valamennyi erdélyi magyar író és költő, akik között olyan híres 
és elismert nagyságok voltak, mint Áprily Lajos, Bartalis János, Berde 
Mária, Dsida Jenő, Reményik Sándor, Szentimrei Jenő, Tompa László és 
még sokan mások. Ezek árnyékában a náluk jóval fiatalabb Sinka József 
nem gondolhatott önálló verseskötet kiadására, de 1944-ig rendszeresen 
jelentek meg írásai az akkori egyházi és szépirodalmi lapokban, évköny-
vekben, naptárakban, úgyhogy neve ismertté vált. 

A háború befejeztekor 32 éves volt. Az erdélyi szellemi életben új kor-
szak kezdődött. A költő úgy érezte, hogy az Egyház mellett van a helye és 
Isten ügyét kell szolgálnia minden tevékenységével, különösen verseivel, 
egy olyan időben, amelyben a református egyház egyetlen sajtóterméke, 
kifejezetten tanulmányokkal foglalkozó lapja a Református Szemle volt. 
A háború vége óta eltelt 25 évnek a termése 4 kötet vallásos vers és 11 
kötet teológiai munka volt. A versek a gyülekezet számára íródtak, vala-
mint azoknak a barátoknak és hívőknek, akik személyesen fordultak a 
költőhöz. A verseskötetek géppel írt és sokszorosított példányokban lé-
teznek. 

Sinka József lelkészi pályája öt évi segédlelkészi szolgálattal kezdő-
dött, amelyet Erdély négy legnagyobb gyülekezetében töltött. 1938-ban, 
huszonöt éves korában lett Kalotaszeg legszebb falujának, Váralmásnak a 
papja és itt szolgálta Istent és népét 38 éven át, nyugdíjba meneteléig. 
Visszaemlékezéseiben így ír ezekről az évekről: „Sok nagy emberi lehe-
tőséget hagytam el azért, hogy ebben a hívő, csendes gyülekezetben vé-
gezhessem azt, amit rám bízott az én Krisztusom.” Rendíthetetlen hit, 
hivatásérzet, nemes eszmék lobogtak az ifjúban, aki teljes tudatában volt 
annak, hogy mit vállal és milyen sors vár reá. 
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Mint fiatal segédlelkész testvéri, bátorító szóval fordul pályatársaihoz, 
hogy „kiknek ős paranccsal Isten az időben formát és rendeltetést szánt”, 
fogadják el sorsukat alázattal, mert életük tavaszának a munka, az építés a 
célja és hogy őszre termést érleljenek. 

Egy 150 oldalas, géppel írott, vallásos verseket tartalmazó kötete sze-
rető kezek útján eljutott hozzám. Sinka József költői módszere, hogy ver-
seit egy központi téma köré csoportosítja és ezekből mintegy 20 versből 
álló ciklusokat állít össze. Hitvalló versek, elmélkedések, könyörgések, 
bibliai történetek feldolgozása, zsoltárfordítások alkotják vallásos költé-
szetét. 

A „Jövendölés és beteljesedés” ciklus 22 verse Mózes, Ésaiás, Mikeás, 
Aggeus, Zakariás próféták jövendölései az eljövendő csillagról, az Úr 
csemetéjéről, a királyról és szabadítóról vezetik be Lukács és Máté elbe-
szélését a Megváltó születéséről és a ciklus utolsó verse, a 
Galátziabeliekhez írott levél (4:4-7) alapján hirdeti, hogy Krisztus által 
Isten fiai lettünk. „így lett a testvérünk, így lett a barátunk, akivel e földön 
mindig együtt járunk, hogy kedvét lelhesse bennünk a mi Atyánk.” Ebben 
a kötetben még egy ciklus: „Az Úr szava betelt” foglalkozik az Isten Fia 
születésével, de most nem történetet mond el, hanem a karácsony miszté-
riumának személyes, belső átélését. Majd Istenhez fohászkodik, hogy 
milyen jó volna még egyszer gyermekké válni, hozzá szaladni, lesni ajká-
ról a szót és hűségesen teljesíteni parancsait, mert „az én Uram, aki ismer, 
aki szeret, ő az, aki kegyelmével kormányozza életemet”. 

Ír Jézus fénytől ragyogó arcáról, csodákat művelő két kezéről, a virág-
vasárnapi jeruzsálemi bevonulásról, az üres sírról és a feltámadás és bi-
zonyság–tétel napjáról. ír a Szentlélek jelenlétéről az egész világminden-
ségben „ahol keringenek napok, csillagok, ahol egy bolygón én is ott va-
gyok” és „mikor jössz, szellő se mozdul, fűszál se rezdül, úgy suhansz át 
a mindenség felett, hogy senki meg nem láthat tégedet, csak az én szívem 
érzi csupán, hogy megérkeztél”. 

Nagy meghatottsággal vettem kezembe a „Menny és Föld Éneke” cí-
mű, 200 oldalas gépírásos kötetet, amely a 150 zsoltár verses feldolgozá-
sát templomi éneklés céljára tartalmazza. A kötetet egy 1981 novemberé-
ben keltezett hosszabb tanulmány vezeti be a zsoltárok eredetéről, téma-
köréről, a fordítások és feldolgozások történetéről és gyakorlati problémá-
iról. 

Az erdélyi református énekeskönyv megújítása, vagy egy teljesen új 
énekeskönyv szerkesztése vetette fel a 150 zsoltár újraszövegezésének 
szükségét. Három szempontot kellett figyelembe venni: a hűséges és pon-
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tos fordítást, a zsoltárok eredeti üzenetének visszaadását és a gyülekezeti 
éneklésre alkalmas új formába öntést. A zsoltárok csodálatos tartalmi 
gazdagsága, költői szépsége és az emberi szívet Isten felé fordító és fel-
emelő ereje évszázadok óta ihletőleg hatott költőinkre. Itt korunknak két 
kiváló verses zsoltárfordítását kívánom megemlíteni: Sík Sándor „Zsoltá-
rok Könyve” 1955-ben, és Farkasfalvy Dénes, Ausztriában élő katolikus 
lelkész „Zsoltároskönyv”-e 1975-ben jelent meg. 1977-ben látott napvilá-
got a Református Zsinati Iroda Sajtóosztályának kiadásában Berki Viola 
stílusos tusrajzaival illusztrálva „A Zsoltárok Könyve”, amelyben az ere-
deti héber és görög verses szöveget ugyanilyen alakban, ritmikus és nem 
rímes sorokban adták vissza. Hogy személy szerint kik voltak az ihletett 
fordítók, nem tudjuk – személytelen szürkeségbe burkolja őket a címlap 
hosszú és bürokratikus kitétele: „Magyar nyelvre fordította a Magyaror-
szági Egyházak Ökumenikus Tanácsának Ószövetségi Bibliafordító 
Szakbizottsága”. 

Sinka József tanulmányában kifejti, hogy a mai gyülekezethez mai 
nyelven kell szólni és hogy a mai költészet a kifejezés eszközeiben és 
ritmikájában gazdagabb, mint amilyen a múltban volt. 

Mivel minden zsoltár személyes élményt vagy hitvallást fejez ki, így 
az átköltésnek is személyes vallomásnak kell lennie. Csak így tud Istennel 
való közösséget teremteni azok lelkében, akik majd zsoltárátültetéseit 
olvasni, vagy énekelni fogják. 

Összegyűjtött verseinek kötetét lapozva egy nagyon mélyen érző és 
gondolkozó ember élete tárul elénk. A 240 oldalas, géppel írt nagyformá-
tumú kötetben a versek keletkezésük sorrendjében, naplószerűen követik 
egymást és a tíz ciklus–cím jelzi az életút stációit. 

A fiatal költő verseiben az élet tavaszának mámora tombol, ahogy 
márciusban árad a fény, megpezsdül a vetésre váró anyaföld, surrannak és 
dalolnak a madarak, kurjongatnak a szántó–vetők, úgy ragadja el őt is a 
boldogság érzése. A tavasz izgalma izzik földben, fákban, emberekben. A 
költő járja a havasok dombjait, lankáit, csodálja a fákat, a nem kérkedő, 
nem rikító kis barka ágat, a csillag–szirmú hóvirágot, amelyik tudja, hogy 
itt a tavasz, bárhogy tombol is a szél és a hó. A természet szeretete, min-
den kis rezdülésének megfigyelése és lírai képekbe való rögzítése egyik 
főtémája Sinka József költészetének. Megénekli a búzatermő nyarat, mi-
kor ember és állat tikkad a fényben, a gyümölcstermő őszt és a télesti vi-
hart, de újra és újra visszatér a tavaszhoz mint az örökké megújuló élet 
forrásához. A csillag–szirmú hóvirág csengettyűje 40 év elteltével újra 
meg–megszólal a „Márciust dicsérő ének”-ben: „Hóvirág, hóvirág nyitja 
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szirmait, csillagfürt színétől lila a csalit, bokrok közt kékcinke ugrál, csi-
csereg, a gémek topognak, búgnak a gerlék, szirteken ugrálnak ismét a 
zergék. Élet van, élet van földön, föld alatt, emberek, nézzétek a napsuga-
rat.” 

A „Kiáltó szó Sodomából” ciklus versei a háború utolsó hónapjai és 
Budapest ostroma alatt íródtak. 1944 júniusában prófétai erejű szavakkal 
kiáltja világgá népének szenvedéseit: „Rombadőlt házunk, csonka temp-
lomunk, leégett csűrünk, kihűlt parazsunk, puszta szántóink, letarolt er-
dőnk, éhes tehenünk, ebédet főző vánnyadt asszonyunk, testvérünk, 
anyánk, s a harctereken küzdő rokonunk, kik nem tudják, hogy miért 
szenvednek...” Drámai képekben vetíti elénk a légitámadások borzalmait 
és az óvóhelyre zsúfolt emberek baromi életét. „Negyven nap óta élünk itt 
alant, mint vakondok, némán és vakon... A pincefalon ma még virít a fo-
gyó gyertya, de jaj, ha lángja utolsót lobban, dermedten zuhan sírba a 
világ.” 

A „Kalotaszeg” ciklus verseiben megénekli Váralmás múltját, mondá-
it, népszokásait, a falut, ahol már 350 évvel ezelőtt egy Nagy János nevű 
deák iskolát nyitott, hogy a jobbágyokat oktassa. Elmondja a falu tragédi-
áit, mikor a sóvárogva várt nyári zápor szűnni nem akaró áradata alatt 
megsemmisült a bevetett határ, vagy amikor a virágdíszbe öltözött meny-
asszonyi almafákra hófehér darát sodort le a szél a hegyekről, úgy hogy 
jégcsappá dermedtek. Vasárnaponként a templom előtt kivirult az asszo-
nyokon a hímzett, ráncos kötény, a lányok fején a gyöngyös párta, de 
amikor 1975-ben elhagyni készült Váralmást, szomorúan jegyezte meg, 
hogy a táj varázsa elmúlt már, mert az Almásvölgyén harminc év alatt a 
test és lélek minden szépségét letépdeste valami furcsa városi divat. 

A ciklus legszebb versében gyönyörű és örök emléket állít e föld nép-
ének, melynél mostohább sorsa egyetlen népnek sem volt. Ez a kis nép 
talán egy évezreddel ezelőtt telepedett le itt a fenyvesek között, ahol a 
Körös és a Kalota egymásba ömlik, és teremtett magának otthont, szántót 
és legelőt. Századokon át sokszor feldúlták falvaikat a rátörő népek, de ők 
újra építették házaikat, művelték földjüket és kínban, szegénységben ten-
gették tovább életüket. De ha végétért a nappali bús robot és esténként 
kigyúltak a csillagok, képzeletük kivirult és halk, szelíd nótaszó mellett a 
lányok, asszonyok keze nyomán csodálatos virágok színe ragyogott fel a 
fehér gyolcson. A férfiak pedig minden kopjafát, minden kerítést hímes 
rovással díszítettek fel: „Képzeletükkel így ültették be a földet, mely rossz 
termést adott, s aki így vetett, így is aratott sok–sok szépet a rútért cseré-
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be. Lehet, hogy nincs sok napja e népnek, hiszen a száma napról–napra 
fogy, de ha elfogy is, mindig élni fog a sok tarka szín, s a zengő ének.” 

Negyvenhárom évi papi szolgálat és három súlyos szívinfarktus után a 
nyugalomba vonulás gazdag költői termést hozó évei következnek. 1976 
januárban és februárban tizenegy vers születik az új otthonban, szülővá-
rosában, két kicsi szobában, ahol a téli esték meghittségében a boldogság 
újra frissen kivirul. A házastársi szeretet és szerelem megható megnyilat-
kozásai a „Megáldalak”, „Megfelezem a fogadást” és a „Mit adjak neked” 
című versek. A kórházi ágyon mozdulatlan fekvő beteg megtapasztalja, 
hogy az élet ragyogó nyarának elmúltával a lélek csak jóságra és türelem-
re vágyik és még csak egy pillantással sem akar a másik terhére lenni. 
„Mert most már tudom, bár félholt vagyok, az a szerelem, hogy valaki félt 
s óvja életem.” Majd egy év múlva így ír: „Holtomiglan, holtodiglan, 
mondtam neked nagyon régen, és úgy érzem, megtartottam ... Örömödben 
szikra voltam, bánatodban biztató szó, simogattalak, ha féltél, s tüzet rak-
tam, ha hullt a hó. De most érzem: felezni kell ezt a régi, nagy fogadást, 
beteg szívemmel 'holtomiglant' vállalhatok csak, semmi mást.” 

Sinka József széles skálájú lírájában az Isten és ember viszonya, a Bib-
lia, a teremtett világ szépsége, a család, a környezet és a mindennapi élet 
örömeinek és küzdelmeinek költői átélésén kívül foglalkozik az emberi-
ség örök, nagy kérdéseivel. „Mondd, mi a világ: a végtelen, mely szüli a 
végest, vagy a véges, mely végtelenné vált? Mondd, mi az ember: értel-
mes lény, mely magára eszmélt, vagy az eszme, mely testbe öltözött? 
Mondd, mi az élet: a születés, mely elmúlik lassan, vagy az elmúlás, mely 
újat teremt?” Ha e sorokat egy folyóiratból kiszakított lapon olvasnánk, 
ahonnan hiányzik a költő neve, első gondolatunk bizonyára az lenne, 
hogy ez egy Madách–vers. 

Ember vagyok, de „hol találhatom meg a testvéremet?” Hiszen egy 
anyától született, egy fedél alatt nevelkedett testvérek is eltávolodnak 
egymástól térben és időben, néha–néha még keresik egymást, de nincs 
kötőerő a vérükben. Osztálytársak, pajtások, főiskolai évfolyamtársak, 
akikkel együtt éltünk, tanultunk – szétszórta őket az élet, már nevükre se 
emlékezünk. Munkatársak, akikkel együtt hordtuk a munka terhét, a falu-
ban, ahol egy nyelvet beszélünk és egyforma ruhát viselünk, szinte egy-
forma házakban lakunk, mégis az irigység és kapzsiság ellenséget csinál a 
szomszédunkból. Idegen országban, ahol nem beszélik nyelvünket, meg-
mosolyogják arcunk színét, hiába mondjuk: testvérek vagyunk, közös a 
sorsunk, közös a vágyunk, megbámulnak, azután otthagynak. Majd így 
fejezi be versét: 
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Mondjátok meg ti bölcsek, álmodok: e földön hol van az én testvérem, 
akivel végre közös az utam, s akinek szavát végre megértem? 

Hol van az a föld, ahol nem számít se nyelv, se arcszín, se szívem vére, 
ahol az ember embertársának örök sorstársa, édes testvére? 

 
A „Lefele nézve” című versben a hófödte csúcsról visszanéz a költő az 

útra, amelyen felért ide, bárhogy sulykolta a szél, bárhogy perzselte a nap, 
bárhogy gyötörte a hó. Lefelé, a múltba nézve most megbékél, mintha 
soha nem látott volna hulló vért, és nem hallott volna soha senki ajkáról 
sírást, panaszt, kétségbeejtő sikolyt. Azután előre, a jövőbe néz és min-
dent feledve hisz abban, hogy új nap virrad az emberiségre, melyet a böl-
csesség és a bölcsességet is felülhaladó emberszeretet együtt teremt majd 
meg. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Rózsás János fogolynaplója266 

Rózsás János: Éltető reménység. Szovjet fogságom naplója. Második 
könyv. Borbándi Gyula kiadása, München 1987, 426 l. A tisztes túlélés 
kézikönyve 
 
Volt-e rabszolgája az ősembernek? – például a Szeletabarlangbelinek–, 
nem tudjuk. Ám teljes bizonyossággal állíthatjuk, amióta az ember lerög-
zíti történelmét, valahol a világban valakik embertársukat szabadságuktól 
megfosztották, szolgának, munkásnak, gladiátornak, ágyasnak használták, 
rabszolgasorsra vetették. A rabszolgaság intézménye napjainkban, a hu-
szadik század végén is létezik. Joggal állíthatjuk azt is, az emberiség tör-
ténetében soha annyi rabszolga nem szenvedett, mint éppen a mi száza-
dunkban. 

Milyen biztosítékunk van arra, hogy az előttünk lévő években, évtize-
dekben, századokban az ember lemond arról, hogy társai közül egyeseket 
ne vessen rabságba, ne taszítson rabszolgasorba? Semmi! Nem oktalan 
dolog hát, felkészülnünk erre a lehetőségre! Az sem számít, öregek, fiata-
lok vagyunk-e, férfiak, nők. És az sem mindegy, miből–kitől mit tanu-
lunk. Ezért ajánlom mindenkinek, olvassa el Rózsás János könyvét, a 
szovjet fogsága naplóját: megtanulhatja belőle, miképpen élheti túl a leg-
embertelenebb rabságot. Tisztességgel, becsülettel, emelt fővel, ép elmé-
vel, emberséggel. Nem könnyű feladat, ám Rózsás János példája bizonyít-
ja, lehetséges. írása tiszta, világos, eligazító, s hogy Illyés Gyula sorait 
kicsavarjuk, az is megérti, aki nem érte meg... 

Rózsás János könyvének megvan a sorsa: már maga a kézirat – ahogy 
ezt Borbándi Gyula az Új Látóhatár 1982. évfolyama 3/4. számában olyan 
híven ismerteti – meglehetősen göröngyös utat futott be. Hadd frissítsük 
fel röviden az emlékezetünket. Nem tudjuk pontosan, mikor látott neki 
Rózsás az emlékei megírásának, ám tény, hogy Szolzsenyicin elvált fele-
sége már a hetvenes évek elején tudott a tervéről, s meg is látogatta 
Nagykanizsán. 1974-ben két szovjet kiadóhivatali megbízott jelentkezett 
Rózsásnál s tájékoztatták, a Novosztyi sajtóügynökség 30 ívnyi terjede-
lemben vállalkoznék emlékei oroszul való megjelentetésére. Az ígéretből 
semmi sem lett, a szovjet kiadó a szerző későbbi érdeklődésére nem is 
válaszolt. 1978-ban a Magvető kiadóvállalat igazgatója, aki a szovjet ki-

                                                           
266 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 1. számában. 
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adóvállalattól értesült a kéziratról, értesítette Rózsást, szívesen elolvasná 
visszaemlékezéseit. 1980 végén a Magvető szerződésben vállalta a könyv 
kiadását. Ez is csak ígéret maradt, a kiadásról többet nem esett szó s a 
szerző sürgető leveleire sem jött válasz. Ezek után került a mintegy ezer 
lapnyi kézirat Borbándi Gyulához, aki a munka egyik fejezetét ismerteté-
sével együtt az Új Látóhatár már korábban említett számában közreadta. 
Borbándi így fejezi be ismertetését: „A kézirat kiadásra vár. Nehéz elkép-
zelni, hogy a moszkvai és budapesti visszautasítás után a nyugati magya-
rok körében se leljen kiadóra. Kár lenne, ha felelőtlen politikai fenntartá-
sok után ezúttal anyagi okok ütnék el ezt az értékes művet a megérdemelt 
nyomdafestéktől.” Nem ütötte el: Rózsás visszaemlékezései első kötete 
1986-ban jelent meg Keserű ifjúság címmel, s íme, most előttünk van az 
1987-ben kiadott második kötet is. A kiadó? Borbándi Gyula. Rajta kívül 
senki sem akadt, aki vállalkozott Rózsás János könyve kiadására. 

Fel kell figyelnünk a szovjet kiadóvállalat érdeklődésére. Mi késztet-
hette a Novosztyi megbízottait arra, hogy Rózsás Jánossal 1974-ben Ma-
gyarországon tárgyaljanak a szovjet fogságáról szóló beszámolója kiadá-
sáról? Szolzsenyicinné tájékoztathatta őket arról, hogy egy volt magyar 
hadifogoly emberi hangon, sőt az orosz nép iránt mutatkozó szimpátiával 
írta meg emlékeit? Ez a feltevés látszik a legvalószínűbbnek: meglehet, 
kapóra jött volna már csak propaganda–anyagként is egy ilyen írás. S 
később rájöttek volna, mégsem használható erre a célra? Miért hívta fel a 
szovjet kiadó a budapesti Magvető figyelmét a kéziratra? – szőhetjük to-
vább kíváncsiságunkat. És ha már 1980-ban szerződést is kötöttek a visz-
szaemlékezés kiadására, miért nem teljesítették a vállalt kötelezettségü-
ket? Miért nem válaszoltak Rózsás sürgető leveleire? Adminisztrációs 
gondatlanságról alig lehet szó, inkább arra kell gondolnunk, a kéziratról 
az alaposabb lektori megkaparászás után végül is kiderült, Magyarorszá-
gon sem kerülhet kiadásra. Ha túlságosan gyanakvóak lennénk, feltéte-
lezhetnénk azt is, éppen a kiadást akarták megakadályozni azzal, hogy 
kezükbe kaparintották a kéziratot. Talán örökre nyitva maradó kérdések 
ezek: ki tud eligazodni a hatalom útvesztői között? 

Ha Rózsás János első kötete, a Keserű ifjúság után még kétségeink let-
tek volna, a második könyve elolvasása után bizton állapíthatjuk meg, az 
Észak-Ural csontfagyasztó telében, a tajga rengetegében és Kazahsztán 
szikkasztó nyarában, sztyeppéjén magyar író született: Rózsás János. S az 
már századunk adottságaihoz tartozik, hogy művét ugyan Magyarorszá-
gon írta meg, ám csak a Lajtától nyugatra kerülhetett kiadásra. Vagy eljut 
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az otthoni olvasóhoz, vagy sem. Ha nem jut el, az nem Rózsás János szé-
gyene, ő megtette a magáét. Ahogy a kiadó, Borbándi Gyula is. 

Mi a Rózsás János írása, beszámolója sikerének titka? Minden valószí-
nűség szerint az alaptermészetében kell ezt keresnünk: Rózsás az úgyne-
vezett kongruens pszichológiai embercsoportba tartozik; azok közé, akik 
mindig önmagukat adják, álarc nélkül járnak, különféle fenntartások nél-
kül nyilatkoznak meg, létesítenek kapcsolatot másokkal. Hogy azután 
miért vált ő ilyenné; nevelésében, környezetében, élményeiben, avagy 
örökölt génjeiben kell keresnünk a magyarázatot, arra a recenzor már nem 
tud válaszolni. Tény, az olvasó nemcsak hiszi azt, amit Rózsás leír, de 
mintha filmet pergetnének előtte, látja is az eseményeket. Együtt fagyos-
kodunk vele a dermesztő északi hidegben, megosztjuk vele tépelődéseit, 
gondjait. Egyénisége kialakulását sem rejti véka alá. Visszaemlékezései-
nek első kötetében még szinte csak nézelődik, miféle pokolba vetette a 
sorsa. Az események sodorják, akár a szél a falevelet. Ebben a második 
kötetben már magára talál s az adott körülményekhez viszonyítva valame-
lyest képes irányítani a sorsát. A korábbi keserűségét felváltja a magába, 
az emberiségbe, a jóságba vetett hite: az éltető reménység. 

A kongruens embertípus nemcsak saját magát adja álarc nélkül, hanem 
általánosságban hajlamos a reális, valóságos megismerésre is, a dolgok 
lényegét látja. Rózsás e tulajdonsága főként az ekibasztuzi büntetőtábor-
ról szóló leírásából tűnik ki. Felismeri, túl kell élnie a megpróbáltatásokat. 
Ám nem minden áron. Nem lázadozik, nem okvetetlenkedik, ám éberen 
figyeli, mi lehet a tisztes túlélés módja. Annak a túlélésnek a módja, ame-
lyik nem megy mások rovására. S ez nem könnyű feladat. A kényszer-
munkatáborokban a fizikai túlélést két adottság veszélyeztette: az egyik 
az elégtelen táplálkozás, a másik pedig a túlhajszolt, nehéz munka. Hogy 
az esetenként előforduló agyonverést ne emlegessük. Mit volt nehezebb 
elviselni? Az éhezést, avagy az utolsó energia–maradékot is elrabló mun-
kát? A kettőt együtt. Ezt a törvényszerűséget ismerték fel mindenütt a 
rabtartók s az élelmet az elvégzett munkateljesítményhez szabták: aki 
jobban törte magát, annak rendszerint nagyobb kenyéradagot juttattak. A 
valóságot felismerő Rózsás csakhamar rájön arra, hogy a túlélés felé in-
kább vezet a kevesebb élelem és kevesebb munka, mint az önsanyargató 
agyonhajszolás, hiszen a külön kenyéradag nem elegendő energiaforrás. 
Ott húzza ki magát a kényszermunka alól, ahol tudja. Ha erkölcsi problé-
mát látnánk ebben a magatartásban, hadd emlékeztessek arra, hogy a ma-
gukat hajszolókat marasztalhatjuk el inkább, akik elették a többiek kenyér 
és egyéb élelemadagját, hiszen a mindenki számára azonos adagban érke-
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ző táplálék aránytalan szétosztásában voltak részesek. Rózsás János nem 
vállalta ezt az ódiumot. 

Említettem, a szerző nem okvetetlenkedett, nem lázadozott, ebben 
talán szelíd természete is segítette, ám valószínűbb, a helyzeti adottsá-

gok reális felmérése igazította el. A teljes kiszolgáltatottságban a cseleke-
detben is megnyilvánuló lázadozásnak vajmi kevés gyümölcse lehet. Állí-
tom, hogy a Csákánykő tövében az „ötvenes években” létesített büntető-
táborban a folytonos izgágáskodók, az értelmetlenül lázadozok többet 
ártottak, mint használtak. Viselkedésükért nemcsak maguk szenvedtek, 
hanem rendszerint mások is, gyakran a tábor valamennyi lakója. Érdemes 
megjegyeznünk, hogy ezek szabadulásuk után sem találták a helyüket, 
izgágák maradtak. 

Végül van valami egészen csodálatos a szerző beszámolójában: az, 
hogy valaki, akit egészen fiatalon, nem különösebb iskolai végzettséggel 
sodor a történelem vihara az uráli erdőségekben, a kazahsztáni sivatagban 
létesített szovjet büntetőtáborba, idegen civilizációjú, kultúrájú, nyelvű 
környezetbe, miként válik valóságos szellemi emberré. Ehhez azt hiszem, 
valóban születni kell. De ez is példa lehet – Isten ne adja! – a jövő kény-
szermunkás–jelöltjei számára. 
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IFJ. THURY ZOLTÁN 
Jelentés a Gulágból267 

 
Egy később világhíressé és Nobel–díjassá vált orosz író, Alekszandr 
Szolzsenyicin A Gulág szigetcsoport című trilógiájából a világ 1973–74-
ben megtudott egyet–mást adatszerűen, tudományos feldolgozásban is a 
szovjet fogolytáborok életéről. Rózsás János neve ebben a műben bukkant 
fel először. Rózsás hosszabb időn át Szolzsenyicin börtöntársa volt, az 
orosz író a „Gulág 1. és 3. kötetében emlékezett meg a magyar fiúról. 
„Rózsás Jánosnak – írta –, egy magyarnak a folyosón olvasták fel oroszul, 
minden fordítás nélkül, tízéves ítéletét. Aláíratták vele, hogy tudomásul 
vette a haditörvényszék döntését, de nem tudta, mit írt alá és utána hosszú 
ideig várta, hogy majd tárgyalják ügyét. Jóval később, a táborban homá-
lyosan visszaemlékezett erre a jelenetre és akkor jött rá, mi történt vele 
annakidején.” 

Az orosz író, mint a „Gulág” előszavában bejelentette, vizsgálatánál 
többezer oldalon át mindenkor valódi neveket használt. Rózsásról ennek 
megfelelően tudta az olvasó, hogy igazi személy, hús–vér ember, ha ennél 
többet sokáig nem is tudhatott róla. Szerencsére Rózsás nem maradt örö-
kös rejtély. Megírta ő is visszaemlékezéseit. Esete elgondolkoztató bizo-
nyíték arra ha minden más ellene is szól –, hogy mégis mozog a föld. 
Szolzsenyicin „Gulág”-jában Rózsás neve egy a sokezer közül. Egy pilla-
natra összpontosít rá az író fényszórója, utána mások következnek. Más 
tanúk, más sorsok. 

A „Gulág” mellékszereplőinek végeláthatatlan sorából Rózsás János 
kilép a Keserű ifjúság-ban és az Éltető reménység-ben és maga gombo-
lyítja tovább története fonalát. Megtörténik a valóságban, amit néhány 
évvel ezelőtt egy cseh származású angol író, Tom Stoppard Rosenkrantz 
és Cuildenstem című darabjában színpadra vitt. Rosenkrantzot és 
Guildensternt Hamlet–fordításában Arany János udvarfiaknak nevezi. 
Járnak, kelnek a dán királyi udvarban a cselekmény követelményeinek 
megfelelően, de a tragédia alakulására nincs közvetlen befolyásuk, végül 
ők is erőszakos halált halnak, mint sokan mások a Hamlet-ben. Stoppard 
főszereplővé előléptetett udvaroncai viszont megpróbálják felfedezni az 
összefüggéseket. Szeretnék megtudni, mi miért történik velük. Stoppard 

                                                           
267 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 1. számában. 
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módjára mi is visszájára fordíthatjuk a „Gulág”-ot és Rózsás naplóján át 
vehetjük szemügyre, többek között, annak híressé vált íróját. 

„Még augusztus elején (1950-ben) érkezett egy körülbelül száz fős 
rabszállítmány a pavlodári börtönből – jegyzi fel Rózsás ... a csoporttal 
érkezett meg lágerünkbe Alekszandr Iszajevics Szolzsenyicin is.” (249 1.) 
Pár hónappal később Rózsás meglátogatta a vasöntőben Benkő Tibort és 
megismerkedett annak nemrég odakerült brigádvezetőjével, aki azelőtt 
egy kőműves brigádban dolgozott. – „Alekszandr Szolzsenyicin volt a 
neve” – folytatja naplójában. „Komoly arcú, harminc év körüli sovány 
férfi... – Szása! – állította meg Tibor. – Nézd, ez az én földim. – Felénk 
fordult és barátságos mosolyra derült markáns, csontos arca. Kezet nyúj-
tott és enyhe fejbiccentéssel bemutatkozott. – Nagyon szeretem a magya-
rokat – kezdte.” (300 1.) Ez már magában ritkaságnak számított. A napló-
ból már előzetesen értesültünk róla, hogy a Gulág nemzetközi társadal-
mában a magyar rabot, főként a háborús propaganda hagyatékaként, a 
legaljának tekintették. Szolzsenyicin nyilván ilyen befolyástól függetlenül 
formált véleményt akkor is, megmondta nyomban Benkőnek és Rózsás-
nak, hogy ahány magyarral találkozott a lágerekben, mind életrevaló, be-
csületes ember volt. 

Rózsás orosz irodalom iránti érdeklődésével Benkő elbüszkélkedett 
Szásá-nak, aki megígérte, hogy erről még beszélnek. Meg is tették, volt rá 
bőven alkalom. Megtudjuk, hogy a vasöntő brigádvezetője kivált viselke-
désével a tömegből. Nem veszekedett senkivel és csomagot kapó fogoly-
társaitól nem fogadott el semmit, holott más brigádvezetők rendszeresen 
sarcot követeltek. Szolzsenyicin megpróbálta Rózsás érdeklődését a ter-
mészettudományok iránt is elmélyíteni, a magyar fiú azonban ezt az orosz 
irodalom élvezetével és a kazah nyelv tanulásával nem tudta összeegyez-
tetni. Szása gyomorműtéttel végződő betegségéről is beszámol Rózsás és 
szabadulásáról, amikor az orosz író barátságuk emlékére neki ajándékozta 
Gribojedov Az ész bajjal jár című drámájának kötetét. 

Ezzel be is fejezhetnénk a stoppardi fordulatot, de ez a tájékoztató nem 
volna teljes egy további fejlemény említése nélkül. 1984-ben megjelent az 
Egyesült Államokban Michael Scammel Solzhenitsyn című életrajza és a 
tizenhetedik fejezetben Gulág fiai alcímmel megint találkozunk Rózsás 
nevével. A fény újra ráesik és megvilágítja. 

„Rózsás Jánost – írja Scammel – Szolzsenyicin azért találta különösen 
rokonszenvesnek, mert külsejéről lerítt ugyan az éhség és a reumás láztól 
való nyilvánvaló szenvedés, mégse a maga jólétét tartotta a legfontosabb-
nak, gondolatai magasabb ideálokra összpontosultak. Rózsás szenvedély-
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lyel szerette az orosz irodalmat és ezt az érzést átvitte az orosz népre is, a 
szovjet kezektől elszenvedett igazságtalanságok ellenére... Szolzsenyicint 
meghatotta Rózsás ifjúi lelkesedése az orosz világ iránt és szeretettel em-
lékszik rá. Szabadulásuk után megkeresték egymással a kapcsolatot és 
levelezésben álltak azután is, amikor Rózsás visszatérhetett szülőhazájá-
ba, Magyarországra.” (290 1.) 

Ez a másoktól eredő bizonyítás és szavatolás Rózsás jelleméről, érzel-
meiről és értelmi igényeiről külön megnyugtatás azok számára, akik súlyt 
helyeznek a történeti forrás kifogástalanságára. Az írásos feljegyzések 
száma elenyészően csekély erről a korszakról. Magyarországon most is 
hallgatnak a Vörös Hadsereg elítéltjeiről. A török hódoltság napjaiban a 
nándorfehérvári hídon átterelt magyar rabokról több részletet tárhattak fel, 
mint az 1945-ös foglyokról. Rózsás naplója a nagyon kevésszámú törté-
nelmi dokumentumaink egyike és ha semmi másért, akkor magában ezért 
különös becsben tartandó. 

Jegyezzük nyomban meg, hogy a könyvnek nem ez az egyetlen erénye. 
A szerző érdeme, hogy gondolkozásban és kifejezésben nyílt és világos. 
Rózsás, a fiatal levente átlépi a férfikor küszöbét, nyomon követjük jel-
leme alakulását. Magatartása fejezetről fejezetre egyértelműbb. A két kö-
tet 728 oldalán nincs egyetlen egy sértő, gyalázkodó megjegyzés, vagy 
jelző más nemzetekről, népekről, felekezetekről, még felekezeten kívüli-
ekről se. Nem válaszol sértő szóra sértéssel. Nem szitkozódás a válasza 
akkor se, amikor a mi fajtánkat káromolják. Nem mocskolódik akkor se, 
amikor nemcsak képletesen, de valóságosan is az ő hátán csattog a hajcsá-
rok ostora. Nem csap fel soha besúgónak. Nem károsít meg másokat. 
Nem forral bosszút és könnyen megbocsát az ellene vétkezőknek. Vallá-
sos, de csak abban fanatikus, hogy az elaljasodástól jobban tart, mint a 
Gulág-ban a tisztességnek legtöbbször súlyos következményeitől. 

A táborokban felkutatja honfitársait és megemlékezik a honvágy gya-
kori kínjairól. Megüli, amennyire a körülmények engedik, a hazai ünne-
peket. Jellegzetes vonása a szemérem. A börtönökben a nők és a férfiak 
olykor összekeveredhettek, Rózsás maga egyidőben egy láger fürdőjében 
dolgozott, ahol hetenkint egyszer női napot tartottak. A könyvben nincs 
egyetlen csintalan szó, vagy ferde célzás a két nemet illetően. A lányok-
ban és asszonyokban elsődlegesen és mindenen felül társait látta a szen-
vedésben. Mintha mindig emlékeznék arra, amit valahol mond: a rab is 
követe saját fajtájának. 

Rózsás a két világháború közti Magyarország szegénységébe és a tria-
noni döntés okozta reménytelenségbe született bele. Iskoláit jóformán be 
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se fejezte otthon, a börtönélet egyeteme mélyítette tovább távlatait. Eze-
ket az éveket divatos minden oldalon summásan elmarasztalni és a lélek-
mérgezés idejének nyilvánítani. A lélek, úgy látszik, ellenállóbb, mint 
általában feltételezik. A két háború közti korszak iskolai és társadalmi 
nevelése, a család támogatásának ereje hatásosabb tényező volt, mint ami-
lyennek elismerik. Rózsás és a többi magyar, akikkel a Gulág társadalmá-
ban megismerkedünk, olyan földieink, olyan társaink, akiket örömmel 
vállalhat magáénak nemzedékünk és a későbbi nemzedékek. 

Az Éltető reménység–ben Rózsás gondosan megmagyarázza, hogy két 
könyve megírására nem kerülhetett volna sor, életbenmaradására, hazaté-
résére nem is lett volna esély, ha nem segítik számtalanszor ugyanazok-
nak honfitársai, akik elítélték, bebörtönözték, megcsúfolták. Orosz és más 
szovjetunióbeli foglyok, parancsnokok, orvosok, ápolók, szakácsok, bri-
gádvezetők. Rózsás sok tízezer eltűnt társának sorsára is juthatott volna, 
ha nincs aki gyámolítja. Egy rab hazatérte a Gulág-ból számtalan tisztes-
séges cselekmény bizonyítéka, az emberiesség kis, helyi diadalának tanú-
jele a legembertelenebb körülmények között. Ezt az egész nemzet elől 
eltitkolni ésszerűtlen. Rózsás János könyveit nem megjelentetni magyar 
földön nem más dogmatikus rövidlátásnál. A rosszat úgyis tudja az ország 
a megszállókról, miért titkolják előle azokat a cselekedeteket, amelyek a 
gyilkosságok, hazugságok napjait enyhítették? Jellegzetes annak a lehető-
ségnek elmulasztása, amit Rózsás nyugodt hangú, tárgyilagos naplójának 
megismerése nyújtana népünk legalább részleges kiengesztelésére. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Három dráma268 

Csiky Ágnes Mária: Medvetánc, Titkos krónika, Mónár Anna. Drámák. A 
szerző kiadása, Köln 1987,1841. 
 
Az előttem fekvő kötet a kiváló költőnő, Csiky Ágnes Mária három szín-
padi játékát tartalmazza és épp ezért a címe – a három dráma címének a 
felsorolása. Nem tudok elfojtani egy mosolyt, valahányszor eszembe jut, 
hogy néhány éve az ÉS hasábjain hosszú vita tárgya volt a modern ma-
gyar drámaírás válsága – és persze, akkoriban még a vita valamennyi 
résztvevője a nyugati magyar drámaírásnak haragosan hátatfordítva élt. 
Ez jut eszembe most is: vajon hova tették az olvasó szemüket, hogy Csiky 
Ágnes Mária színpadi termését nem vették észre? A költőnő változatos 
oeuvre-jében jelentős ez a drámatermés, 30 év alatt jó tucat dráma került 
ki műhelyéből s ennek a kötetnek is a folytatását ígéri, A meggyilkolt 
város címmel, amelyben másegyéb színpadi műveit, hangjátékait fogja 
közreadni (s tudjuk, hogy hangjátékai egyikét, egy bohózatát 1967-ben a 
Nyugatnémet Rádió is sugározta); de már ez a kötet is olyan írásokat tar-
talmaz, amelyek a honi drámairodalom legjava termésével összemérhe-
tők. A kötetben szereplő első játékról, a Medvetáncról tudnunk kell, hogy 
1962-ben, a müncheni Kammerspiele drámapályázatán első díjat nyert, a 
benyújtott 600 dráma közül, nagy szótöbbséggel az ő Medvetáncát vá-
lasztotta ki a zsűri, hogy nyeresse s 1963-ban, Münchenben elő is adták és 
Barentanz címmel nagy sikerrel játszották. Csiky Ágnes Mária könyvéhez 
utószót ír Előszó helyett címmel s ez egyúttal írói vallomás is, ami sok 
mindenre rávilágít. Rávilágít arra, hogy az életrajzi töréstől, a személyes 
veszteségektől eltekintve micsoda szellemi növekedést jelenthet az emig-
ráció, az emigráns létállapot; figyelmeztet arra, hogy a Játszódó Ember-
nek, a homo ludensnek szánta, írta és ajánlja drámáit, tehát ne magyaráz-
zanak bele semmit, se nagyképű téziseket, se divatos ideológiát avagy 
anti-ideológiát: érjék be azzal, ami igazában benne van. 

Mármost mi is van igazában ebben a három drámában? Kezdjük azzal, 
hogy harminc év drámaírói pályafutásában ez a három dráma afféle „lé-
pőkő” – ha elég nagyot tudunk lépni ahhoz, hogy átalhágjuk azt a 
tízesztendőcskét, ami e darabokat elválasztja; lévén, hogy a Medvetánc 
1960-ban, a Titkos krónika 1970-ben, a Mónár Anna pedig 1979-ben ke-
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letkezett. Mind a három dráma más– és más, eszmei fogantatása, temati-
kája, hangvétele és életbölcselete; ez a másság, ez a nagy különbség jól 
tükrözi a szerző írói fejlődését, feljebblépését–elkanyarodását, szellemébe 
az új tapasztalatok beépülését. Ami a három drámában mégis közös – az a 
modernség, a frissesség, bizonyos szürrealista eszközök szelektív felhasz-
nálása; és, nem utolsó sorban a színpadi „láttatás” képessége, hiszen Csi-
ky Ágnes Máriának a figurák mozgatása–beszéltetése, a megdialogizálás, 
a jelenetezés technikája a kisujjában van. 

Vegyük sorra mind. A Medvetánc erdélyi játék a fiatal legényről, aki, 
igen balladásan „medvévé változik” és az igaz szerelemről, amely előtt a 
szegénység és a gazdagság közötti szakadék sem akadály, feltéve, hogy a 
fiatal ara olyan megigéző szép, mint a kis Katinka és a vőlegény oly szé-
pen brummog medvemód, mint Gábris, módos székely gazdáék egy szem 
féltve őrzött fia. Utószavában a szerző nem győz mentegetőzni azért, 
hogy amit a gyermekkor poggyászában átmentett, ez a mesebeli Erdély 
már nincs sehol s bizonyára már senki sem beszél úgy, ahogy alakjait ő 
beszélteti. Nos, az én fülembe hitelesen csengnek e mesedráma dialógu-
sai, hitelesen még akkor is, hogyha fel–felfedezem, hogy a székelységnek 
ezt a szavajárását magam is hallottam valaha tulajdon fülemmel s a szé-
kely góbé csavaros észjárása, sajátos humora, zavarbaejtő szentenciái – az 
idióma – nem veszhetett ki azóta sem, bármennyire erősködik a szerző, 
hogy az igazi „erdélyi drámákat ottani illetőségű írók írják”. Elhiszem, 
hogy a Münchner Kammerspiele bemutatóján e balladás, mesebeli Erdély 
és a színészgárda közt nagy a távolság; de a közönség elragadtatott bor-
zongása mégis hiteles kellett legyen, amikor a szemeláttára történt, hogy 
Gyertyaszentelőkor medvévé változik a legény. 

Már ami a Titkos krónika c. kétrészes színpadi játékot illeti, ez is min-
den íze–porcikájával színpadra kívánkozik, mégpedig modern színpadra, 
távolról sem könyvdráma, hiszen egyik sem az; de amíg olvasnivaló, azt 
kell mondanunk, hogy átkozottul vájtfülű olvasó kell hozzá, egyrészt 
hogy lelki szeme előtt megelevenedjék és másrészt hogy elkapja a játék 
gunyoros–keserű „üzenetét” – majdnem azt mondtam, pesszimista törté-
nelemszemléletét. Háromszoros nekifutással íródott – Csaba királyfiról, 
aki a hun ármádiának megígértetett: a Tejúton lészen visszatérendő, hogy 
serege élére álljon, de akkor nagyobb lesz, mint Attila volt! S e háromszo-
ros nekifutásról így vall maga a szerző: „Milyen fennen szárnyaló hitval-
lás válik belőle, ha akkor (fiatalon) megbirkózom vele! A második neki-
futás – már német földön – hangfogósabbra–kishitűbbre sikerült. A vég-
leges szöveg, a Titkos krónika 56 után alakult ki; engem bánt leginkább, 
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hogy az eredetileg tervezett dicsfényes apoteózis ilyen grimasszá torzult”. 
No lám, maga a szerző adja a nyelvemre a jó szót, amit eddig hiába keres-
tem, hogy mi is ennek a műfaja. Mert nem csak egyszerűen bohózat, sem 
nem politikai színi-karikatúra in arisztophanibusz. Hanem. Az–az! Szín-
padi grimasz. A történész egyetemi tanárra előadás közben törtek rá a 
hunok, éspedig az 1500 évvel ezelőtti, hús és vér hunok, főemberek, alve-
zérek meg a sámán. Letépik róla a ruhát és felfedezik anyajegyét, a Kar-
valyfejet: senki más, mint a megígértetett Csaba királyfi, aki visszatért, 
hogy győzelemről győzelemre vezérelje a hadat. A baj csak az, hogy a 
tanár úr modern pacifista, a leszerelés híve, az örök béke barátja (s ha a 
darab alcímét mégegyszer elolvassuk, már mindent tudunk: „hogyan hiú-
sult meg az örök béke s ezenmód a világ egyesítése ezerötszáz évekkel 
ezelőtt”). A hunok hasztalan faggyúzzák-kenegetik az „új Csabát”, hogy 
álljon a nagy konföderáció élére, gepidák, alánok, herulok, a szövetsége-
sek égnek a vágytól, hogy lerohanhassák a római birodalmat – a tanár 
mindegyre kekeckedik és békét prédikál. Hogyan lázadnak fel a szövetsé-
ges hadak, hogyan támadnak a hunokra és hogyan ábrándulnak ki az „új 
Csabából” hívei, pedig az utolsó pillanatban már belátja, nincs más vá-
lasztása, csak a megütközés, a csata – ez a darab meghökkentő, kacagtató 
végkifejlete. A blankversekben írott dráma nemcsak az örök béke hívei-
nek mutat szamárfület, hanem a hunok koholt–csízeit őstörténeti romanti-
kájának is: kipellengérezi retorikájukat, sámánszövegeiket s az egész 
mesteri színpadi grimasz az utolsó jelenet végén abban csúcsosodik ki, 
hogy maga a sámán is, elhajítva dobját, szerepét levetve, tömény iróniával 
harsogja végszavát. 

A Mónár Anna több, mint az ismert ballada drámai feldolgozása. Szer-
ző hosszú időn át gyűjtötte a ballada szövegének különféle változatait, 
hogy azután valamennyit sutba dobva, megírja a maga színpadi, balladás 
torzképét, mely a szürrealista drámaírás minden szabadságával él, a cse-
lekménysorozatnak legalább olyan szabad társítása, mint Strindberg 
Álomjátéka s csak annyit mondhatok róla, az eredmény olyan hiteles re-
meklés, hogy ha történetesen Sztravinszkij szeme elé kerül, hát elragadta-
tásában bizonnyal rögvest nekilát, hogy kamaraoperát írjon belőle. Ez a 
színpadi Mónár Anna úgy ölt új testet, új lelket, mintha test és lélek afféle 
színpadi gúnya volna: így lesz a szentes szűzlányból megszeplősített le-
ányzó, katonák ribanca, szökésben lévő vert seregből verbuválódó rabló-
haramia banda cinkosa, csaléteknek kitett szajhája, arrajárók hóhéra, álöl-
tözetben hazatérő kapitány, aki ahelyett, hogy a jussát visszakövetelné – 
feláldozza magát. Az álom előtáncol látásaival, törvénytelen magzatával, 
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a szegénység kapzsiságával, a rokonság szeretetlenségével. Az álom er-
kölcse, az álom logikája. Ha a Titkos krónikához a filozófiában, a történe-
lemben jártas, okos rendező – a Mónár Annához kivételes beleérző képes-
séggel megáldott, zseniális rendező kell; s annyi bizonyos, hogy mind a 
három színpadi játéknak, de kivált Mónár Annának nagy visszhangja – 
kirobbanó sikere volna honi színpadon. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
A jó magyar holtig tanulmányíró269 

Nyugati magyar tanulmányírók antológiája 1987. Szerkesztette Borbándi 
Gyula. Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1987, 338 l. 
 
Mondhatnám túlságosan mértéktartóan, 350 oldalra sem rúg a kötet. Va-
jon, hányszor rostálta át s ki anyagát a szerkesztő, míg eddig jutott, avagy 
a kiadónak lettek légyen terjedelmi szempontjai? Persze, inkább „az an-
gyalok oldalán” vétkezzék a szerkesztő, megmaradva a kizárólagosan 
színvonalas írásoknál, mint az „ördögök oldalán” egy amúgyis elérhetet-
len teljességre törekedvén. 

Nem kétséges, hogy Borbándi Gyula, részben gyűjtő szenvedélye mi-
att, részben szerkesztői munkájából kifolyólag, együtt látja és írásos for-
mában birtokolja a kinti magyar értekező próza tetemes részét. Ilyetén az 
elkészült kötet második a sorozatban, a Nyugati magyar esszéírók antoló-
giája után. Az előző kötet előszava utalt a szerkesztő dilemmájára; kit, 
milyen írással hova soroljon; a második kötet előrevetíti – noha nem ne-
vezi meg – elképzelhető további értekező próza kötetek kiadását. Tőle 
függetlenül egyet magam is próbáltam már szorgalmazni: korabeli útinap-
lókét, útleírásokét, geográfiai fölfedezésekét. 

Van néhány, jobbára összemosódó jegy, amellyel meg lehetne rajzolni 
az „esszéíró”, illetve „a tanulmányíró” portréját. Az esszéista többet ád 
magából, a tanulmányíró a szűkebb értelemben vett tárgyra jobban kon-
centrál. Az esszéista fegyverként vagy ékként használja stílusát, a tanul-
mányíró mások garanciáival épít vagy dönt. Az esszé szabadabb gondo-
lattársításokkal operál, a tanulmány pontosabb, lehetőleg forrásmegjelení-
tő lábjegyzetekkel vagy utalásokkal. Az esszé – általában – az alkotóbb, a 
tanulmány a didaktikusabb műfaj. Mindazonáltal a két műfaj egymásba 
karol és a gyakorlatban ugyanegy ember, egyforma készséggel művelheti, 
ha úgy akarja, ezt, amazt, mindkettőt. 

A fenti megfontolásokból kiindulva jómagam aligha soroltam volna 
Albert Pál írásait tanulmánykötetbe, de elképzelhető, hogy az érdekelt 
önmagát inkább tanulmányírónak véli, s a szerkesztő tiszteletben tartotta 
ezt a vélekedést. Vele kellene kezdeni a kötetet, ha történetesen nem az 
abc elejére vetné őt az álneve, mert a bennfoglaltak közül ő a legérdeke-
sebb, legkiforrottabb írói egyéniség. Esszé vagy tanulmány, e szempont-
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ból secko jedno, műveket analizáló vesézés, efelett eltöprengés, a kettő 
összefonódó élményének papírra ihletése: Albert Pál kenyere. Hozzá ké-
pest a többiek, bármennyire is szeressem őket, szürkébbek, s részben azért 
azok, mert náluk az írás – tudatosan nem a művészeti/formai kifejezés 
elsőrendű eszköze, hanem gondolatközlő médium. Szinte mindegyikük 
csak másodállásban író: Balla és Kemény szociológus, Bárczay és Szabó 
pap, Monoszlóy, Kibédi Varga, Gömöri költő, Király és Péter László tör-
ténész, többük emellett tanárember is. 

Könyörgöm, ne értsenek félre, kedves olvasóim. A fenti lista nem mi-
nőségcsökkenést, csupán minősítést akar jelezni. A kötet szereplői kivétel 
nélkül azonosultak a tárggyal, teszik ezt néha oly remeken, mint pl. Illyés 
Elemér vagy Kemény István, hogy egyiknél az adatok logikája s azoknak 
elrendezése, másiknál a megigézés pontossága szinte lenyűgöz. Ám a stílt 
eszközként használják. 

Érdemes lenne ezt az antológiát (illetve az esszékötetet is) abból a 
szempontból (is) megvizsgálni, mik azok a témák, amiket a kinti magyar 
írástudók gondolati stúdiumnak tekintenek, s ezek a stúdiumok mennyi-
ben tágítják a hasonló otthoni összeállításokból megismerhető világképet. 
A legérdekesebb az, hogy a témák ritkán, s egyre ritkábban különböznek 
egymástól, de a megírás módja annál inkább. Pár dolog első látásra nyil-
vánvaló: A honvédelem problémái a forradalomban – Király Béla tollából 
– két dolog miatt nem íródhatott volna meg otthon: a) aki megírhatta vol-
na meghalt vagy kijött, b) otthoni történész erre sem adatokat nem sze-
rezhetett volna – s ha rejtve mégis –, írását nem publikálták volna. 

A fenti gondolathoz jól kapcsolódnék Gömöri György (többek közt ta-
nulmányíró) „tanulmányíró produkciója”, de, nem e kötetben közölt Jó-
zsef Attila tanulmánya. Gömöri idejének jórészét azzal tölti, hogy külföldi 
könyvtárakban magyar emlékeket ás ki s ismerteti ezeket a szak vagy az 
általános sajtóban. Ilyen munkát is csak itteni bázissal lehet következete-
sen végezni. Igen ám, de ily típusú írásainak dandárja angol nyelvű. S itt 
jelentkezik egy újabb kettősség, amelyre a szerkesztő utal. Angolul tudók 
engem bizonyára csak, vagy elsősorban tanulmányírónak néznének, 
Kibédit francia nyelvű esztétának, Kendét francia ekonómia-szociológia 
szakértőnek, Vajay Szabolcsot nyelvzseni, nemzetközi diplomatának, 
akinek németül, angolul is bogara a magyar kultúrtörténet. Otthoni tanul-
mányíróval ez aligha történhetik meg, aminek egyik hátránya, számukra, 
a nyelvi kötöttség, viszont reciprok hátránya, számunkra, hogy munkánk 
jórésze nem gyűlik egybe, nem él az egynyelven beszélők tudatközössé-
gében, ott, ahol legnagyobb ez a közösség. 
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Az értekező próza antológiák, ez nem a szerkesztő vagy a szerkesztés 
gyengéje, szükségképpen olyanok lesznek, mint megdicsőített folyóirat-
számok. Ezalatt az eklektikusság tökéletesítése értendő, mely, bár színes-
sé, mozgalmassá teszi a kötetet, nélkülözi ugyanakkor a tematikai egysé-
get s ha stúdiumokról van szó, azoknak az információtartalmát felaprózza. 
A kötetben szereplő tanulmányírók egytől egyig jól írnak, egyik–másik 
szép szabatosan, mint például Kibédi Varga vagy Vajay Szabolcs, mások 
felismerhető és hatásosan célratörő egyéni jegyekkel, mint Péter László, 
ismét mások igen választékosán, mint Sanders Iván. De ahány ház, annyi 
téma, amely sokrétűség igazolhatóbb az esszénél, mint a tanulmánynál. 

Jaj istenem a világ, kinek szoros, kinek tág – mondja kedvenc népbal-
ladám. Az értekező irodalom, nyugati magyar körökben legalábbis még 
mindig férfiműfaj. Czigány Magda az egyetlen, aki bekopogtatott, lám, 
ebbe az exkluzív klubba. De mintha lennének mások is, csak nem látjuk 
őket viszont. Birnbaum Marianna például. 

Bárczay és Szabó jól képviselik az idekinti tudós vagy literátus ihleté-
sű kereszténységet, de feltehetőleg a szerkesztő kezébe nem jutottak el 
Farkasfalvy Dénes tanulmányai vagy értekezései, vallási vonalvezetései. 
Az ő prózája ugyanis nem nélkülözi – mutatis mutandis – Pázmány Péte-
rének legjobb ismérveit, eredetiségben pedig, úgy látom, a katolikus bib-
liaértelmezők magyar élvonalában áll. A gondolati, megfogalmazásbeli 
eredetiség pálmája a kötetben Nagy Károlyt illeti, „örszigetek” – az el-
múlt években már megszoktuk az általa kitalált, fölvett, bevezetett termi-
nológiát; pompásan rámutat írása arra, amik vagyunk, kisközösségileg sőt 
egyénileg is: a magyarságtudat őrszigetei. A gondolatot sokszor és sokan 
körvonalazták, de ilyen pompás kategóriát nem talált rá senki, ez Nagy 
Károlynak és makacsságának érdeme. Ha úgy van, ahogy Nagy Károly 
mondja, akkor ez a tanulmánykötet egyike az új és igen használható 
messzelátóknak. Ha belenézünk, de mindkét oldaláról, úgy is, hogy a dol-
gok összezsugorodjanak előttünk, akkor hirtelen megvalósul a hiányzó 
tematikai egység. Arról van ugyanis szó, hogy a nyugati magyar tudat 
formáját és annak sokféleséget bemutassuk az értekező próza szemüvegén 
keresztül. Ez pedig jelesen sikerült. 
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BALÁZS ZOLTÁN 
Az emlékezések könyve270 

Makkay János: Tarantella avagy utazások a pókhálón (egy pszichoanalí-
zis története verses regény formájában). Szivárvány Könyvek 10. Framo 
Publishing, Chicago 1986, 63 l. 
 
Makkay János önmagára rótt, több, mint egy emberöltőnyi hallgatás után 
jelentkezett újra íróként. Sikeres szerzői pályát – amelyet többek között a 
„Germánia új utakon”, „Urambátyám országa”, „Szép közélet” című mű-
vei fémjeleznek – szakított félbe az önként vállalt negyven éves peniten-
cia. Nevével ez idő alatt sehol sem lehetett találkozni. 

Majd hetven esztendősen befejezett versregénye a szerző nyolcvanadik 
életévében látott napvilágot. Makkay munkássága nemcsak időben, de 
térben is eléggé eltolódott. A mű ugyanis valahol a Ráktérítő mentén, a 
Hawaii–szigetcsoport Oahu szigetének egyik festői és dallamos nevű fa-
lucskájában keletkezett, önkéntelenül is a hasonló körülmények között 
alkotó Lénárt Sándort juttatva erről eszünkbe. 

A „Tarantella avagy utazások a pókhálón” egy pszichoanalízis történe-
tét ígéri megeleveníteni. A félszáz oldalt kitevő munka mintegy mélylé-
lektani breviáriumként forgatható. A lélekelemzés megannyi problémakö-
re terítékre kerül, hol távolságtartóan, hol beleéléssel, azonosítással, azo-
nosulással s ennek megfelelően szenvedéllyel vagy finom iróniával. Mot-
tóul a szerző az Isteni Színjáték középső része utolsó énekének néhány 
befejező sorát választotta. A Színjáték egyben a mű értelmezésének kul-
csául is szolgál. Az indítás és a befejezés is Dantét idézi. A megpróbálta-
tások színhelyéül szolgáló búbarlang a dantei pokol bugyrait jelképezi. 
Beatrice, aki Dantét a Tisztítótűzből a Paradicsomba kalauzolja, a Színjá-
tékban is kulcsfigura, a költő szerelmeként vagy pedig az anya–fiú bonyo-
lult kapcsolat szimbólumaként. 

A Tarantellában is – metamorfózisok sokaságán át bemutatva – köz-
ponti helyet foglal el a nő, lévén papnőből háziasszony, halaskofa, bo-
szorka, anya, szerető, rima... A sokféleség ilyetén ábrázolása mögött ott 
munkál a törekvés, a nő lényegét összes megjelenési formáján keresztül 
érzékeltetni. A felsorolt alakok imigyen a nő tulajdonságait és szerepkörét 
jelképezik. A szerző által maga elé tűzött feladat nehézségét csak tetézi, 
hogy mindezen tulajdonságok összessége még messze nem érteti meg a 
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nőt, mint olyat. Láthatjuk, mily nehéz vállalkozás a nő lényegének meg-
ragadása. Goethe szerint: Das Ewig-Weibliche zieht uns hinan. Ő tehát a 
vonzerőben jelöli meg a nő lényegét. Annyiban nő, amennyiben vonz. A 
Tarantella főhőse is a vonzás–taszítás ellentett viszonyában áll könyve női 
szereplőivel. Az ily módon meghatározott érzelmi bugyorból bugyog föl a 
tudatalatti kénes, iszapos tartalma. A férfi szereplők ugyanakkor a tudati–
értelmi számvetés megjelenítői. Sorsuk hajazik egymásra, a csalódás ab-
roncsolja össze életpályáikat. Egyikük Istenben, másikuk az emberben, 
míg az élvhajhászból erénycsősszé váló társuk önmagában csalódott. 

Makkay alkotása ebben az értelemben az ideálok elvesztését példázza. 
Az élettől való csömör, mint Ortega is megállapítja, ilyen esetekben nem 
testi vagy lelki nyavalya következménye, hanem az ideálok hiányáé. A 
vaskos kiszólások, a testi funkciók kendőzetlen ábrázolása, mélylélektani 
rájátszás az ösztönök és a lelki tulajdonságok közti összefüggésre. A ké-
sőbb kibővült freudi modellnek megfelelően itt is fellelhetők az orális, 
anális, genitális, ödipuszi, pubertás szakaszokra rímelő képek, jelenetek, 
utalások. Léteznek ugyan más modellek is, hisz pszichoanalitikusa válo-
gatja ki, melyiket követi, de az előbbi is gazdag tárháza az ember lelki 
nyavalyáinak. 

A Tarantella nemcsak verses regény, szimfonikus költeménynek is ne-
vezhető. Minden egyes részt zenei utasítás vezet be, még jobban aláhúzva 
ezzel az adott téma érzelmi hangulatát. Lentók, adagiók, scherzók, 
agitatók, dolcék, ritartandók váltogatják egymást. A lassú, méltóságteljes 
kezdés panaszos felhangokkal társul, ezt vidám, élénk, szenvedélyes ré-
szek követik, mintegy a költemény tetőpontjaként, innen lágy, könnye-
debb betétek sorjáznak, hogy a darab végülis egy köztes, sebesebb tétel 
után elhalkuljon, majd késleltetve, fokozatosan felerősödve crescendóban 
végződjék. ' 

Szerencsés a költemény rímszerkezetének megválasztása. A stanza 
mint elsődlegesen epikai formájú rímszerkezet kedvez az írói szándéknak. 
Ugyanakkor meghökkentő a rímelhelyezés, a magyar költészetben meg-
honosodott byroni forma (a b a b a b c c) helyett abcddcba. A kötet elő-
szavát író Faludy György szerint ez a megoldás „halkuló visszhang” jel-
leget kelt. Úgy gondolom, a strófák második része azért kelti ezt a hatást, 
mert többnyire az első rész gondolati lezárásai. Fontosnak tartanám a tü-
körkép jelleg kiemelését, mely a tudat alatti és feletti réteg szembeállítását 
jelképezi. A magyar hiedelemvilágból jól ismert az oldás–kötés. A rontás 
elhárítására szolgáló oldó–kötő énekeink nagy része is a tárgyalt szerke-
zettel megegyező jellegű. A tükörkép kivétel nélkül a másvilág, jelen 
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esetben a tudatalatti szimbóluma. Érdekességként kívánkozik ide az a 
japán szólás, amely szerint a tükör a nő lelke. 

Az Isteni Színjáték az emlékezések könyve. Az emlékezések könyve a 
Tarantella is. A mottóul választott idézet a mű végső kicsengését is meg-
előlegezi. Az analízis sikerült, az utolsó éneknek a Zen–buddhizmus 
satori–jára emlékeztető élménye, az én és nem–én egybeolvadása arról 
árulkodik, hogy az én azonossága helyreállt. 

Egy üvegsíp, mint hogyha mennybe szállna, szólt valahonnan boldog-
ságtól fájón. 

Amint ismét egy lettem önmagámmal felhőt szakasztó óriássá nőttem. 
A mottó utolsó sora, az előbb idézett sorok, a zenei sík crescendóban 

végződése mind a szerző végső letisztultságát sugallják és ... várhatóan 
újabb opuszokat. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS 
Egy kitűnő tankönyvről271 

Másíts László: Szülőföldünk, a Tiszántúl. Tankönyvkiadó, Budapest 
1985. 
 
Gyermekkorom tankönyveire évtizedek távolából is élesen emlékszem. A 
háború előttiek tele voltak „Kassát vissza, Pozsonyt vissza” jellegű tria-
noni irredentizmussal és „Hadnagy Uram”–féle hazafiságra is nevelni 
igyekeztek. De szép könyvek voltak, jó papíron nyomva, választékos ti-
pográfiával, jó klisékkel. A háború utáni rongypapíros tankönyveimről 
hamar leszakadt a fedél, s a tartalmuk gyakorta gyűlöletes volt. Az is 
megesett, hogy minisztériumi utasításra össze kellett ragasztani a történe-
lemkönyv néhány oldalát: a tanügyi bácsikák meghajoltak a Párt előtt, 
amely átírta a múltat. 

A Tiszántúl északi részéről szóló képes tankönyv olyasfajta ifjúsági 
antológia, amilyennek minden tankönyvnek lennie kellene. Gonddal ké-
szített, gonddal és morális felelőséggel összeállított kötet. Hiszen Kodály 
figyelmeztetése lebegett a szerkesztő szeme előtt: „Senki sem túlságosan 
nagy arra, hogy kicsinyeknek írjon, sőt igyekeznie kell, hogy elég nagy 
legyen rá.” A cím persze nem egészen szerencsés: nem olyan téves, mint 
a külföldi magyar gyerekeknek szánt budapesti kiadású könyv elnevezése, 
hiszen nekik végképp nem szülőföldjük az ország, amelyet a „Szülőföl-
dünk” igyekszik bemutatni számukra, ám a „szülőföldünk” szó – bármily 
szépen csengjen is – itt sem állja meg teljesen a helyét, mert az album 
nem csak a tiszántúli gyerekek (vagy felnőttek) olvasmánya, hanem tan-
könyvként minden általános és középiskolának javasolja a Művelődés-
ügyi Minisztérium. 

A kötet a beregi és szatmári Tisza–hát, a Nyírség, a Hortobágy, a 
Nagykunság és a Sárrét földrajzi egységével foglalkozik: bemutatja 

földrajzát, néprajzát, művészetét, történelmét, irodalmát. Masits Lász-
ló, Hajdúnánás szülötte, jó lokálpatriótaként szeretettel és hozzáértéssel 
válogatta össze a szemelvényeket s a képanyagot. Az új, külön ehhez a 
kötethez rendelt fotókat Hapák József készítette. 

Jóízű, mondhatnám jóhangulatú tankönyv a Tiszántúl. Üres szólamok 
nincsenek benne, minden témája, képe lekötheti még a legfiatalabbak 
érdeklődését is. Masits jó pedagógiai érzékkel megáldott közművelő és 
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kényes a becsületére, nem hajlandó sem történelemhamisításra, sem zsar-
gonos szövegelésre. A történelmi közelmúlthoz nem nyúl, bölcsen, hiszen 
nem lehet távlata, s politika–mentesen igyekszik megoldani a feladatát, 
tényszerűségre törekedve. Az elől persze nem menekülhetett meg, hogy 
Zalka Máténak szánjon egy passzust, ám hál' Istennek spanyol polgárhá-
borús érdemeit domborítja ki, s meg sem kísérli írói érdemeit feszegetni. 
S mivel a szerző nem a politikai kommentálás embere, természetes 
magátólértetődéssel veszi sorra a tárgyalt földrajzi egységnek azokat a 
művelődéstörténeti jelenségeit vagy műemlékeit is, amelyek a román ha-
tár másik oldalára kerültek. Nagyvárad etimológiáját hosszan elemzi Ba-
logh Jolán nyomán, aztán az már a gyerekek dolga, hogy felderítsék, mi-
ért nincs ez a Debrecenhez oly közel eső város Magyarországon. 

Az olvasmányok, szemelvények mögé illesztett feladatok mutatják jól 
Masits László pedagógiai érzékét és jellemzik magát a szerzőt is. Mikor 
Telegdi Katáról, az első magyar verselő nőről szól (XVI. sz.), feladatként 
azt adja: tudd meg, ki volt Czóbel Minka. Máskor azt adja fel: derítsd ki, 
miért volt a Rákóczi–kori pénz neve „libertás”. Okos, szép feladatok. 

A Tiszántúl, ez az olyannyira magyar vidék, irodalomban is gazdag. A 
szerző biztos kézzel vezeti át ifjú olvasóit Bessenyei, Fazekas, Kazinczy, 
Kölcsey (végre a Parainesis egy érthető, olvasható, rövidített változata!), 
Kuthy Lajos, Petőfi, Arany, Jókai, Móricz és Krúdy világán; Adyról ér-
dekes fényképet közöl, amint egy debreceni szerkesztőségben dolgozik; 
Németh Lászlótól annak a leírását olvashatjuk, hogyan avatódott tisztelet-
tel övezett íróvá harminc éves korában, az Ady Társaság irodalmi estjén. 
Zilahy Lajostól is találunk idézetet s Képes Gézáig vezet az írók, költők 
sora. A közölt dokumentumok nem szokványosak, egyik–másik valósá-
gos csemege, mint például a szobrász Medgyessy Ferenc ifjúkori levele, 
vagy a részlet Móricz Zsigmond kevéssé ismert riportjából. 

A tankönyv vége felé elérkezünk jégkorszakkal kezdődő (bátorligeti 
ősláp) utunk során az atomkorhoz, hiszen Debrecen atomfizikai kutatóiról 
is híres, de jó érzéssel tölthet el bennünket, hogy a századvég számító-
géppel bűvészkedő ifjúsága ebből a könyvből jó értelemben vett hazafisá-
got, nemes gondolatokat és tiszatáji önérzetet meríthet. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Aki megsejtette a hazát...!272 

Csönd, Ének, Csönd. (Buda Ferenc ötvenedik születésnapjára.) Magyar–
Finn Kulturális Egyesület, Kecskemét 1987,135 l. 
 
Köszönteni mindig öröm, s különösen az, ha nekünk rokonszenves embert 
ünnepelünk. Buda Ferenc költő azok közé tartozik, akik többszörösen is 
megérdemlik a méltató hangot, hiszen 1986-ban nem csupán ötvenedik 
születésnapja volt; alkotói pályája egy másik 6-tal végződő évhez is kap-
csolódik. Nevezetesen 1956-ban húszesztendősen néhány verse miatt per-
be fogták, elítélték. Állampusztáról 1957-ben szabadult. Lezsák Sándor 
írta róla Tündöklő hallgatás című dolgozatában: 

„Tovább nem tanulhat, az ország valamennyi felsőoktatási intézmé-
nyében érvényes a kizáró határozat. Egy évig Debrecenben, a szüleinél él, 
segédmunkát végez. 1959 februárjában a Dunántúlra költözik, megnősül, 
felesége tanít. Albérlet Nagycsepelyen, különféle alkalmi munkák, majd 
júniustól néhány hónapig a Szárszó melletti Szóládon élnek, itt a Minisz-
tertanács üdülőjében sarabolja a sétányt. Közben három versét elfogadja 
közlésre a Kortárs, a remény első jele. Szigligeten megismeri Nagy Lász-
lót, Juhász Ferencet, Szécsi Margitot: a bíztatás akaratát edzi. Októbertől 
újra Debrecenben, megszületik első gyermekük. Esztendeig egy fatelepen 
rönkvágó fűrészen, marógépen dolgozik. A kényszerpályára szorított em-
beri–költői lét újra szabadulni próbál: 1960 szeptemberében kicsi bőrönd 
a házuk, kicsi bőrönd a váruk, indulnak Pestre sorsot próbálni. Szállást 
keresnek, de kevés a pénzük, botlik a remény. Nincs munkahelyük, laká-
suk, ha igazoltat a rendőr, visszazsuppolnák őket Debrecenbe. A Déli 
pályaudvar mellett vasúti szálló. A nyitott kapun belopakodnak, riadnak a 
felső emeletig, lakatolt vasajtóig. Itt éjszakáznak. Az elrejtő falakon túl 
Magyarország fővárosa.” 

Ám miként a fakérgen is begyógyulnak a mélyre vágott sebek, úgy 
Buda Ferenc is fokozatosan lábadozott a kitaszítottságból, priusza lassan-
ként lepattant róla, s napvilágot látott 1963-ban első kötete, a Füvek pél-
dája. Tanítói állást kapott Pusztavacson, folytathatta az egyetemet, az 
irodalomkritika érdeme szerint méltatta, országos antológiákban szerepelt 
– de közben mind nagyobb terhet rótt rá, hogy teljesíteni akarta Ady End-
re parancsát: kis nemzetnek még lélegeznie is radikálisan kell. Akik figye-
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lemmel kísérték a hatvanas években induló – lábraálló – költők sorsának 
alakulását, azok pontosan emlékeznek arra, hogy a Tiszta szigorúság vagy 
az Egy marék parázs kötetekben helyt kapottak csapata mennyire megkín-
lódta a jövőt. Ratkó József, Buda Ferenc, Utassy József – hogy csak né-
hány nevet említsünk – idegeket cincáló gondokkal küzdve keresték nem-
zedékük helyét, s bizony a politika nem tartotta javarészük alá segítő te-
nyerét. Buda Ferencet noha Kecskemétre hívták és a város fiának fogadta, 
ösztöndíjat, lakást adott néki, a Forrás főmunkatársa lehetett, viszont a 
megszólalás hatalmas felelősségén ez nem enyhített. A múlt visszajárt, a 
jelen pedig a szigorú alázatra nógatta, ám a tudatosan vállalt hat gyermek 
virrasztó szuszogása nem engedte öngyilkosságba hajszolódni. Fekszem 
csak egymagam című versében így ír: 

Jajgatva sír a szél  
Nyugalmát nem leli  
Ágak szikár hegyén  
Október lángjai 
……………. 
Szemembe por szitál  
Talpamra sár tapad  
Fölszedni sem tudom  
Szétrongyolt sátramat 
 
Juhokkal sík mezőn  
Járnék én boldogan  
Vernék izzó vasat  
Ha adnál jó Uram 
 
Fekszem csak egymagam  
Aludni nem tudok 
 Néznek rám szótlanul  
Elhamvadt csillagok 

 
Ez a költemény Buda Ferenc ötvenedik születésnapjára megjelent ki-

adványában kaphatott nyomdafestéket, s ezen kívül még jónéhány – hosz-
szú évekig asztalfiókban szunnyasztott – vers a Csönd, Ének, Csönd... 
kötetben láthatott először napvilágot. A 135 lapos összeállítás gondozását 
a kecskeméti Magyar–Finn Kulturális Egyesület végezte olyan ismert 
alkotók segítségével – közreműködésével –, mint például Ilia Mihály, 
Lezsák Sándor, Orosz László, Bertha Zoltán, Agócs Sándor. A bevezető 
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köszöntőt Szécsi Margit írta, kiemelvén, hogy mit is jelent egy népnek, ha 
akadnak fiai, akik megsejtik a hazát. Buda Ferenc kitagadhatatlanul közé-
jük tartozik, hiszen a magyar valóságot ő a terhek cipelése közben tapasz-
talta: a tanyasi gyerekeket tanítva, a pusztai öregek kínlódását látva, és a 
nyíltarcú ellenség hiányát fogalmazva értette meg, hogyan működik az 
egész. 

Buda Ferenc élet– és költői útja stációinak összegezéséből erőteljesen 
kiviláglik a Szólásért való ének hatalmas ereje, de egyben a verselőkedv 
elapadásának dokumentuma is ez a születésnapi könyv. A nagy elárvulá-
sok tanújaként fogalmazta a magukra hagyott idősek keservét: Ki látogat 
meg, tarlóarcú öreg, ki látogat meg? – és ez a szociográfikus líra valam-
ennyi méltatóját arra figyelmeztette, hogy komolyan kell venni kijelenté-
sét, miszerint a vasak maguktól nem hajolnak. A kötet szerkesztői nem 
feledkeztek meg annak a beszédnek közreadásáról sem, amelyet az 1979. 
május 18–19-én tartott lakiteleki találkozón mondott, ám a megnyitó szö-
vegét nem publikálhatta, mert hangos töprengésének utolsó sorai a nem-
zeti önismeret fegyőreit intették imigyen: …„történelmünk során 
szomszédainkkal egy katlanban főttünk, egymás húsát is ettük, egymás 
nélkül nem lehettünk. Nem lehettünk volna azzá, akik vagyunk, ők sem 
azzá, akik. Bűneink is közösek, s kölcsönösek. Voltaképpen testvérek 
vagyunk. Miért ne lehetnénk egyben barátok is? Múltbéli és jelenkori 
létünk örökös tanúja, a fénylő és hallgatag Duna egymásrautaltságunknak 
nem csupán jelképe, de megtestesülése is. Vaspánt és kitárt kapu, simára 
gyalult senki földje, mindenki országútja, mely ingyen továbbít hullát és 
hordalékfát, tilalmas híreket és áruval terhelt hajót. Vonjuk ki hát a kést 
egymás bordái közül, törüljük meg, s tegyük le. Jobb azzal jó időben ke-
nyeret szelni. Vagy pedig rendezzünk ünnepeket továbbra is tudatlanul és 
hitehagyottan, lámpavasra húzván a megfakult lobogókat.” 

A falusi tanító, a tanya–hazát zsoltárra imádkozó költő azt is megéne-
kelte, hogy a nyárfák pihevirágzása – hószakadás, és a puszták kisemmi-
zettjeinek sorsjobbításáért perelve nálánál hitelesebben kevesen ábrázol-
ták a nagy elárvulást: „jószágaidat etesd, megitasd, ültess, kapálj, horolj, 
karaszolj, de aki lerogyik, földet ehet, gyomlálhat gyászvirágot (...) Szü-
retnek: örömnek ideje, ősz évada, minden kifosztva...” Buda Ferenc tehát 
nemcsak azért jelentős alkotó, mert ismeri a vallomások kínját, és szaba-
dítani akarja népét a fekete aszály évadja koloncától, ennél sokkal fonto-
sabb, hogy őszinte – komolyan veszi embervoltát: szem és száj meg ne 
alkudjék soha! 
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HATÁR GYÖZÖ 
Rég volt igaz se volt273 

Korek Valéria: A századelő három mesternovellistája, Aurora Kisköny-
vek, München 1987, 82 l. Ára 12 német márka. 
 
Aki az Egyesült Államokba látogat és a Yale Egyetemi Város gótikus 
épületeinek megcsodálására New Haven-ben megállapodik, jól teszi, ha él 
az alkalommal és felkeresi a magyar irodalom ott élő kiváló művelőjét – 
Korek Valériát. A tisztelgés nemcsak a kornak szól, hanem a magyar szó 
szeretetében, irodalmunk gondozásában–gyarapításában eltöltött évtize-
deknek is. 1960-ban jelent meg a „Budai látogatás” című jellegzetesen 
emigráns regénye, 1976-ban az Aurora kiadásában Ambrus Zoltánról írott 
könyve. Folyóiratokban megjelent tanulmányai közül hadd említsük meg 
Krúdyról, Ignácz Rózsáról, az Arany-Fontane-Kertbeny összefüggések-
ről, Edmund Wilsonról, Plenzdort Goethe paródiájáról szóló remek írása-
it, számos recenziója közül pedig Márai Sándor életművéről és Zilahy 
Lajos „A Dukayak” című nagy regényéről szólót, amelyben új értelme-
zést adott ennek a sikerregénynek. 

S hogy mennyire az új meglátások, az egyéni szempontok a jellemzői 
Korek Valériának, az irodalomtörténésznek – annak most ékes tanújelét 
adta A századelő három mesternovellistája című remeklésével, amely az 
Aurora Kiskönyvek 9. kötete gyanánt jelent meg Münchenben. A tenger-
csepp nem tartalmazza ugyan a tenger háborgását vagy a golfáramot, de 
amennyire igaz, hogy a cseppje tartalmazza ásványi sóit, fizikokémiai 
tulajdonságait, annyira igaz az is, hogy a kiválasztott három jeles elbeszé-
lő egy–egy kiugró darabja tartalmazza a századelőt. A korhangulatot, a 
kor divatnosztalgiáit, utópisztikus vágyolgásait; a képzőművészeti-
irodalmi sallangokat és gingallárékat, amelyekkel erotikáját a kor interp-
retálja és felcicomázza; és – nem utolsó sorban – szellemtörténeti letétjét: 
a kor metszékét állóképben – diapozitívban. A három kismester kiválasz-
tott novellái: az 1905-ös keltezésű Mayer, a zsidó suszter, Petelei István-
tól; az 1912-ben közreadott Az aranykéz, Lövik Károlytól és az ugyancsak 
1912-ben megjelentetett A hamu alatt, Török Gyulától. De szabad-e 
„kismesternek” nevezni e kitűnő prózaírókat, csupán mert az irodalomtör-
ténet perspektívájában a pálya szélére szorultak? vagy mert oeuvrejük 
viszonylag szűkreszabott? Kosztolányival — minden ember „egyedüli 
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példány”, minden embert csak a saját lélektani léptéken lehet és szabad 
felmérni; a kis oeuvre is lehet jelentős, a terjedelmet megnyirbálhatja a 
szerencsétlen élet, a betegség vagy a halál. 

Petelei István Mikszáth árnyékában kezdte pályáját s különös szerzet 
volt. Jómódú örmény kereskedőcsaládból származott. Először teológiát 
hallgatott, de elsodródott a természettudományok, majd az archeológia 
felé, míg végezetre újságírásra adta a fejét; lapot szerkesztett Kolozsvárott 
és Marosvásárhelyen. Hamar utolérte a korra jellemző spleen, a depresz-
szió; mindenből kiábrándult, mindentől visszavonult, megközelíthetetlen 
remeteként élte le élete hátralévő éveit és barátaitól magáramaradva halt 
meg, nagyszerű felesége ápolta, akivel igen boldog házasságban élt. Az 
atmoszféra mestere, csak időszomszédja Mikszáthnak, ám A jó palócok 
kedélyeskedő, anekdotázó szerzőjénél modernebb, előremutatóbb. Szer-
zőnk végigmegy Petelei életművén, az Árva Lottitól, A vén nemesen, A 
kakukkos órán, A gyehennán, A jutalom és A görög trátyi és az apja cí-
műn át a Demmel feleségéig – egy–egy találó vonással jellemezve–
érzékeltetve sorra–rendre mind – hogy azután Mayer, a zsidó suszternél 
kössön ki. A novella egy szerencsétlen végű hittérítés története: „A Ma-
yer-család sorsa tragédia: függönye váratlan, hatalmas erővel gördül le: az 
Ágoston pap térítő megszállottsága csomósodik össze az aggszűz elteme-
tett vágyaival” – írja Korok Valéria. Petelei István szóhasználata erdélyi-
es, nemhiába tekinti őt Pomogáts Béla „a transszilvanista elbeszélő iroda-
lom elődjének”. A tönkrement földbirtokosfamília és a falusi zsidó susz-
ter házanépe sorsának katasztrofális összefonódása voltaképp parányi 
földi visszaverődése a hitek állóharcának a mennyekben – a szellemtörté-
net Catalaunumának. Alakjai plasztikusak, pátoszuk szoborszerű, Petelei 
„egy–fából faragott művész” – ellentétben Lövik Károllyal, aki „nemegy-
szer disszonáns skálán játszó” – és ellentétben Török Gyulával, aki 
(megintcsak Korek Valéria jellemzése szerint) „szivárványos ihletekből 
merít”. 

Lövik Károly hangvételénél, tematikájánál fogva mintha közelebb vol-
na hozzánk. „A szivárványos és az elmosódott határozatlanságukban jel-
legzetesen dekadens jelzők: elveszettséget, az élet félelmét sejtetik. Mint-
ha máris elmondanának az íróról valamit” – állapítja meg róla, elöljáró-
ban, a szerző. Annyi szent, minden pillangógyűjteményből üveg alatt 
igencsak kirína ez az óriás pávaszem, érdemes volt gombostűvégre venni: 
Lövik Károly hóbortos szerzet lehetett. Igazi „dandy”, soknyelvű és több 
nyelven író, kiváló szlávista, a lengyel és az orosz irodalom rajongója; 
lóimádó, lószakértő és lótenyésztő s ha álmatag világfájdalmához a galan-
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tériát is hozzávesszük és a szoknyavadászat időrabló jellegét, igazán nem 
tudjuk, mikor volt érkezése arra, hogy írjon is. Pedig írt, úri szégyenke-
zéssel, hamiskás szemérmeléssel és robotos semmittevéséhez képest elég 
sokat, szép sikerrel. Szerzőnk a Lövik–életművön is végighalad, az élet-
rajzi érdekű Árnyéktánctól, a Kísértetek, az Amadeus, az Egy elkésett lo-
vag, a Kék napernyős kisasszony, a Netti, az Egy éj Velencében és a Gyű-
lölet érintésével (mely novellafűzért a közös főszereplő egy–regénnyé 
fűzi össze) – Az aranykézig, amely választott darabja. Az aranykéz „há-
rom iskolásgyerekről szól: a tízesztendős Zsuzska és két tizenkét éves fiú 
barátságáról”. Szerencsés választás volt, annak ellenére – vagy tán éppen 
azért – hogy Az aranykéz olyan más, oly kevéssé tipikus; ugyanakkor 
vérpróba nélkül is nyilvánvaló a szerző „apasága”. Petelei Istvánnál in-
kább feltámasztható, sokoldalú és izgalmas elme: színesebb, kalandosabb, 
szerelmesebb természetű s bármi kockázatos, mondhatni Krúdy–előfutár. 
„Utazásairól, olvasmányairól csupán közvetve tudunk: nevekről, adatok-
ról, amelyeket írásai fölszívtak. Hogy kedvelt fogalmával éljek: ködfátyol 
mögött sűrűsödött a fantáziája. Ironikus művész volt: Egy elkésett lovag, 
Egy régi gavallér; humora cum grano salis adagolt: A Záleszki–lányok, 
Cheveauléger, Netti. Nem annyira meggyőződés, életérzése lehetett a 
pesszimizmus – korai haláltudatával árnyalt” – írja Korek Valéria. 

Az eddigi szerzőkkel ellentétben Török Gyula inkább két nagyregé-
nyével írta be nevét az irodalomtörténetbe: A zöldköves gyűrű 1917-ben, 
A porban 1918-ban jelent meg – és novellatermése kiritkult, amikor re-
gényépítkezéseibe fogott. Az itt röviden elemzett elbeszélések: az Őszi 
kaland, A vöröshajú özvegy, Porcelánok, Pásztorok, Az amerikánus, A kis 
gróf, stb. az elemzés tárgya, A hamu alatt, 1912-ben íródott. Ez 
megintcsak kiugró – a többitől majdhogynem „elugró” – darabja Török 
Gyula novellatermésének: vagy ahogyan maga a szerző is megállapítja: 
„Mintha kirívó kivétel volna ... szinte színpadra kívánkozó, egyfelvonásos 
dráma. Részletező realizmus árnyalt hangjai viszik benne három öregasz-
szony kedélyesnek induló Kaffeeklatsch-ját fél század tetemrehívásának 
zűrzavarába”. A múltak felhánytorgatása, az egyre feszültebb légkör, a 
kölcsönös szemrehányások özöne, a kirobbanó botrány, a valaha–volt 
szépasszony kiutasítása egy sok évtizeddel azelőtti házasságtörésért – 
mindez mintha színpadra, de legalábbis rádióra kívánkoznék. Az asztalra 
kerülő asztalterítő is: „szimbólum, amely beindítja az öregasszonyok fe-
csegését, hogy azután a dénouement-hoz vezessen. A megosztott asztal a 
házasság jelképe; rajta a színes, törökös terítő a görbe kitérőket jelentheti. 
A megcsodált kézimunka: a történet mágikus tengelye, Irma vallomásá-
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nak lávaömlésében 'rongyos abrosz', pusztán újságpapírral védett kacat 
lesz. A hamu alatt minden részletében valamit jelentő és – jelentékeny 
írás, – egy huszonnégy évesnek bravúrja, aki mintegy a láthatatlanná va-
rázsló köpenyegben leste meg az öregeknek avitt titkát”. Korek Valéria 
filológiai módszere a close reading; ám semmiféle beható elemzéssel 
nem férkőzhetnék olyan közel választott szerzőihez, ha nem volna ott a 
vélelmezhető vonzrokonság, amely választásának alapja volt és – és! –, 
ha az illusztris írónő maga nem hozta volna sejtjeiben, elméjének raktáro-
zó engrammjaiban magával a kort, amelyben szerzői éltek; vagy ha nem 
is a kort magát, de annak közelségét: ízét–szagát, csengését–bongását; 
mindenre ki- és átterjedő, át- és kiható szecesszióját, vagyis uralkodó íz-
lését, morálját, hangulatát, konvencióit. Felkészültsége akkor sem lehetne 
alaposabb, ha odahaza élne és a hazai könyvtár ott volna kézről – kézki-
nyújtásnyira. Minden monográfust ismer, aki anyagát feldolgozta, a kor 
aktáit feltúrta, eleven emlékeit szerzőiről felidézte–leírta; Illés Endrétől 
Domokos Mátyásig, Bisztray Gyulától Diószegi Andrásig, Komlós Ala-
dártól Szeghalmi Elemérig, Schöpflin Aladártól Németh G. Béláig, 
Szauder Józseftől Vargha Kálmánig, Pók Lajostól Pomogáts Béláig so-
kaktól idéz jegyzeteiben a lap alján, a korabeli sajtóban végzett alapos 
búvárkodásáról nem is beszélve. A századelő három mesternovellistája 
kiváló tanulmány, igaz nyeresége az Aurora kiskönyvek klasszikus soro-
zatának. 
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BALÁZS ZOLTÁN 
Mindennapi halálok274 

Ferdinandy György: A vadak útján, Elbeszélések, Szivárvány Könyvek 
11. Framo Publishing, Chicago 1986,119 l. 
 
Ferdinandy György hetedik elbeszéléskötete kisebb meglepetésnek szá-
mít. Előző kötetében ugyanis a következőket írta: „Az elveszett gyermek” 
hatodik elbeszéléskötetem. A hatodik és az utolsó... A milliós nyugati 
diaszpóra közönyén zátonyra fut minden erőfeszítés. Ahol nincs igény rá, 
onnan előbb–utóbb kipusztul az irodalom. Utóbbi két megállapítása 
bármennyire is sarkítottnak tűnik, sajnálatos módon igazabb annál, mint-
sem hogy vitába szállhatnánk vele. így aztán nem marad más hátra, mint 
csöndes örömmel nyugtázni az újabb kötet megjelenését. A csöndes jelző 
mellé még a megértő szót passzíthatnánk, ha egyáltalán meg lehetne érte-
ni ezt a nagyfokú közömbösséget. Remek írók, sőt remekírók életműve 
szakad meg kellő támogatás híján. Azokat nem is említve, akiké így ki 
sem bontakozhat. 

Aki ilyen körülmények között, anyanyelvi és művei befogadó közegé-
től megfosztva is alkot, a szó nemes értelmében vett megszállottnak mi-
nősíthető. Ebben a helyzetben csak az igazán tehetségesek és a dilettánsok 
tartanak ki. Bár utóbbiak buzgósága elé még a vak szócskát kell odabigy-
gyeszteni. Ezen a ponton válik érezhetővé a dolgos középszer hiánya, 
amúgy átmenetként, vízválasztóként, irodalmi bázisként. S értékként is, 
kiszűrve ezzel az irodalmi segédmunkások azon rétegét, kiknek díszköté-
ses fércműveire valahogy mindig összejön a kiadási költség. 

A megszállottsággal kapcsolatban ellenben azt is be kell vallanunk, 
hogy az írói–művészi alkat szerves részének tekintjük. Mintegy előlegéül 
annak, hogy valakit megszálljon az ihlet. Ferdinandy György újabb köny-
ve három részből tevődik össze. Az egyes részek főleg keletkezési idejü-
ket illetően különülnek el egymástól. A „Furcsa, idegen szerelem” ciklus 
novellái 1984–86 között íródtak. Friss keletű a „Bevallom őszintén” tár-
sadalomrajzi indíttatású riportja is. A „Hóhányók” ciklus karcolatai a for-
radalmat követő öt esztendőben keletkeztek. 

Szerzőnk egyéni hangját már rég megtalálta, sajátos, csak rá jellemző 
világot teremtett. Helyszínei, témái változatosak, mégis mindig ugyan-
azok. Bonyolódjék a cselekmény bár Párizsban, Puerto Ricóban, Stras-
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bourgban vagy Budapesten, a novellák mélyéről minduntalan felgyön-
gyözik a gyermekkor, válás, elválás, apa–fiú viszony és mind e témákat 
holdudvarként övezi körül 56 máig sem feldolgozott emlékének fényko-
szorúja. 

Némely szereplők, mint például Babó, korábbi novellákból kerülnek 
elő és tűnnek el újfent. Ferdinandy minden alakja hús–vér ember, érzékle-
tesen megrajzolt figura, de írásművészete által testetlenné teszi őket s így 
mintegy hívószóra megjelenő hamleti szellemként bolyonganak az író 
emlékeinek labirintusában. 

A cselekmények pontos helyszíne, időpontja mindig ismeretes, mégis 
el tudja érni, hogy valami időtlenség lebegje körül őket. 

Letisztult hangon jeleníti meg emlékeit, de a letisztultság tragédiákat, 
nosztalgiát, sóvárgást a soha meg nem ismert boldogság után, mély ér-
zelmeket takar. Boldogság nem lehet már a szerző osztályrésze, legföl-
jebb a fiával való egymásratalálás röpke idejére, de ezután is csak üres-
ség, „nagy csend”, a „befejezett dolgok csendje” marad. Ami nem csoda, 
hisz Ferdinandy a múltat és jövőt mint hasznavehetetlen kategóriákat 
egyaránt elveti. Ezzel még Pascalon is túlmegy, aki legalább a jövőt mint 
célt tételezi fel. Az eredményt illetően gondolkodásmódja mégiscsak a 
francia filozófuséra hajazik: „A jelen sosem a célunk; a múlt és jelen csak 
eszköz: egyetlen célunk a jövő. Ezért sohasem élünk, hanem azt reméljük, 
hogy majd élünk; s mivel állandóan boldogságra készülünk, elkerülhetet-
len sorsunk, hogy sohase legyünk boldogok.” 

A valóságos hátterek és helyenkénti derű ellenére is Ferdinandy írásai 
az iménti meglátásból eredő keserűség jegyében fogannak, elég csupán a 
novellák címeit számba venni: Furcsa, idegen szerelem; Hideg, északi 
tavasz; Kiűzetés; Halál; Csőlakók; Alkalmatlan; Temetés. 

Vajon, hol keresendő az ok? 
Az egyéni vagy a mindenkire kimért csapásokon túl, úgy véljük, 1956-

ban. A forradalom után a szerző számára kibillent a világ tengelyeiből. A 
nietzschei gondolat, a köldökzsinórról leszakadt ember elemi magánya 
vált uralkodó érzéssé. 

Mégis van kiút és ezt Ferdinandy is meglelte. A „Halál” című novellá-
jában írja: „Kivándoroltam. Azóta–élek. Csak apró, mindennapi halálok 
vesznek körül a Dél Keresztje alatt. A kíváncsiság hagyott magamra elő-
ször. Ikertestvére követte, a bizalom.” 

Az ellenszer pascali, A művész témáinak korlátái között él. De idézzük 
csak a filozófust: „Mihelyt azt hisszük, hogy megkapaszkodhatunk és 
megállapodhatunk valami határponton, már el is mozdul, elhágy bennün-
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ket; ha pedig utánamegyünk, kicsusszan kezünk közül, tovasiklik, örökös 
szökésben menekül előlünk. Semmi sem áll meg számunkra. Ne töreked-
jünk hát biztonságra és szilárdságra.” Nos törekvés ide vagy oda, ez a 
biztonság, szilárdság szerzőnk életéből mindig is hiányzott, írásai által 
azonban sikerült minden írástudó legfőbb célját megvalósítania, néha–
néha helyretolni a kizökkent időt. 

A fedőlapon szereplő címmel kapcsolatos érzéseink felemásak. A cím-
lap tervezője bizonyára a címben található „vadak” szóra asszociálva ül-
tette a betűket célkeresztre. Sajnos a kibetűzhetőség rovására. A hátolda-
lon levő fénykép ellenben jól sikerült kompozíció. 
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JÁKLI ISTVÁN 
Egy garabonciás könyve275 

Hans Magnus Enzensberger: Ach Európa! Wahrnehmungen aus sieben 
Lándern. Mit einem Epilog aus dem Jahre 2006. Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt 1987,501 1. 
 
Amióta szétszóródtunk a világban, némelyikünk csodálkozva veszi tudo-
másul, hogy másfelé, más népeknél is élnek, csudákat mívelnek nagykö-
pönyegű, emberformájú lények, akik a mesés népi emlékezet garabonciás 
diákjaitól csak abban különböznek, hogy – Hans Magnus 
Enzensbergerhez hasonlóan – e garabonciások csodás tettük után nem 
tűnnek el a semmibe, hanem köztünk maradnak, velünk öregednek. A 
fiatalos külsejű, 58 éves Enzensberger a német nyelvterület egyik legis-
mertebb költője (magyarul két verseskötete jelent meg: a Vallatás éjfélkor 
1968-ban és A Titanic pusztulása 1982-ben) és esszéírója, de írt hangjáté-
kot, librettót, forgatókönyvet, pamfletek és harcos cikkek sorozatát, vala-
mint a sztálinista álnokságot döngető regényt a spanyol anarchista 
Buenaventura Durutis megöletéséről. írásaiból ítélve maga is az anar-
chizmus felé hajlik – módjával. Nem viszi túlságba a dolgot. Megmarad 
kedves, rokonszenves, ismételten megifjodó földrészünk életelvénél: a 
káosznál. Nos, erről a kaotikus, felemás kontinensről van szó „Ach Euró-
pa” című legújabb könyvében. Érdekes könyv, szórakoztató, tanulságos, 
persze nem fogja be az egész látóhatárt. 

Riportjai a többi között a nagytekintélyű nyugat–német hetilap, a Dk 
Zeit hasábjain jelennek meg. A fantázia, élményeinek szorgalmas jegyze-
telése, pontos emlékezés a beszélgetésekre, s a megfigyelések aprólékos 
felsorolása jellemzi ezeket a „tudósításokat”. 

Hét országot járt meg hétmérföldes léptekkel; már a címek is sejtetik, 
hogy Heinrich Heine méltó utódja vallatja Európát, és vall róla: Svédor-
szági ősz; Olasz kicsapongások; Magyar zűrök; Portugál töprengések; 
Norvég anakronizmusok; Lengyel esetlegességek; Spanyol szerepek – és 
a reális vízió; Epilógus: Csehország a tenger mellett. Ingeborg Bachmann 
megrázó versének címe. Mintha azt mondaná: Európát nem a központból 
lehet megérteni, a földrész jövője a perifériákon készül, feltéve – végre 
leszakítja a középosztály által sokszor míves ügyességgel kovácsolt lán-
cait. Hiába leplezi, ízeiben ott él még a hatvannyolcas évek diákmozgal-
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mainak forradalmi varázsa, a középosztály fiainak elvetélt lázadása. Hans 
Magnus Enzensberger ma már nem az irodalmi baloldal ünnepeltje. Mar-
xizmusából kubai kalandja ábrándította ki, s a reálisan létező szocializ-
must a „fejletlenség legmagasabb fokának” minősíti, anélkül, hogy a 
konzervatívizmus apostola lett volna belőle. 

Életútját szemlélve egy szertelen egyéniségről beszélhetnénk; mint író 
végletekig fegyelmezett, miközben játékos kedvében alkot tökéleteset 
(tudja: a játéknak vannak a legszigorúbb szabályai!), gyakran még prózá-
jában is a vers izgalma lüktet; írói nyelvezete egyszerű, olvasmányos, 
néha túl szép, veszélyesen gördülékeny, síkos, mint a jégtükör, talán ra-
vasz is, alkalmat adva neki a visszavonulásra – szóval igazi garabonciás. 
Budapesti riportjából az olvasható ki, hogy a magyaroknál is leginkább a 
zűrzavar bájolja el. „Mindenki szereti Magyarországot... Én sem vagyok 
kivétel... Hogy miért, nem tudom... eme nyolcad–paradicsom varázsa alól 
éppúgy nem vonhatom ki magam, mint a milliók, akik mint kizsákmányo-
lók és devizaszállítók, megszállók vagy csak kíváncsiságból jönnek ide, 
Magyarországra.” Ez az őszinte szerelmi vallomás az okos szeretet fé-
nyével világítja meg a magyar zűr homályait. De még egy garabonciásnak 
sem adatott meg, hogy előítélet nélkül, minden dolgot annak lásson, ami. 
Erről vall szójárása: következetesen népieskedőknek írja le a népi írók 
szellemében csoportosuló ellenzéket. Ideáljuk – írja – az „univerzális ma-
gyarság” és „úgylátszik a demokrácia nem problémájuk”, s a „bomírt 
nemzeti érdek” mutatkozik meg abban, ahogyan Romániát bűnbaknak 
(béte noir) állítják be; köztük és a „demokratikus ellenzék” közötti ellen-
tétet az ő számlájukra írja. Elismeri ugyan egyezéseiket is, szívéhez azon-
ban ez a másik ellenzéki csoport áll közel, információit is tőlük kapja. Az 
informátorok – bár a konkurenciával szemben nem nagylelkűek – hozzá-
segítik Enzensbergert a magyar valóság „észleléséhez”. 

A pártlap helyettes főszerkesztőjét „az utolsó mohikánnak” titulálja, s 
ítélete róla megsemmisítő: „Elővigyázat, számítás, taktika – ha csak ez 
volna! Ám, e megőszült szerkesztő számára a hazugság már nem eszköz a 
cél elérésére, nála habitus lett, második természet.” Ehhez illik megjegy-
zése, amely a kelet–közép-európai helyzetről legalább ennyire lesújtó. 
„Rezsimek, amelyek azzal az elhatározással léptek föl, hogy likvidálják a 
múltat, konzerválják annak összetört maradékait. És ez nemcsak a falakra, 
háztetőkre érvényes, hanem az emberekre és érintkezési formáikra is.” 

Enzensberger – mint említettem – gyűlöli a középosztályt, Európa sze-
rencsétlenségének tartja; talán azért gyűlöli, mert maga is abból szárma-
zik, sőt – akárcsak barátai, vendéglátói, beszélőtársai a hét országban – 
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ma is tagja, hangadója a jómódú intellektuális rétegnek, divatos lezser 
öltözéke jelzi hovatartozását. 

Végezetül Timothy Taylor amerikai újságíró – azaz Hans Magnus 
Enzensberger – képzelt európai utazása 2006-ban, miután a Csernobil-nál 
összehasonlíthatatlanul szörnyűbb atomerőmű–szerencsétlenség Francia-
ország legnemesebb szőlővidékeit tette tönkre évszázadokra; miután a két 
világhatalom valamiképpen megegyezett, s magára hagyták Európát kao-
tikus rendjével. A következő negyvenkilenc oldal megint „a tipikus 
Enzensberger–Sound, a halálos komolyság és a gúny, a kritika és a szim-
pátia keveréke”. Megilletődve olvastam ezt az utolsó riportot – Csehor-
szág a tenger mellett. A bizarr ötletek sorozatában (Prágában például dön-
tő szerepet játszanak a huszitákra emlékeztető „rajongók”) nem egyszer 
felfedeztem levélváltásunk nyomát. Enzensberger már az első levelében 
ezt válaszolta kritikus megjegyzéseimre: Levelének „tanulmányozása arra 
emlékeztetett, amiről régebben egy botanikus beszélt nekem: Minél köze-
lebbről szemlélünk egy virágot, annál szerényebbnek mutatkozik saját 
tudományunk.” Ebben a vonatkozásban különösen tanulságos volt szá-
momra az a hét oldal, amely Taylor/Enzensberger bukaresti „élményei-
ről” ad képet. 

 
Ajánlás 
Amikor ideértem, kaptam kézhez az Új Látóhatár karácsonyi számát. 
Kunszabó Ferenc esszéjének meghosszabbításaként minden önismeretre 
törekvő magyarnak szívből ajánlom Hans Magnus Enzensberger könyvét. 
Megbizonyosodhatik belőle, hogy nyomorúságunkban nem vagyunk 
egyedül; azután: Európa nyomorúsága, tehát a mi nyomorúságunk is – 
kincseket rejteget. 
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BORBÁNDI GYULA 
Kettős ünnep276 

 
Kettős ünnepe van e nyáron az Új Látóhatárnak. Sztáray Zoltán június 20-
án, Molnár József augusztus 27-én hetven éves. Az előbbi a kaliforniai 
San Bernardinóban, az utóbbi – még nem tudni – Münchenben vagy a 
Róma melletti Monté Compatriban üli kerek születésnapját. Mindkettejük 
neve szorosan összefonódott az Új Látóhatár történetével és ha valakinek 
oka van velük együtt ünnepelni, ez a folyóirat az, amelynek teljesítmé-
nyei, eredményei, értékei nagy részben az ő kettejük tehetségének, hozzá-
értésének, több évtizedes szívós és kitartó munkájának következményei. 
Nyeste Zoltán és Szamosi József köszöntő sorai annak a szeretetnek, 
megbecsülésnek és ragaszkodásnak kívánnak kifejezést adni, amelyet a 
két ünnepelt iránt az Új Látóhatár munkatársai és olvasói éreznek. 

 
 
 

                                                           
276 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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NYESTE ZOLTÁN 
Vidáman kezdjük a napot277 

– A hetvenéves Sztáray Zoltánnak – 
 
Napkeltekor van a leghidegebb –, jut eszembe a gyerekkorban tanult falu-
si bölcsesség. Tehát még rosszabb lesz. Pedig már most is nagyon fázom. 
Sötétben topogunk a barakkok közötti téren, lassan ötös sorokba verődve. 
Még a közülünk kiszemelt hajcsár, Tallián se nagyon siettet, tudja, hogy 
van idő elég. A külső kapuhoz világosodáskor kell elérnünk, amikor a 
szem ellát már annyira, amennyi a géppisztolyok lőtávolsága. Ott, akkor 
vesznek majd körül bennünket a Felügyelő Urak. Hogy kihajtsanak külső 
munkára. 

Még húsz perc napkeltéig. Ezt „az óra” mondja. Tóth Géza, a Meteoro-
lógiai Intézet volt igazgatója. Valahol mögöttem áll be a sorba. Az én 
kubikos–társam – régi jóbarát – még nem érkezett meg. Mi lesz, ha nem 
jön? Néhány napja nem bírom már emelni a csákányt, ő segített. Titok-
ban. Mert ha Tallián észreveszi, szól a Felügyelő Uraknak s engem éjsza-
kára gúzsbakötnek. Lehet, hogy őt is. 

Dörzsölném a kezemet, de nem tudom. Vörös–kék, puffadt ujjaim nem 
hajlanak. Igaz, a hideget s a fájdalmat se nagyon érzik már. Nem is a hi-
deg a legnagyobb hatalom. Azt próbálom elfelejteni, hogy van a zsebem-
ben egy kis darab kenyér. Szeretném tartogatni délig. Ha nem sikerül, 
hosszú lesz a nap. Mert az ebédet csak este kapjuk meg, bevonulás után. 
A reggeli pótkávét meg a vacsorát – a répalevest – már lenyeltük. Kétszer 
eszünk naponta, hajnalban meg késő este. Amíg fent van a Nap, nem lop-
hatunk a drága munkaidőből. Két éve vagyok éhes, de csak mostanában 
vettem tudomásul, hogy nincs menekvés. Körülöttem az éhhalál somfor-
dái. Az előttem imbolygó csontvázak arról ábrándoznak – hangosan –, 
hogy ma este – három heti káposztaleves után – babfőzeléket kapunk. S 
hogy az milyen jó lesz! 

Mire lesz jó? Az lenne jó, ha siettetni lehetne az elkerülhetetlent. Per-
sze, csak ki kellene ugranom a sorból a táboron kívül. Csak pár lépést 
kellene futnom, a Felügyelő Urak gyorsan s pontosan lőnek. Mosolyog-
nék magamon, ha a megdermedt s az ilyesmitől rég elszokott arcizmok 
engednék. Ugrani? Futni? Menni is alig tudok... 

                                                           
277 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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Közben lassan világosodik, de inkább a neszekből sejtem, hogy a belső 
kör őrei kászálódnak lefelé a tornyokból. Ami azt jelenti, hogy a külső 
kerítés tornyait már megszállták. Valóban, a bányász s kőtörő brigádok 
indulnak is. Minden rendben van. Dél–nyugat felé fordulva még azt el-
lenőrzőm, hogy látom-e a Kékestetőn a hatalmas féligkész torony sziluett-
jét. Mondják, valami csillagvizsgáló vagy radarállomás épül az ország 
legmagasabb pontján. Én jobban tudom: országos őrtorony. Megnyugtat, 
hogy megvan az is. 

Megismerem még mindig szapora lépteit. Ismerős kezének szorítása is 
a jobbkaromon, de amit mond, nem értem. Azaz hogy értem a szavakat, 
de a mondat értelmét ki kellene hámoznom, mint egy rég hallott latin 
közmondásét. Értetlenségemet látva megismétli: „Vidáman kezdjük a 
napot1.” Megőrültél? – kérdezném szinte gyűlölettel, de nincs már időm. 
Ordít a körletparancsnok, mellette csahol hű kutyája, Tallián. Indulunk, s 
nekem a meneteléshez minden erőmre szükségem van. 

Ragyog a nap, szikrázik a hó, mire odaérünk, ahol tegnap abbahagytuk 
az útépítést. Még mindig hideg van, de belülről valami meleget érzek. Az 
erőltetett menet – hessegetem el a bujkáló reményt. Ám, amikor észreve-
szem, hogy háttal a kordé oldalának támaszkodva elég jól tudok lapátolni, 
akarva–nemakarva megkönnyebbülten nézek körül. Egylovas kordéba 
rakjuk a földet. Csákányozni ő csákányoz, helyettem is. Normában dolgo-
zunk, mint mindig, de most a lovász is közülünk való. Ha Tallián nem néz 
oda, visszahozza a már elszámolt rakomány felét. 

Elérkezik a déli tízperces pihenő s nekem megvan a kenyerem, ö is 
előveszi az övét. Lassan eszünk, minden morzsát megmentve. Valahol 
mintha a családját emlegetné valaki. Érdekes, nekem is van fiatal felesé-
gem, kicsi lányom. Hónapok óta nem gondoltam rájuk. Összenézünk s 
majdnem egyszerre mondjuk: túl kell élnünk. 

 
• 

A már–már holtnak hitt rabnak s környezetének nem csupán örömün-
nep a hazatérés. Próbatétel is: a beilleszkedés, az újrakezdés lehet nehe-
zebb, lehet könnyebb, de a feladatot kikerülni nem lehet. Recskről én sza-
badultam előbb. Mire kezdtem megtalálni a helyemet, megjött ő is. 

Kettőnk közül akkor én voltam a szerencsésebb, ő indult nehezebb kö-
rülmények között. 

Mégis ő az, akinek köszönhető, hogy egy egész kis baráti kör „vidá-
man kezdi a napot”. Gyakran beállít hozzánk is, van olyan időszak, ami-
kor szinte csak aludni jár haza, de nem mondom el, hisz ez már... – na 
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nem történelem. Irodalom. Ki nem olvasta A pókos kislány-t? Együtt jár-
juk a budai s a távolabbi hegyeket is. Vele s más veteránokkal ülünk egy 
kedves tanárnő könyvtárszobájában, ahol a kiadós szellemi táplálék mellé 
szimbólikus uzsonnát kapunk. Kinek telt volna akkor igazira? Ez az a 
meghitt sarok, ahol ő is nyugodtan üldögél egy–egy órácskát. Egyébként 
mindig „csinál valamit”, a szónak alkotást jelentő értelmében. S mindig 
kutat, kérdez, mintha anyagot gyűjtene. Pedig akkor még talán ő se tudta 
– én nem is sejtettem –, mi mindenből lesz majd témája egy novellának 
vagy tanulmánynak. 

Az a három év – Recsk és a Forradalom között – hamar elszaladt. A 
szabadság rövid hetében is gyakran rójuk együtt az utcákat vagy tervez-
zük – kisebb-nagyobb közösségekben – a remélt jövőt. Bennem több a 
lelkesedés, benne erősebb az értelem kontrollja. November negyedike 
után ő hozza a leginkább lehangoló – vagyis, sajnos a legmegbízhatóbb 
híreket. Nagyon nem szeretjük, amikor arról beszél, hogy „... a Nyugat 
már temet bennünket.” Mégis én indulok előbb, ő még marad. 

Legközelebb valahol Nyugat-Európában találkozunk. München, Stras-
bourg, Párizs. A Szabad Európa Rádió s a nekem még fontosabb Látóha-
tár, a Magyar Forradalmi Tanács, majd annak párizsi székhelye...–
állomások, élmények, feladatok sok 56-os emigráns életútján. Ő a stras-
bourgi találkozó egyik szervezője, később a párizsi iroda lelke. Én – köz-
ben megérkezett családommal – Münchenben telepszem le. A Látóhatár 
érdeklődő szerkesztői tőlem kapják róla az első hiteles és pontos beszá-
molót. Akkor még nem is sejtettem, milyen termékeny házasságot közve-
títek! Hogy eljön majd az idő, amikor az általa – főleg Amerikában – 
mozgósított szellemi és anyagi erőforrások mentik meg még nagyobb 
nehézségektől az eleve gondokkal küzdő – mert színvonalból s elvekből 
nem engedő – folyóiratot. 

De egyelőre csak rövid időre megy Amerikába. Gyorsan megszervez 
avagy rendbehoz néhány magyar intézményt, közben ráér megnősülni s 
az új asszonnyal érkezik vissza Európába. Nórikában a nekünk akkor még 
teljesen ismeretlen Magyar–Amerikát kóstolgatjuk. Megtanuljuk, hogy a 
szépen ejtett magyar szóhoz tornacipő is illik. Nemcsak piros csizma. 

A következő állomás a brüsszeli Nagy Imre Intézet. Gondozza a több 
nyelven megjelenő Szemlét. Adminisztrátor. Könyvelő. Ha nagyobb tár-
saság jön össze – ilyenkor mi is elmegyünk – szakács is. De az osztáskor 
beáll mellém a sorba, a merőkanalat Kéthly Anna kezeli. Mi csak figyel-
jük, évődve: mekkora a kanál? S lesz-e dupla? Vidáman kezdtük a na-
pot... 
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Lejár a Nagy Imre Intézet ideje is s vele az ő európai életüké. Mi sem 
maradunk sokáig. Jórészt az ő tanácsára adom fel a kisebb, de biztos ke-
nyeret s másodszor is nekivágunk a nagyvilágnak. New York-ban ő vár a 
repülőtéren, közös barátunkkal, Hamza Andrással. Ismét gyakran va-
gyunk együtt. A másik óceán partjára való költözésük után is egy darabig 
még át–átjönnek a keleti partra. Aztán csak a levelezés marad, meg a tele-
fon, ő maga „barlangjába” húzódott vissza, hallom egyre gyakrabban Ka-
liforniát járt magyaroktól. Hát én elmentem megnézni azt a barlangot. 
Van annak ablaka mind a négy égtáj felé s a postáslány se marad munka 
nélkül. Az ott felbontott s leragasztott levelek sokasága s minősége engem 
Széphalomra emlékeztet. 

 
* 

Idáig jutottam az írással, amikor a vendég megérkezett. Nagyon fiatal, 
néninek, bácsinak szólít bennünket. Hallom, ahogy Magdi, a feleségem, 
csendre inti: ...cikket ír... azaz köszöntőt... régi kedves barátunk... ő az, 
aki Recsken... most lesz hetvenéves... nagyszerű ember... ismert író... 
ugye olvastad? 

A vendég zavarodottan ül le, nem jut eszébe a név. Pedig legalább egy 
könyvet csakugyan olvasott, idéz belőle. Ugye nagyon jó novellák? – 
kérdi kicsit bizonytalanul, de látom, örülne a megerősítésnek. 

Azt hiszem, igen, de tőlem ne várj effajta értékelést – ábrándítom ki –, 
ami művében szépirodalom, annak is talán a legjava, túlságosan közel áll 
hozzám. Értekező prózájához bátrabban mernék hozzászólni, de még ezt 
is szívesebben bízom kívülállókra. Különösen a részleteket. Noha a lé-
nyegről, az egészről tudnék vallani. Koronatanúként. Én nemcsak az írá-
sokat ismerem jól, az embert is. Akit nem tudok az irodalmi s egyéb alko-
tásoktól szétválasztani. Ezeket sem egymástól. A szépen megírt novella, 
az olykor szaktudósokat megszégyenítő tanulmány, a fahulladékból fara-
gott – a börtönből kicsempészve már díjnyertes – játék, a Recsken szeker-
cével rönkből kivágott hibátlan palló, vagy az ugyanazzal a kézzel ciga-
rettapapírra pingált parányi titkos újság, a Kaliforniában nevelt botanikus 
kert, vagy az ugyanott felkutatott magyar lábnyomok... az én hitem sze-
rint mindez egy tőről fakad. S mert látom mögötte azt az erkölcsöt, amit a 
„vidáman kezdjük...” jelent, nincs kétségem hogy ez így, együtt, Illyés 
szép kifejezésével élve „fejbólintásra méltó”. Ha nagy szavak helyett ez-
zel megelégszel, olvasd el, olvassátok el írásait. Keressétek is fel „bar-
langjában”, amíg nem késő. 
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– Csak ne verd a vészharangot – szól közbe Magdi –, száz évig fog él-
ni! 

– Te ezt honnan tudod? 
– Nekem megmondta! S ő soha senkit még be nem csapott. 
Ezt nem cáfolhatom, inkább rámondok egy áment is. A vendég még 

mindig kérdően néz. Persze, a név! 
Lassan, tagolva mondom: Sztáray Zoltán. 
Nem fogjuk elfelejteni. 
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SZAMOSI JÓZSEF 
Csak lobogj tovább...278 

– A 70 éves Molnár Józsefnek – 
 
Azt mondják: a kortársakat, a nagyjából egyívásúakat, kicsit fellengzős 
szóval az egynemzedékhez tartozókat egyfajta titokzatos, nehezen megha-
tározható kötelek fűzi össze. Talán az, hogy már világrajöttükkor ugyanaz 
a csillagjárás volt felettük, így azonos érzelmi–szellemi sugárzások erőte-
rébe kerültek, – bizonyos azonban, hogy a közöttük levő kapcsok évek 
múlásával is inkább csak erősbödnek, mintsem lazulnak. Akarva–
akaratlan figyelnek egymásra, szemük véletlen összevillanásából fölisme-
rik egymást, a kölcsönös bizalom, a hasonló ész– és képzeletjárás hamar 
egy táborba: titkos szövetségbe, pártokba, klikkekbe gyülekezteti őket, 
akik aztán szinte kötelezőleg tartják a „bandaerkölcsöt”, jobbhangzású 
szóval, nemzedéki szolidaritást. 

Így szövődhetett össze Molnár Józseffel való, immár jó negyedszázada 
tartó s egyre szorosabbra fonódó barátságunk, amelynek közös alapja na-
gyon vulgárisán kifejezve ennyi: a népi mozgalom eszmeisége jegyében 
küzdés egy korszerű demokrácia megvalósításáért. Mert ez van beágyaz-
va tudatunk mélyrétegébe. 

Ilyenfajta gondolatok fészkelnek bennem, miközben ezt a köszöntőfé-
lét papírra vetem. 

Igazából elég későn, az ötvenes évek elején ismerkedtünk össze Mün-
chenben, ama nevezetes intézménynél, a SZER-nél, ahol ő majd három 
évig politikai kommentárokat írt, énmagam nyugdíjbamenésig rendező-
ként ténykedtem. Tapasztalatlan, „kezdő emigránsok” voltunk még va-
lamennyien, naivul hittük tehát, amit az otthoni fiatalok is, hogy majd mi 
„megforgatjuk a világot”! –, szóval tele voltunk égő tettvággyal, szent 
tűzzel, nagy (tudjuk, mily hiú) reményekkel a magyar nép sorsát illetően. 
A történelem azóta alaposan széttépte a szép álmokat. 

Dátumok nem okvetlenül adnak pontos eligazító tájékoztatást időbeli 
történés–folyamatokról, amilyen például a kettőnk között kiformálódó 
barátság. Mert a kettőnk – ha szabad így fogalmaznom – „virtuális barát-
sága” sokkal, de sokkal korábbi keletű, mint a valódi. Hiszen találkozhat-
tunk volna mi akár a Strázsa–hegyen is, ahová barátaimmal sokszor ki-
rándultam, s amelynek tövében a Szent József Fiúnevelő Otthon barakk-
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szerű épületei szomorkodtak, azé az intézeté, amelyről Molnár Józsefnek 
csak keserű emlékei maradtak. Az első nagyháborúban hadifoglyoknak 
felhúzott sivár épületeket közelebbről, vonatablakból is láthattam, vala-
hányszor szünidőre Esztergomban lakó anyámhoz vitt a döcögő vicinális. 
De ültünk (ülhettünk) egymás mellett a Marczibányi téri régi Lövölde 
vendéglőben is, a híressé vált „Szabó Dezső vacsorákon”, – mi ugyan 
nem vacsoráztunk, annyi pénzünk nem volt – csak piros fülekkel, lelkesen 
hallgattuk a „Mestert”, aki bőséges vacsoráját elfogyasztva, végre szólás-
ra emelkedett és senkit sem kímélve alaposan leszedte a keresztvizet élők-
ről és holtakról, de leginkább az akkori országos politika s szellemi köz-
élet nagyságairól. És nem együtt szorongtunk-e a Múzeum kertben a 
Márciusi Front emlékezetes zászlóbontásán? Mindenütt ahol a népi írók 
fölléptek? Jóska (néha így írom, bizalmasan) ma is szeretettel emlegeti 
Veres Pétert, mellette dolgozott a Nemzeti Parasztpárt nagy–budapesti 
szervezetében, bizton nem tudva, hogy „Péter bácsi” mintegy száz versé-
ből én válogattam ki a Bolyai kiadású „Gyepsor” verseit, úgy látszik nem 
is rosszul, hiszen a tízegynéhány vers közül párat hamarosan országszerte 
szavaltak, s szavalnak talán ma is. Unalomig sorolhatnám fiatalságunk 
életet meghatározó párhuzamait, de legyen elég ennyi. Hogy aztán a há-
borút követő idők összesodortak bennünket Münchenben, az természete-
sen esetlegességeken múlott, ám nem a barátságunk. Ez mégcsak az Új 
Látóhatár tűzhelyénél melegedett föl. 

Fölösleges lenne éppen itt bizonygatni, hogy az Új Látóhatár kezdettől 
fogva az emigráns magyarság legrangosabb irodalmi és politikai folyóira-
ta volt és maradt, a „kinti” magyar irodalmi élet központja, ébresztője, 
messzeható fóruma. Szerepe és teljesítménye csak a régi nagy Nyugaté-
hoz hasonlítható. Annak idején az írói „beérkezést”, az írói hírnevet, mint 
tudjuk, nem az Akadémia babérkoszorúja, még kevésbé a Petőfi Társaság 
tagsága, hanem a Nyugatban való megjelenés hitelesítette; idekünt pedig 
a Látóhatár, illetve az Új Látóhatár avatott valakit íróvá. Hogy a mindig 
magas normákat szem előtt tartó folyóirat, az otthoniak által is elismert 
tekintélyt vívott ki magának, az természetesen Borbándi Gyula szerkesz-
tői hozzáértését és szigorát tanúsítja, nem feledve az elődök érdemeit (Il-
lendő ideírni Vámos Imre, Horváth Béla és Bikich Gábor nevét, az utób-
biét aláhúzva). Az viszont, hogy az Új Látóhatár rövidesen, jövőre, a 40. 
évfolyamába lép – eddig is a leghosszabb életű magyar irodalmi folyóirat 
volt – ez a társszerkesztő–felelős kiadó Molnár József kellően nem is be-
csült, elévülhetetlen érdeme. Hányatott történeti sorsunkra vall, hogy egy 
ily természetű magyarnyelvű folyóirat a hazán kívül, mindenféle hivatalos 
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támogatás, szubvenciók nélkül, idegen földön érjen meg ilyen büszke 
jubileumot. 

Sohasem volt magyar földön kifizető vállalkozás irodalmi folyóirat 
fenntartása, hát még idegenben! Molnár József igazán a lehetetlenre vál-
lalkozott, amikor elhatározta egy saját nyomda létesítését. Nem a maga 
akkoriban elég bizonytalan egzisztenciája támaszának szánta, hanem 
hogy az Új Látóhatár fennmaradása, rendszeres megjelenése legyen bizto-
sítva és a folyóiratot önköltségi áron, végszükségben akár ráfizetéssel 
kinyomtathassa. Verejtékes munkával kitanulta a szedés mesterségét, az-
tán összeadott baráti kölcsönökből megnyitotta a Molnár Nyomdát; az új 
üzleti gondok mellé magára vette a folyóirat kiadásával, előfizetőkkel járó 
összes gondokat s ezek ma is az ő vállát nyomják. Közben – „Ha lúd, 
legyen kövér” – alapon megindította és ma is folytatja az „Aurora Köny-
vek” kiadását, illetve gondozását. A Molnár Nyomda kiadványai hamaro-
san nemcsak a jeles szerzők: Cs. Szabó László, Horváth Béla, Gombos 
Gyula, Határ Győző s mások, hanem a kifogástalan nyomdai kiállítás, a 
szép tipográfia révén keltettek mindenütt megérdemelten osztatlan elis-
merést. Mert a szép könyvnek, a szépen metszett betűnek Molnár József 
éppúgy szerelmese lett, mint a nagy nyomdász előd, Tótfalusi Kis Miklós, 
a 17. század messzeföldön híres betűmetszője, akiről önálló kutatásait 
összegező monográfiája: „A betű művésze – Tótfalusi Kis Miklós” cím-
mel remélhetőleg hamarosan napvilágot lát. 

Szabályosan azzal kellett volna kezdenem, hogy Molnár József nem-
sokára átlépi a 70. év küszöbét. A gondolattal, hogy az évek rohamtem-
póban fenyegetően gyülekeznek mögénk, bizony meg kell barátkoznunk. 
Meddő borongás helyett mégis örüljünk inkább, mert bár Molnár József 
arcán élesebbek lettek a vonások, romló egészségi állapotát is szokása 
emlegetni, – pedig, ahogy én látom, ma ugyanolyan elszántsággal, magát 
nem kímélve dolgozik, szinte példázva a Faust-i mondást: Csak a TETT 
ér valamit! („Die Tat ist alles”); szenvedelme, ügybuzgalma éppúgy lo-
bog ki szavaiból, mint amikor annyi év előtt fiatalon megismertem. írása-
iból is – amiknek értékelésére most nem futja időből – ugyanilyen szen-
vedély, parázs indulat, nemritkán a harag pátosza csendül ki, azé az em-
beré, aki azért égeti magát, hogy másokat lángra lobbantson. 

„Heves láng – hamar kiég!” – tartja a közkeletű bölcselem, ám ez csak 
a kisközű emberekre érvényes s nem a kiválasztottakra. Tehát, csak lo-
bogj tovább még sokáig Jóskám és Isten éltessen! 
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ALEXA KÁROLY  
„…ez a kalács – dévaványai”279 

Két dióhéj, Nyugat–európai és tengerentúli magyar prózaírók, Vál. Ber-
kes Erzsébet, Rónay László, Szépirodalmi Kiadó, Budapest 1987,3371. 
 
A XIX. századi történelem az európai polgári civilizáció fő műve és egy-
ben csúcspontja. Annak állíthatjuk minden megszorítás nélkül, s minden 
háborúja, forradalma, ellenforradalma, népirtása, nemzetközi komplottja, 
minden szociális és individuális válsága ellenére. A nyugat–európai ke-
resztény kultúrkörnek ekkorra sikerült elérnie vagy legalábbis átgondolnia 
és leírnia az optimális viszonyt személyiség és társadalom, szabadság és 
egyenlőség, az adminisztrált állam és a népfelség eszméje között: az ide-
álvilág és a mindennapi élet között. Ennek a századnak az eszméihez, 
mentalitásához öntudatlanul elfogadott normaként igazodik a XX. század 
is, a hanyatlás és a krízis korszaka, amely nem tudta újrarendezni az em-
ber természeti és társadalmi létének meghatározó elemeit. A liberális 
XIX. század normavilágának egyik legmakacsabbul túlélő víziója a nem-
zet ideálképe. Nem jelentett és jelent ez mást, mint nyelv és kultúra, vi-
selkedés és tradíció, művelődés és művészet, össznépi karakter és cél-
rendszer együttállását, egy nép létező és virtuális sajátosságainak egyete-
mességét. Vállalandó létkeretet, amely ideális otthon az egyén számára az 
összemberiségen belül. Az egyetlen helyet, amely garantálni látszott a 
személyes szabadságot és emancipációt. A XIX. századi humanitás nagy-
szerűségét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy a nemzet – végső so-
ron és nemcsak formálisan – elkülönítő ideája harmonizálni tudott az eu-
rópaiság eszméjével, az összemberiség tudatával, mindennek ellenére. 

A nemzet eszméje ma is lecke. Ma, amikor nemcsak az – oly gyakran 
gyanús motivációjú és kétes célokra irányuló – internacionális törekvések, 
nemcsak az egységesítő nyelvi kényszerek deformálják a nemzeti meg-
szokottságokban élő egyént, hanem amikor mind kivehetőbbek egy globá-
lis gazdasági–kereskedelmi–civilizációs–információs világegész körvona-
lai és csontozata. Amikor minden determináns lételem a nemzet – a külö-
nös – eszméjét rombolja. Századunk lényege leírható akár az autonóm 
nemzeti keretek egyidejű bomlásával és erősödésével – elég, ha az angol 
nyelv szerepére, az izlámra vagy az integráló és dezintegráló informatiká-
ra utalunk. Elég gondolnunk a politikai rezsimváltozások következménye-

                                                           
279 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 



 

1246 

ire vagy a munkamegosztás otthontalanító és elidegenítő erejére. így néz-
ve és sarkítva: ma a nemzet fogalma abszurditás. Olyan abszurditás azon-
ban, amely éppen veszélyeztetettségében virulens, élő, a világ oly sok 
pontján váratlanul újjáéledő, amelyről – úgy lehet – nem tudunk lemon-
dani. Amelyről nem szabad lemondanunk. Otthonként más nem kínálko-
zik és nem áll rendelkezésünkre. 

„Népfelség”, „ideák”, „összemberiség”, „világegész” stb. – talán fel-
lengzősségnek tűnik ilyen és efféle szavakból bevezetést fabrikálni egy 
könyvismertetéshez. Ráadásul egy olyan kötet leírásához és jellemzésé-
hez, amely nem egyetemes történetfilozófiai, ökonómiai vagy ökológiai 
kérdéseket tárgyal megvilágító erővel, amely csupán egy elbeszélés-
gyűjtemény. Ráadásul egy kis nemzet egyik marginalizálódott részének 
szépirodalmi produktumaiból válogatódon. S minderre ráadásul: egy 
olyan nemzet írásbeliségének provinciális termékeiből (a „provinciális” 
szó eredeti értelmében!), amely nemzet polgárai csak pillanatokra és leg-
szebb álmaikban osztoztak – még a múlt században is – abban az otthon-
találó magabiztosságban, amely az európai embert eltöltötte – a civilizált 
francia polgártól, a világuraló öntudattal bíró angolon át a „kiválasztott” 
birodalmak orosz és német alattvalóiig. A magyar történelem: permanens 
válságsorozat. A magyar történelmi tudat: az önazonosságért folytatott 
permanens belső küzdelem. És talán nem haszontalan a magyar emigráció 
prózaepikáját egyszer ebből az irányból megközelíteni, hárítva a kézreeső 
és gyakori elemzési szempontokat, mint pl. azt, amely ezt az irodalmisá-
got „önelvű” rendszerként fogja fel, vagy azt, amely az emigráció – való-
di vagy illuzórikus – politikai szempontjait kéri számon az írókon, csak 
azokat igyekszik visszakeresni az esztétikum szférájában, vagy azt, amely 
különösebb aggály nélkül a mindenkori magyar kirajzások sorozatába 
illeszti bele napjaink nem magyarországi és nem utódállamok–béli ma-
gyar nyelvű irodalmát. Egy ilyen „szembesítő”, a magyar történelem és 
történelmi tudat karaktervonásait magyarázó elvként kezelő olvasói tűnő-
dés természetes prekoncepciója: az emigráció irodalma azzal, hogy vállal-
ja az anyanyelvet, képtelen kilépni a tradicionális magyar történelmi vi-
lágképből, mindennemű avantgárd törekvése, politikai és intézményes 
önállósága, mindennemű függetlenedési törekvése ellenére sem. Azaz, 
szerveződjék bármilyen erőssé intézményrendszere, gazdagodjék bármily 
autonóm tehetségekkel gárdája, legyen bármily nyitott a közvetlen kör-
nyezet reáliáira és szellemiségére – legfeljebb „nyelvjárása” lesz vagy 
marad az egyetemes magyar irodalomnak. Az emigráció irodalma amíg 
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magyar nyelvű, provinciális irodalom marad, hadd mondjam így: egy 
világméretű magyar vármegye irodalma. 

Ez a vélekedés – természetesen – nem degradálás, éppen ellenkezőleg. 
Ha tovább akarom árnyalni előfeltevésemet egészen a fikcióig, azt kell 
mondanom: a magyar emigráció irodalmát és általános írásbeliségét hely-
zete arra predesztinálja, hogy döntő pontokon éles fényt vessen a magyar 
történelmi tudat és mentalitás zavaros – összezavarodott és összezavart – 
és artikulálatlan egészére. Múltjára és jelenére. Bár a „jelen” helyett indo-
koltabb volna „folyamatos múlt”-at mondani... 

Mielőtt azonban hozzáfognánk azoknak az esztétikai és történetbölcse-
leti tanulságoknak a végiggondolásához, amelyeket a Két dióhéj című 
antológia (s általában az emigráció prózaepikája) olyan erélyesen sugal-
maz, tegyünk eleget a könyvismertetés alapkövetelményének, a kötet le-
írásának. És még itt sem elégedhetünk meg csupán a formális és tartalmi 
ismérvek felsorolásával. Ez a könyv éppúgy üggyé vált Magyarországon, 
s vélhetőleg a határokon kívül is, mint minden kötet, könyvbírálat, 
folyóiratközlemény, mint minden irodalmi gesztus, amely az emigráció 
kulturális eredményeinek megismertetését célozza Magyarországon. A 
recepció folyamatrajzát többen meghúzták már az 1954-es Márai-Tamási 
üzenetváltástól kezdve a legutóbbi időkig. Hadd idézzek csak jelzésként 
egy képzavaraival is árulkodó mondatot 1961-ből – a Látóhatár szerkesz-
tőválságáról – „Gazdáiktól köldökzsinórt oldva a kiebrudalt régi szajkók 
kegyetlen dühvel rántják le a leplet az egész díszes társaságról.” (Lődi 
Ferenc, Tiszatáj, 1961/2.sz.) Innen, erről a mélypontról felnézve valóban 
lehet némi okunk az örvendezésre az utóbbi idők fejleményeit látva. Hogy 
az emigráció irodalmának megismertetése miként válik közüggyé, arra 
nézve elég csupán arra az áldatlan civódásra utalni, amely A nyugati ma-
gyar irodalom 1945 után című könyvet fogadta itthon (otthon) és szerte a 
világban. Tünetértékű ez a sok torz indulattól (is) hevített vita: arra az 
abszurd helyzetre vet kusza fénycsóvákat, amely egy természetellenes 
léthelyzetben élő, termelődő, fogyó és gazdagodó művészi írásbeliséget – 
az emigrációét – egyszerre akarja integrálni az egyetemes magyar iroda-
lomba és ugyanezzel a mozdulattal csonkítani is, deformálni is. A magyar 
irodalom központjának intézményrendszere meglehetős kelletlenséggel, 
nem ritkán a rendőri fürkészés módszereit is latba vetve „reagál” arra, ami 
a magyar irodalomnak elemi érdeke. Kell-e többet mondani illusztráció-
képpen: megjelenik egy tudományos szintézis, amely jórészt olyan mű-
vekről számol be, amelyeket nem lehet és/vagy nem szabad olvasni? A 
hiányok így természetszerűen mitizálódnak, az érték nem tudja artikulálni 
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önmagát. Egyetlen példát még. Az írószövetség Kritikai Szakosztálya 
1988. január 13-án Márai–estet rendezett. Önmagában jó érzéssel nyugtá-
zandó esemény volt ez. Az azonban már nem, hogy komoly és felkészült 
írókat, irodalmárokat a legnyilvánvalóbb tényekről is informálni kellett – 
XX. századi irodalmunk egyik legnagyobbjának négy évtizedes működé-
séről. 

Megint és újra a magyar irodalom autonómiájának kérdésénél tartunk, 
ott, hogy nincs és nem volt olyan irodalmi szövegünk és irodalmi esemé-
nyünk – szülessék és történjék bárhol–bármikor –, amit a maga természe-
te szerint fogadhatott volna be a közönség. A Horváth Jánostól tanult iro-
dalmi alapviszonynak – író, írott mű, olvasó – hol egyik, hol másik, hol 
egy időben mindhárom eleme torzult, azaz: átpolitizált. A legtöbb prob-
léma azonban azzal a leírhatatlan „térrel” van, ami a mű és az olvasó kö-
zött képzelhető el. A mű realizálódásának helyével, idejével, módjával. S 
különösen az utóbbi néhány évtizedben. Prohászka Lajos nagyon ponto-
san fejtegeti klasszikus nemzetkarakterológiai alapművében, a Vándor és 
bujdosóban, hogy nálunk a szellemi civilizáció soha nem lehetett auto-
nóm, mert mindig az állam és a nemzetfenntartás (ez a kettő is mily ritkán 
esett egybe!) szolgálatában állt és áll. „Azt lehet mondani – írja –, hogy 
nálunk egyedül a politika az önmagáért való autonóm kultúrterület és a 
kultúrának minden más ága tőle függ és a benne való részesedés arányá-
ban érvényesül.” Ellentétes formában, de ezt az állítást nyomatékosítja 
Szabó Zoltánnak a Két dióhéjban is közölt élet- rajzi–összegező esszéjé-
ből, a Magyar író Angliában címűből való mondattöredék: „egyre többet 
tudtam meg arról – t. i. Angliában –, hogy mi az, ami az irodalom olyan 
országban, ahol az irodalomnak nincs kultusza a társadalomban...” Ebben 
az átpolitizált erőtérben ahol oly szűkös a civil mozgástér, lehet akár csak 
leírni is a Két dióhéj című könyvet. 

Ez az antológia párdarabja a Vándorének című (1981) költői gyűjte-
ménynek, amelyet Béládi Miklós állított össze. A Vándorének is, a Két 
dióhéj is reprezentáló és bemutatkozó antológia, nem itthon felgyülemlett 
anyagból válogattak valamilyen történeti–tematikus elv szerint, hanem 
mintegy ízelítőt kívántak adni az aligha áttekinthető emigrációs irodalom 
négy évtizedéről. A prózakötet reprezentáns funkciójára utal az, hogy 
felelős szerkesztője maga a kiadó igazgatója, s megjelenését a Magyarok 
Világszövetsége egyik tavalyi eseményére tempírozták. Az irodalom ben-
ső kívánalmai itt keverednek a külső – politikai természetű – tényezőkkel. 
Ilyen konfliktusokból mindig a politika kerül ki győztesen – szerencsére 
csak rövid távon. A Két dióhéj megjelenését befolyásoló politikai ténye-
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zők pontos számbavétele természetesen lehetetlen, tekintettel arra, hogy a 
döntésre magukat feljogosító intézmények belviszonyai áttekinthetetle-
nek, s munkájuk során tartózkodnak a nyilvánosságtól. Néhány tényt 
mindazonáltal rögzíthetünk. Az anyagot Béládi Miklós kezdte gyűjteni és 
válogatni még a Vándorének szerkesztése közben és után. Sőt, Sárközi 
Mátyásnak a Kritika 1988/2. számában megjelent interjúja szerint már 
12–14 évvel ezelőtt! Béládi munkáját – mint arról Pomogáts Béla tudósít 
a Forrás 1988/1. számában – „leállították”. Béládi halála után Rónay 
László kapott megbízatást a munka tető alá hozására. Az antológia – egy 
antológia? – el is készült, ezt Pándi Pál lektorálta. Az ő intoleránsnak is 
csak kegyelettel nevezhető lektori vélekedése hatására a kiadás több évre 
„elnapolódott”. Illés Endre, a Szépirodalmi Kiadó akkori igazgatója maga 
sem szorgalmazta, úgy lehet minőségi fenntartásai miatt. Közben Illés 
Endre is, Pándi Pál is meghalt – valóban a végzet sújtja ezt a jobb sorsra 
érdemes vállalkozást. A sok éves huzavona után az események váratlanul 
felgyorsultak, amint közeledni kezdett az Anyanyelvi Konferencia véd-
nökségi ülésének 1987 augusztusi terminusa. Olyannyira, hogy Rónay 
kezéből Berkes Erzsébet – a kiadó új munkatársa – kezébe került lénye-
gében az ügy, aki eddigelé emigrációban született nem sok műről árult el 
bensőségesebb ismereteket. Ennek a kapkodásnak a következménye, hogy 
egy igen ízetlen szerzői jogi problémát sem sikerült korrektül megoldani. 
Nagy Pál, az érintett szerző szigorú cikkében – Magyar Műhely, 73/1. 
1987. nov. 15. – okkal emel szót elemi szerzői jogai mellett, abban azon-
ban nem egészen van igaza, amikor azt állítja: „jó néhány éves bizonyta-
lankodás után, 1983–84-ben Rónay László kezdte az anyagot gyűjteni, de 
abban nem a Rónay által felkért írók kerülnek közlésre, s nem azokkal az 
írásokkal, amelyeket a szerzők az akkori szerkesztőnek elküldték.” Bizo-
nyos tényeket semmi nem ment. Nem nyugtázható az, hogy Béládi Mik-
lós neve nem szerepel a könyvön szerkesztőként, s az sem, hogy Rónay 
végül nem pontosan azt az antológiát jegyzi, aminek szerkesztésével haj-
dan megbízták, s az kiváltképpen elfogadhatatlan, s erre semmiféle 
nyomdai kényszer nem lehet magyarázat, hogy egy művet írója kifejezett 
szándéka ellenére publikáljanak – még akkor sem, ha Nagy Pál írása ro-
konszenves moralitású és színvonalasan szép elbeszélés.280 A helyzetkép 
pontossága végett azonban meg kell jegyezni, hogy az antológia 24 köz-
                                                           
280 Hasonló eset történt ifj. Thury Zoltánnal, aki lemondott az antológiában való szerep-

lésről, mert Berkes Erzsébet szerkesztő nem akarta bevenni azt az elbeszélését, ame-
lyet mint szerző önmagára legjellemzőbbnek tartott, a szerkesztő által kiválasztott 
írás közléséhez viszont nem járult hozzá. (A szerk.) 
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leményéből Rónay mindössze négyet nem látott leadás előtt, s egy vagy 
két olyan szerző van, akinek írása az ő válogatásából, szerkesztői tervéből 
kimaradt. 

Apró problémák és visszásságok ezek – mindazonáltal jellegzetesek, 
azért nem haszontalan talán szót vesztegetni rájuk. Arra vonatkozó jelzé-
sek, hogy egy méltányolandó jó ügyet az irodalmon kívüli – a protokoll 
álruhájában jelentkező politikai – szempontok milyen természetességgel 
(a „természetes” szón itt „megszokott” értendő) csorbítanak meg, iszapo-
sítanak el. 

Ha ezt a könyvet a maga természete szerint akarnánk leírni, akkor az 
egyes írások méltatása és bírálata előtt mindössze azt kellene rögzítenünk, 
hogy ez a kötet 24 különböző életkorú író rövidebb–hosszabb, poétikailag 
több változatot reprezentáló epikus szövegét tartalmazza. Az írókat az 
rokonítja, hogy írásaik magyar nyelvűek, szerzői Magyarországon (közü-
lük heten még a történelmi Magyarországon) születtek, de nem Magyar-
országon és nem is a Kárpát-medencében élnek illetve haltak meg. A 
könyvet azonban – s eddig is erről volt szó – csak helyzetével együtt lehet 
bemutatni. 

Ennek a helyzetnek egyik tájékozódási és viszonyítási pontja az 1982-
ben megjelent Nyugati magyar széppróza antológiája című könyv. Az 
emigráció beléletének szakadozottságára, irodalmának szervezetlenségé-
re, szervezhetetlenségére, koherencia–hiányára mi sem vet élesebb fényt, 
mint az, hogy ez a kötet a berni Protestáns Magyar Szabadegyetem kiad-
ványa, Münchenben nyomtatták, a szerkesztés Puerto Ricóban történt, az 
összeállításhoz Cs. Szabó László Londonból nyújtott segítséget s a lektori 
munkaközösség vezetője Bécsben él... A Ferdinandy György–féle antoló-
gia mint szerkesztmény az emigráció irodalmának tudatképe, egyszerre 
spontán és tudatos önreflexiója – még akkor is, ha csak a praktikum téte-
lezheti ennek az irodalmiságnak az önállóságát, akkor is, ha tudjuk, hogy 
a szerkesztő, a kiadó itt is kénytelen volt bizonyos határok között mozog-
ni (egyik-másik író nem volt hajlandó szerepelni ebben az összeállításban; 
munkálkodott némi ízlésbeli és generációs szelektálás stb.). Ha a Nyugati 
magyar széppróza 1982-es kötete mellé állítjuk az 1987-es Két dióhéj-t, 
elmondhatjuk, hogy lényegében és általánosságban az utóbbi kiállta a 
próbát. Nem feledve persze az előbbi kezdeményező szerepét, s azt sem, 
hogy a filológiai akribiát tekintve a kinti könyv gazdagabb és pontosabb. 
Életrajzi jegyzetei informatívabbak, minden írás után helyjelölés és dátum 
található. Ez utóbbi adatokat a Két dióhéj csak ritkán és ötletszerű sze-
széllyel közli, megfosztva ezzel az olvasót attól, hogy esetleg fejlődésvo-
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nalakat konstruáljon, a generációs és földrajzi szempontokat keresztező 
értelmezési lehetőségeket kapjon. S főleg attól, hogy viszonyítani tudja az 
írásokat a magyarországi széppróza újabb fejlődési szakaszaihoz. 
Ferdinandy gyűjteménye 26 szerzőt közöl, a magyarországi 24-et. A két 
névsorból 14 név közös. írjuk le őket: Cs. Szabó László, Határ Győző, 
Domahidy András, Lőkkös Antal, Karátson Endre, Kabdebó Tamás, And-
rás Sándor, Márton László, Nagy Pál, Hendi Péter, Czigány Lóránt, Ha-
lász György, Ferdinandy György, Sárközi Mátyás. 

A berni antológiában szereplő további 12 szerző közül némelyek bizo-
nyára politikai megfontolásokból nem jelenhettek meg Magyarországon, 
rajtuk kívül feltűnő és nehezen indokolható az itthon hivatalosan preferált 
Magyar Műhely körének mellőzése – vélekedjünk bárhogy erről a bizo-
nyos tekintetben oly debattáns, bizonyos területen oly közönyös csoporto-
sulásról. A Két dióhéj személyi többlete – közelebbről nézve – onnan 
adódik, hogy az idősebb generációkból többeket szerepeltet. Ezzel termé-
szetesen bővítette a számonkérhetőség szféráit, gyarapította a hiánylistá-
kat. (Ha Thury Lajos igen, akkor Nyírő József vagy Wass Albert miért 
nem stb.) Ez a többlet azonban nem mindig valódi nyereség. Szabó Zoltán 
Magyar író Angliában című – bevezetés gyanánt közölt – írása például jó, 
hogy Magyarországon is olvasható. Viszont – mondjuk – a kilencven éves 
korában elhunyt Szélpál Árpád hosszú memoárrészlete kétes darab itt, 
különösen ha figyelembe vesszük, hogy a teljes mű már megjelent Ma-
gyarországon. Komoly szépséghibája a Két dióhéjnak, hogy András Sán-
dor Hazatérés-ét és Halász Györgytől A különös bordélyház-at már 
Ferdinandy György is közölte antológiájában. A magam hiánylistáját 
szándékosan nem írom le ide. Említett cikkében Pomogáts már közölt 
egyet, ahogy összeállítottak mások is effélét. A névsor a legsebezhetőbb 
oldala minden gyűjteményes kötetnek – s reméljük előbb vagy utóbb a 
mellőzöttek is bekerülnek valamilyen módon, akár tematikus, akár gene-
rációs szempontból válogató antológiák révén a magyarországi olvasói 
köztudatba. És az önálló köteteket se „zárjuk ki”. 

A Két dióhéj szerzőinek éppen a fele az 1930-as évjárathoz tartozik, az 
emigrációs irodalom – egyre elfogadottabb ez a terminus – „harmadik 
nemzedékéhez”. Érdemes ezt a tényt kiemelnünk. Ma már ez a generáció 
az emigráció írástudóinak legmarkánsabb életkori csoportozata, természe-
tesen közéjük értve a költőket és esszéistákat is. Csoóri és Csurka, Szabó 
István és Galgóczi Erzsébet, Jókai Anna és Konrád György kortársai ők, 
meg számos jelentős filmművészé, festőé, színészé. Ha ezt a generációs 
lajstromot összeírnánk, régi és újabb halottaikkal egyetemben, hozzájuk 
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véve a korrumpálódott, tálentumát–tisztességét eladó hajdani tehetségeket 
is, meg a tudományos, a gazdasági élet, az oktatás stb. – a mindennapok 
névtelenjeinek tömegét itthon és külföldön, akkor 1956 veszteséglistája 
újabb tétellel bővülne. A legnagyobbal, talán. Megtört, kifosztott, elűzött, 
részeredményei ellenére is képességeit, energiáit fölösen tékozló, társada-
lom– és nemzetirányító szerepétől – úgy látszik – végérvényesen meg-
fosztott generáció ez. Tudjuk, hogy az 1849-et követő évtizedekben a 
halál, az emigráció, a leszűkült mozgástér – az önkényuralom, majd a ki– 
és megegyezés milyen jóvátehetetlen rendet vágott a nemzet életében, a 
szerves nemzeti önépítés virtuális képviselői között. Ha valamikor meg-
íródnék egy alapos magyar szociológia–történet – különös tekintettel az 
értelmiségre –, nem kizárt, hogy az az 1956-ot követő időt súlyosabb, 
jóvátehetetlenebb veszteségnek fogja állítani, mint Bach, meg Andrássy, 
meg Tisza Kálmán epocháját. 

Az „1930-asok” meghatározó történelmi és magánéleti élményére – 
1956-ra – gondolva, nem tagadható meg néhány méltányló szó a Két dió-
héjtól. Bizonyára „alsó”, „külső” és „belső” nyomásra, de a magyarorszá-
gi politikai hatalom számára is egyre kevésbé elodázható az itthoni törté-
nelmi tudat skizofréniájának enyhítése – akár csak gesztusokkal is jelezve 
a hajlandóságot bizonyos kérdésekben a halvány és lassúdad revízióra. 
Anélkül a közmegegyezés elképzelhetetlen és közmegegyezés nélkül Ma-
gyarország jelenlegi gazdasági–mentális krízise óhatatlanul katasztrófális 
politikai válságba fog torkollni. A legneuralgikusabb pont természetesen 
1956 megítélése. „Forradalom”, „ellenforradalom”, „szabadságharc”, 
„dühkitörés” „sajnálatos események”, „tragikus napok”, „tisztító vihar” 
stb., stb. – ezekből kiszűrni vagy ezek helyett rátalálni arra a szóra, amely 
igaz és elfogadható, ez több mint aktuális lecke a politikai vezetés számá-
ra. És ez persze első renden nem nyelvtani, nem lexikai feladat. E tekin-
tetben vélem említendőnek és nyugtázandónak az olyan apró és rejtett 
„grammatikai eseményeket”, amikkel a Két dióhéj hivatalosan és több-
szörösen kontrollált lapjain néhol találkozunk. Leíródik itt a totalitarizmus 
szó, de nem egyszer a forradalom, sőt a szabadságharc a Szovjetunió ellen 
szintagma is. Vajha nem „figyelmetlenségből”, nem kényszerű, s bármi-
kor negligálható „engedményként”, vajha nem a közeles politikai generá-
cióváltás mögötti merőben személyes ambíciók „tüneteként”! 

A Két dióhéj olvasásakor és újraolvasásakor bizonyos skizofrénia aka-
dályozott, hogy a közölt írásokat mindentől függetlenül, a naiv olvasó 
módján, önfeledten és élményre nyitottan élvezhessem. S ez a hasadtság, 
a primér olvasói élmény és a szüntelenül gyanakvó kontroll kettőssége 
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most sem enyhül, amikor benyomásaim fontosabbnak látszó elemeit fo-
galmi nyelven rögzíteni próbálom. Semmi okom ugyanis azt hinni, hogy 
ez a kötet – a leglényegesebb tendenciákat illetően – pontosan tükrözi az 
emigráció magyar prózairodalmának sajátosságait, még a külső forma 
szféráiban sem, ám jómagam sem rendelkezem – mert nem rendelkezhe-
tem – sokkal mélyebb és tágasabb ismeretekkel, mint rendelkezett Béládi 
Miklós vagy amivel bír – egy tekintélyes Márai–monográfiát nemrég tető 
alá hozó – Rónay László. El kell fogadnom tehát egy bizonytalan és filo-
lógiailag inkorrekt helyzetet, amely minden állítást és minden következte-
tés értékét már leírása pillanatában némileg hiteltelenít, és ez fog vissza a 
néhol kívánatosnak tetsző szigorúbb ítélkezéstől is. Másfelől: nem tudom 
leküzdeni azt az érzést, hogy ne az „egzotikumnak” kijáró fürkésző tekin-
tettel nézzem ezeket a szövegeket. Ami igencsak akadályoz, hogy az 
egyes alkotói karaktereket világosabban lássam, s abban is, hogy az egye-
temes magyar epika fővonulataihoz vagy vonulataiba illesszem őket – 
legalább a magam számára. így: megfogalmazható véleményem inkább 
pszichológiai, historizáló és szociologikus elemekből áll, mint esztétikai 
bírálatokból. Ennek nagyon fontos oka az is – amit immár nem hallgatha-
tok el –, hogy igazán kiemelkedő, egy Ottlik vagy egy Cseres, egy Mé-
szöly vagy egy Mándy, egy Nádas vagy egy Esterházy módján és mérté-
kében az egész újabb magyar prózát meghatározó és módosító íróegyéni-
ségről ez az antológia nem ad hírt. S ilyesféle horderejű tendenciákról 
sem. Azt persze nem állíthatom, hogy ilyen nagyságrendű epikus tehetség 
nem él a Kárpátok medencéjén kívül (bár erre feltűnőbb jelek nem mutat-
nak), csak azt, hogy a Két dióhéj 24 elbeszélésének, novellájának, szöve-
gének egyike sem reprezentál kimagasló, jellegadó, meghatározó formá-
tumú alkotót. Ami annyit is jelent, hogy egyetlen írás sem tűnik ki az 
egyedi és megismételhetetlen formaleleménynek azzal a magabiztos je-
lenlétével, amivel az emlegetett írók – s néhányan még rajtuk kívül, pl. az 
erdélyi Szilágyi István – legjava műveikben. Ezt a „hiányt” mindazonáltal 
nem tartom véletlennek, az általam sejdített okokra a későbbiekben, be-
számolóm végén vissza fogok térni. 

Ez a véleményem – jól tudom – sommás, bizonyításán és a szereplő 
szerzők egy részének személyes érzékenységét sértő. Talán enyhíti ez a 
megjegyzés: a kötet íróinak túlnyomó többségét itt közölt írása is méltóvá 
teszi a magyarországi olvasó figyelmére. Teljesen amatőr, igazi dilettáns 
tollforgató nemigen akad köztük, akik pedig szükségképpen elárasztanak 
minden olyan irodalmi életet, vagy irodalmi terepet, mint az emigrációé, 
ahol szerves kritikai és szaktársi kontroll nélkül, legtöbbször légüres tér-
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ben, bármi megjelenhetik. (Mondanom sem kell, hogy ebben a helyzetben 
nem a publikációs szabadság a veszélyforrás...) A könyvben bemutatkozó 
írók átlagának kulturális érzékenysége, szakmai iskolázottsága – vélhető-
en – erősebb, mint a honi átlagé: komoly embereknek, értelmiségi létüket 
felelősséggel megélő írástudóknak mutatkoznak szinte valamennyien. 

Jószándékú és jóhiszemű bírálatom nyerseségét talán tovább oldja, ha 
ennek a háromszázegynéhány oldalas szöveganyagnak a jellegét próbá-
lom néhány feltűnően erős motivikus elem kiemelésével megjeleníteni. 
(Ahelyett, hogy a kötet egyes darabjait néhány jelzővel illusztrálva felem-
legetném. Noha a legjobbak – Határ Győző, Márton László, Kabdebó 
Tamás stb. – ezt ugyancsak megérdemelnék.) Ennek az elemzési mód-
szernek a végigvitele talán elvezethet annak a feltételezésnek a megfo-
galmazásához is, hogy az emigrációs prózairodalom – szemben a lírával 
és az esszével – miért nem nevelhet föl (a „fölnevel” eredeti „fölnövel” 
értelmében) a magyar nyelvközösségre nézve egyetemes érvényű írói 
életműveket. (Ellentétben például a nyelvet váltó Joseph Conrad, vagy a 
hozzánk közelebbi Arthur Koestler–féle írótípussal.) 

Személyes és számomra meghatározó olvasói élményemből kell kiin-
dulnom. Néhány héttel elolvasása után, rekonstruálni próbálva ennek a 
kötetnek az írásait, amilyen kevéssé és töredékesen tudtam felidézni az 
egyes történeteket s mögöttük egy–egy írói arcélt, olyan határozottan élt 
bennem az egész antológia melankólikus hangulata, elégikus tónusa, ho-
mályló hangneme. A világról való beszédnek együttes és közös módja. 
Újra s most már szisztematikusabban, kevésbé ártatlanul tanulmányozva a 
szövegeket, tovább erősödött s megfogalmazhatóvá is vált bennem az 
élmény, az első olvasástól kapott mindent – alakokat, eseteket – átható 
észlelet. Az eltérő tárgyak, az oly sokféle személyes élményt sűrítő, sze-
lektáló – megfogalmazó történetek, a kaleidoszkópszerű helyszínek, a 
történetszerkesztés egymással feleselő módozatai stb. mögött egységes és 
leírható művészi élmény munkál, egy embertípus megkülönböztethető 
tudatformája és tudatminősége. Az otthontalan ember veszi itt számba a 
megismerhető világ elemeit – különböző maszkok mögül, de ugyanazon a 
művészi nyelven. Az ideiglenesség érzülete az, ami tudva és tudatlanul, 
vállalva és tiltakozva szervezi ezeket a kisprózai műveket. Ez a koherens 
világképre utaló modalitás, persze, nem lehet meglepő egyetlen olvasó, 
egyetlen érdekelt számára sem. Éljen bárhol a „magyar glóbuszon”. Ér-
demesnek látszik néhány árulkodó motívum jelzésszerű bemutatásával 
árnyalni ezt a személyes–személytelen, individuális–de-terminált be-
szédmódot. 
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Az otthontalanság, a személyes létezés ideiglenesség–érzetének vagy –
tudatának legfeltűnőbb nyelvi jele a fogalmazásmód személyessége. A 
vallomásos, a gyónó jelleg: a személyiség csak önmagát állíthatja szembe 
a világgal, vagy kísérelheti meg integrálni a világba. Nem „hivatkozhatik” 
személytelenebb és kollektivebb tudatminőségekre – eszmékre éppúgy 
nem, mint egy valódi vagy elképzelhető közösség üzenetére. ítélete egy-
beesik a tárggyal: önmaga egyszeri sorsával. Az ilyen típusú individuali-
záció, amely kiemel a közvetlen viszonyokból, természetszerűen jelképes, 
mitológikus. S ez a lényeges, és erre alább látni fogunk meggyőző példá-
kat. Itt elég annyit elmondani, hogy a Két dióhéj írásainak éppen kéthar-
mad része, egészében vagy nagyobb részeiben egyes szám első személy-
ben fogalmaz. Ne essék félreértés: nem azt jelenti ez feltétlenül, hogy az 
írói élmény pontosan egybeesik az életrajzi tényekkel, hogy maga az író 
beszél. Mindig egy teremtett perszona hangját halljuk, mindig egy iro-
dalmi hős sorsába nyerünk betekintést. Még ott is – pl. Hendi Péternél –, 
ahol a vallomásos hőst önmaga nevén szerepelteti az író. Hogy az alanyi 
grammatika, a konfesszionális tónus, a szüntelen törekvés a személyes 
életleltár készítésére mennyire bizonyítéka a világ és a személyiség disz-
harmonikus viszonyának, a magánynak, az emigráns létmódnak, arra néz-
ve paradigmatikus erejű utalás lehet Cs. Szabó László és Szabó Zoltán 
esszényelve, de mindenek fölött a Márai–naplók. Az, hogy regény helyett 
memoárt kell írnia a szépírónak. Némi túlzással szólva, a lét nem attól 
fontos, hogy megélhető és rekonstruálható valamilyen ideológikum je-
gyében, hanem azért, hogy lehessen mire személyesen reflektálni. 

A vallomásos fogalmazásmód szükségszerűen társul az emlékezés tó-
nusával és lélektani mechanizmusával: a múlt idővel. A novelláknak több 
mint a fele direkten, közvetlen módon emlékidéző írás, az öregeké épp-
úgy, mint a középgenerációból vagy a fiatalabbak közül valóké. S amit 
föltétlenül fontos megjegyezni: ezek az emlékek magyarországi élmények 
voltak valaha. A meghatározó élményanyag az elveszett otthon vagy az a 
valami, ami a tér és az idő távolából otthonnak tűnik. Vagy puszta önma-
gában vagy viszonyítási mérceként. Számos formában: az „itthoni” ott-
hontalanság képeiben (Hendi), egy mitizálódott helyszín és közösség raj-
zában (Kabdebó), az alkatot, sőt a sorsot determináló ifjúkor váratlan fel-
törésében (Domahidy András), egy közismert magyar irodalmi téma újra-
írásában (Lehoczky) vagy egy abszurd módra kiugratott nyelvi elemben 
(Határ Győzőnél – ami címként áll e dolgozat fölött) – s folytathatnánk. A 
téma és a megírás eseményének hely és idő dimenziói végletesen külön-
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bözőek, mindig „két világ” van (Domahidy) a kívánatos és kellő egy he-
lyett. 

Az idegenség– és ideiglenesség–tudat ősidők óta kézenfekvő mitológi-
ai és irodalmi megfelelője a mediterrán kultúrkörben (de távolabb is) az 
utazás toposza. Aki utazik, az vagy meg akarja ismerni a világot vagy 
sehol sem leli a helyét benne. A kötet írásainak perszonái az utóbbiak 
közé tartoznak. Ami azért is furcsa a magyarországi olvasónak, mert az 
elbeszélések a világ egészen távoli, s felettébb egzotikus tájain játszódnak 
alkalmilag, s a szerzők sehol nem törekednek érzékletes leírásokra, a he-
lyi színek festésére – ahogy azt a századforduló óta pl. az angol regény 
egyik típusától megszoktuk. Az utazásnak és olyan „alfajtáinak” képsorai-
ra, mint a séta, a menekülés, a csellengés, az eltévedés, a határhelyzetben 
vagy útközben való megrekedés stb. csaknem minden szövegben rábuk-
kanunk. Cs. Szabónál, Karátsonnál és Domahidynél éppúgy, mint Sárkö-
zinél, Lőkkösnél, Andrásnál, meg a többieknél. E tekintetben a legerősebb 
jelképiséget Márton és Kabdebó szövege illetve elbeszélése árasztja. „Az-
tán hová mentek?” – „Nem tudom.” – olvassuk a jellemző párbeszédtöre-
déket Ferdinandynál. Ehhez a motívumhoz vehetjük színező elemként 
maguknak a lakásoknak az ideiglenességét egyrészt – pl. a hotel–élet be-
számolóit Czigánynál és Kabdebónál –, másrészt a külső világban felbuk-
kanó elidegenítő erőszak–motívumot (Hendi, Márton, András). 

Az eddig felsorolt műelemek, konstituáló tényezők után nem lehetnek 
meglepőek a hősök – akik mindig főhősök! gazdag mellékalak galéria 
nélkül – közös jellemvonásai sem. Egy–egy író, egy-egy irodalom–típus 
vagy korszak ember–képzetét elsősorban ők képviselik. A Két dióhéj 
alakjai magányosak. Idegen közegben élnek, amihez asszimilálódni bizo-
nyára lehet, de az biztos, hogy csak olyan áron, amitől megszűnnének 
magyar irodalmi alakok lenni. S íróik ezt vélhetőleg nem akarták... Szoci-
alizáltságuk szűkös és alkalmi, jószerivel csak futó ismeretségekből, felü-
letes kapcsolatokból áll. S ez természetes is: éppen a lényegről nem be-
szélgethetnek. A méltó és megoldást kínáló emberi kapcsolatok lehetet-
lenségéről beszél Sárközi is, Nagy Pál is, Czigány is. A kapcsolattartásról 
Ferdinandy. Az otthonos kapcsolatok, emberi viszonyok hiányáról Halász 
György írt erős parabolát. A magukra maradó öregemberek jelképes alak-
ja Thurynál, Sári Gálnál és Lőkkösnél tűnik föl. Az elbeszélések negyed-
része halállal végződik – Vajaynál, Gömörinél és Andrásnál a tudatos és 
végérvényes önfeladással, az öngyilkossággal. A görcsös kommunikáció-
kényszerről legélesebben és leglehangolóbban a férfi-nő kapcsolat néhány 
kudarcos pillanatképe tanúskodik, ezeken belül is az az „ösztönös” írói 
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megoldás, amely magyar menekült férfit más nációbeli „idegen” nővel – 
lengyellel Kanadában, skandinávval Itáliában – sodor össze (Gömörinél, 
Thurynál, Kabdebónál). Kabdebó Tamás kerekded elbeszélése szinte an-
tológiája az idevágó motívumoknak. Nagy Pálé meg a kijelentéseknek, az 
önreflexív ítéleteknek. „Hol az én otthonom?” – kérdezi a vallomástévő 
nőalak. „... az idegennek mindenhez és mindenkihez más a viszonya, mint 
annak, aki hazájában él. Mesterkélt és élettelen.” Itt maga az elbeszélő 
forma is igen jó írói lelemény: a monológ monodrámává válik azáltal, 
hogy zárójeles helyzetleírásokat épített bele az író, s ezáltal is sugalmazta 
a névtelen hallgató jelenlétét – aki nem válhatik társsá, aki visszhangfal 
csupán. 

A személyiség ilyen alapvető, minden tevékenységet meghatározó di-
lemmáját a művészet gyakran bizonyos szerepek megvillantásával vagy 
tudatos kimunkálásával szokta leírni és pillanatokra feloldani. A minden 
szövegre rávetülő utazó (vándor, bujdosó) szerep mellett itt is találunk 
ilyesféle törekvéseket, ha nem is túl erőseket vagy eredetieket. Közülük a 
legartisztikusabb, bár elég nehezen követhető Határ Győzőé. (Tűz Tamás 
Ovidiussal egyezteti „sorsát”; Karátson Endre és Vajay Szabolcs a téboly 
mélyvizeiből húz elő egy alakot; Cs. Szabónak a velencei reneszánsz fes-
tészet jött a segítségére; Lehoczky Gergely Csáth Gézától nyert inspiráci-
ót varázsló–alakja megformálásához stb.) 

Végső soron a nyelv az, ami egy irodalmi szövegben (is) egyértelműen 
minősíti a létet s benne az egyén egzisztenciáját. Egyértelműen, de na-
gyon sokféle módon. Kezdve az idegen nyelv csábításától, sőt a puszta 
jelenlététől. A legtöbb magyar író, aki idegen nyelv vagy nyelvek infor-
mációs rendszerében él, ragaszkodik az anyanyelvéhez. (Eltekintve a 
nyelvet cserélő kevesektől – Habé, Koestler, Arnóthy Kriszta stb. –, aki-
ket szintén érdemes volna itt Magyarországon egyszer együttesen szem-
ügyre venni.) A helyzet azonban kivédhetetlenül keresztezi ezt a szándé-
kot. Folyamatosan újratermelődő nyelvi apróságok árulkodnak erről, még 
a jó stilisztáknál is – és e könyv szerzőinek túlnyomó többsége tudatosan 
és szépen fogalmaz magyarul. Egyik oldalon tapasztaljuk a hangsúlyozott 
választékosságot, a nyelvi különlegességek iránti vonzalmat. Szinte 
mindegyikük aggályos pontossággal ragozza az ikes igéket – akiket Kosz-
tolányi a magyar nyelv jelképes alakjainak minősített valaha. Viszont az 
élő nyelv leggyorsabban változó, szinte évhez–hónaphoz köthető rétegé-
nek, a szlengnek az elemei néhol nem elég hitelesek. A kitűnően fogal-
mazó Domahidy András például azt írja izenet meg kopasz- búza. De rög-
tön utána kábelt mond távirat helyett. (A kötetnek olyan „gyanús” sajtó-
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hibáit is – mint a „hájog” vagy a „gypsi” – hajlanék ennek a nyelvi–
kommunikációs helyzetnek a számlájára írni, amiben most osztozni kény-
telen a magyarországi könyvkiadás is.) Nagyon félreértetném, ha a mon-
dottakat bárki is hibakurkászásnak vagy leckéztetésnek vélné. A nyelv 
öntudatlan vallomásai ezek a jelzések, s nem is a legfontosabbak. A lé-
nyegbevágó példák nem stilisztikaiak vagy nyelvhelyességiek. „Úgy 
mondom már én is, ahogy itt mondják.” – olvassuk egyhelyütt. Idegen 
nyelvű szavak, kikerülhetetlenül idegen nyelvű mondatok – olykor csak 
környezetjelzésként, olykor odavetőleg, máshol hivalkodó keménységgel 
– szinte minden írásban előfordulnak. „Bilingvis báj” – írja le Domahidy 
találóan és ironikusan jó alliterációval. 

Igazából két apró példát tartok fontosnak. Az egyik Czigány Lóránt el-
beszélő monológjában bukkan elő. Itt maga a tárgy léte bizonytalanodik 
el azáltal, hogy nem egyetlen szó jelöli. Mi is az vajon, amit magyarul 
franciakulcsnak, franciául angolkulcsnak, angolul meg majompofának 
hívnak? S természetesen ez nem a tárgy, hanem a tárgyat használó emberi 
egzisztencia problémája. Sárközi Mátyás elbeszélésében a név elbizonyta-
lanodása a személyiség autonómiájának csorbulására utal finom írói 
diszkrécióval. Hogyan is hívnak engem: Bardoni, Bárdoni vagy Berdóni. 
(Ráadásul olasz név egy Angliában élő magyarnak.) Ugyanebben a novel-
lában találunk egy megrázó emlékképet egy kinti esküvőről ahol az emig-
ráns nem érti azokat a szavakat, amiket az életfogadalom jegyében kérdez 
tőle az eskető pap... 

Az ilyenfajta motivikus – lélektani, mitológizáló – vizsgálatokat szinte 
vég nélkül lehetne folytatni még egy olyan viszonylag szűkös szöveg-
anyagon is, mint a Két dióhéj című antológia. Szó eshetnék például a 
szemlélődő magatartásról, mint kényszerről vagy életstratégiáról. Izgal-
mas képeket sorjáztathatnánk az egyes elbeszélések álom–jeleneteiből, s 
fejtegethetnénk, hogy az álom – élet és nemlét határhelyzete – miért 
nyomul be szükségszerűen ezekbe a magántörténetekbe. És így tovább a 
fenti képen mit sem változtatna. Az a kérdés megválaszolhatatlan marad 
továbbra is, amit András Sándor hőse így tesz föl magának: „hova mene-
küljek, hova bújjak?” 

Beszámolómat egy prekoncepcióval kezdtem. Jelesül azzal az állítás-
sal, hogy az emigráció irodalma, mivel megtartotta nyelvét, megtartotta 
magyarságát is. És ez több, mint – néhányak számára esetleg patetikusnak 
tetsző – közhely. A nyelv használata azt jelenti, hogy képtelenek nem 
viszonyulni az írás minden pillanatában magyarságukhoz és a magyar-
sághoz – a személyes sorsban inkarnálódó történelmi hagyományhoz és 
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tudathoz. A feladat az, hogy a fentebbi vázlatos „hangulatjelentés” után 
megtaláljuk azokat a pontokat, ahol érintkezik és egybemosódik a „kinti” 
meg a „benti” – azaz mi a meghatározó azonosság a Kárpátokon belüli és 
kívüli magyar epikus törekvések mögöttesében. S itt nem arról van szó, 
hogy a praktikum szintjén miként integrálódhatnék az emigrációs iroda-
lom a magyarországiba, s az utóbbi ezáltal miként és mennyire gazdagod-
hatnék. Noha ez sem mellékes kérdés. Sok fontos igazság van abban, amit 
erről alkalmilag ott vagy itt elmondtak írók, irodalmárok. Való igaz, hogy 
például az idegen nyelvekben és kultúrákban való tájékozottság, az új 
művészi tendenciák gyorsabb adaptálása az emigrációban élő íróknál 
gazdagíthatná a hazai irodalmat. Azoknak az észleleteknek és tapasztala-
toknak a honi befogadása sem volna haszontalan, amit a távolabb élő, 
független írástudók a mai Magyarországról mondanak vagy tudnának 
mondani. Felette fontos volna, ha valamiféle „szövegtárakban” összegyűj-
tődnének és Magyarországra is eljutnának a kint született memoárok, tör-
ténelmi tanúságtételek, útinaplók, börtön és lágerbeszámolók, vallomásos 
művelődéstörténeti feljegyzések stb. És természetesen mindenek előtt 
maga a szépirodalom elmúlt négy évtizedének a legjava. Ezek mind fon-
tos, de végül is – most és számunkra – marginális kérdések. 

Az emigrációs tudat integrálódása az egyetemes magyar identifikáció-
ba – ez a kérdés, ez a tét. S ez csak úgy képzelhető el, ha egységes világ-
képet tételezünk föl. 

Otthontalanság, vándorlás, idegenség, Mikes és Szepsi Csombor Már-
ton mint enigma – ez az emigráció jellegadó metaforikája. 

S a magyarországié? 
A darvak után kibujdosó Balassi. Bethlen Kata imádságoskönyvének 

címe így jelöli a szerzőt: „egy bujdosó a maga szívében”. Tompa verse a 
kibujdosott baráthoz. Lévay elégiájának Mikese – „egyedül, egyedül a 
bujdosók közül”. Aranynál Az örök zsidó, meg ilyen sorok: „az alvó alu-
szik, a bujdosó búvik”, „bujdosik az éren, bujdosik a nádon” Asbóthtól az 
Egy bolyongó tárcáiból. Csongor, Ádám, Szindbád. A romantizált és így 
a nemzeti közérzülethez igazított betyár–figurák. Adytól a Bujdosó kuruc 
rigmusa és Az eltévedt lovas. Nagy László – a „versben bujdosó”. Szabó 
T. Attila csodálatos erdélyi Szótörténeti Tárából: „azon féltibe bujdákolt 
az Erdőn, hogy ne talántán katonának vigyék.” (1765. 
Szépkenyerüszentmárton) Ugyanitt: „bujdosókenyér” Jókai Bujdosó nap-
lójának első oldaláról: „Nincsen maradásom. Vágyat érzek menni–
menni–menni elbujdosni. Embertelen, laktalan pusztákon végig barangol-
ni, utat törni ijedős berkeken keresztül, vándorolni messze, messze kéklő 
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hegycsoportok felé, sehol meg nem állni, nem pihenni, mint kinek az idő 
drága, felkapaszkodni meredek hegyormok csúcsára s ismét lekúszni 
hallgatag völgyek sűrűjébe s ismét tova menni sietve, sietve! A távoli 
helységek tornyait kerülni, hátra–hátra nézve, mint tűnnek el egyenkint a 
láthatár alá, futni reggeltől estig, s ha elnyom az álom, repülni messze,hol 
az ég a láthatárra hajlik, honnan a felhők feljőnek, hova a csillagok le-
szállnak és azokat is elhagyni...” 

S végül: „Szerte nézett, s nem lelé/Honját a hazában”... 
Ez a bujdosás ez a mi nyelvünk. Akár belül, akár kívül kényszerülünk 

rá. Hogy újra Prohászka Lajos szavait idézzem: „az örökös hányattatás-
ban vált mindinkább hontalanná »szellemi bujdosóvá« saját hazájában” a 
magyar. 

A magyar történelmi tudatot ez a totális otthontalanság–érzet határozza 
meg, ez színeződik át az új és még újabb történelmi traumáktól. Az ott-
hontalanság és idegenség érzése abból fakad, hogy az embernek és a 
nemzetnek nincs köze saját dolgaihoz. Önmaga létéből van kirekesztve. 
Azért húzódik félre a bujdosásba. De milyen művészi beszéd szólhat hite-
lesen, az artisztikum erejével erről? Az emigráció epikájában – láttuk a 
vallomásos, a mitológizáló beszédmódé az elsőség. (És persze a líráé meg 
az esszéé.) Magyarországon is elsősorban a költészeté. Példáink, ezek a 
mindannyiunk „alapszókincséből” vett példák többsége is innen való. Hát 
az epika, a regény? (És a dráma?) 

Köztudott, hogy a magyar epikában – legalább is a XX. század elejéig 
– a vallomásos tónusú, a személyiség válságát kizárólag tárggyá emelő 
próza nagyon ritka – Kármán Fannija, Eötvöstől A karthauzi, Asbóth Já-
nostól az Álmok álmodója, Jókaitól Az aranyember, szinte csak ennyi. A 
személyes hang más formát talált magának: az anekdota közösségi be-
szédmódját. Ez is rejtőzködő nyelv. Ám nem az autonómiájára büszke 
vagy azt féltő individuumé, hanem azé, aki egy a közösségből, egy a kö-
zösséggel. A mindenkori kisvilágok szóhasználata. A történelem alatt 
élőké, a mindennapok kisvilágába rekesztetteké. Ez lett a nemzeti beszéd, 
olyan nagyságokkal fémjelezve, mint Jókai, Mikszáth, Krúdy. 

Az emigráció íróitól nem várhatjuk a hiányzó magyar realista – a jelen 
valóságát felmérő s abból formát kreáló – regényt. A magyar nagyre-
gényt. Hiszen ez a magyarországiból is hiányzik. A szerves világkép, a 
történelmi távlatosság, a szociális valóság tendenciáit átlátni képes és an-
nak bemutatkozására vállalkozni merő írói akarat, azaz a szociális és 
nemzeti teljességtudat és teljességigény nélkül nem jöhettek és jöhetnek 
létre a balzaci–tolsztoji vagy a dosztojevszkiji–flaubert-i nagy regénymin-
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ták magyar megfelelői. A polgári valóság, civilizáció és a polgári értékek 
rendje hiányzik – akár mint minta – a magyar társadalomból, s enélkül 
realista nagyregény aligha képzelhető el. Annál inkább történelmi re-
konstrukciók, epikus allegóriák és anekdotikus mozaikszerkesztmények. 
Meg töredékek, elvetélt kísérletek. 

Az emigráció epikusának helyzete paradox. Egyfelől civil közegben él, 
polgári mentalitás, értéktudat határozza meg művészi ideológiáját. Másfe-
lől viszont be van zárva nyelvébe és ki van zárva azokból az intim és 
jelenidejű információkból, amelyeket a magyarországi epika a civil szem-
lélet hiánya és a mindent átható nemzeti kötelezettségek miatt csak ritka 
esetekben képes távlatos eréllyel feldolgozni. Az otthontalanság közös. 
Ám itthon vannak stabil pontjai, közösségi elemei a létezésnek – ha a 
mindennapok mélyvilágában is. A prózaíró – aki jobbára novellista, s 
szinte csak a mese meg az anekdota között választhat – tudja, hogy miféle 
emberi közegre, milyen viselkedési rendszerre, minő történelmi emlék-
szerkezetre vonatkoztathatja a maga személyiségét és írói üzenetét. (N.B. 
Érdemes lenne egyszer ebben az összefüggésben végiggondolni az emig-
ráció legnagyobb írójának, Márai Sándornak a pályáját. Akit itthon egy-
szerre jellemzett a kitaszítottság érzete – hiszen számára az otthon a Tria-
nonnál elveszített felsőmagyarországi Város volt –, meg a polgár – ma-
gyar történelemtől motivált – hasadtlelkűsége és szuverenitás–tudata. Ez 
az érzés– és világkép–szerkezet milyen epikus formákat eredményezett 
itthon – s ezek mivé formálódtak, deformálódtak, amikor elhagyván az 
országot egy másfajta idegenség vette körül?) 

Az emigráció epikusának paradoxonja másképpen fogalmazva ez: el 
van zárva a tradicionális információktól, ugyanakkor létének mélyebb 
elidegenedettsége és a nemzeti mindennapoktól való függetlensége arra 
predesztinálná, hogy az egyetemes magyar bujdosó–metaforát ő mélyítse 
el, mitizálja, szublimálja, általánosítsa. Kínálkoznak-e ehhez epikus for-
mák vajon? Ha igen, nyilván olyanok, amelyek tudatosan és radikálisan 
szakítanak mindennemű „realista” formavízióval. Gondolhatunk az utópi-
ára, a történelmi parabolára, az utazási regényre, a novellaciklusra mint 
laza és mégis szervező formára. Ezek „előmunkálataiként” tarthatjuk 
számon azokat a törekvéseket, amelyeket a Két dióhéjban Márton László, 
Karátson Endre és András Sándor műve képvisel, ahol a nyelv kritikája 
erőteljes valóságkritika, s így állítás. És persze mindenek előtt az és úgy, 
amit Határ Győző csinál. Lehet persze, hogy ez a végkövetkeztetés, amely 
messze onnan fogalmazódik meg, mint ahol az emigráció irodalma szüle-
tik, s amely semmiképpen nem valami kívülálló valamiféle „álarcos” ta-
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nácsa és ajánlata – merőben hamis, puszta spekuláció. Elgondolható ötlet 
csupán, amit régebbi és újabb magyarországi nagyepikai példák – pl. Jó-
kai: Az aranyember, A jövő század regénye, Hamvas: Karnevál, Déry 
Tibor; G.A. úr X-ben vagy a mostanában pályára lépő Krasznahorkai 
Lászlótól a Sátántangó – erősíteni látszanak. 

Méltó zárszóként legszívesebben idemásolnám teljes terjedelmében 
Szabó Zoltán Hungarica varietasának hátra maradt mondatait. Az ilyen 
állítások miatt: „Kormánynak az irodalmi nemzetben nincs joga. Ebből a 
nemzetből állam kiutasítani senkit se tud: ha műve benne marasztalja... 
Az irodalmi nemzet országok határait államhatároknak elismeri. A maga 
dolgaiban nem tulajdonít neki jelentőséget. Műveivel e határokon túljutás 
magának a határnak spiritualizálására törekszik. Az együvé tartozókat az 
államhatárok egymástól elválaszthatják. Egymástól el nem idegeníthetik.” 

Ami pedig végezetül e sorok íróját illeti, hadd fejezze ki köszönetét a 
távolból a Két dióhéj minden szerzőjének, s mindazoknak, akik szerzői 
lehettek volna, azért, hogy a fentebbiek elmondására lehetőséget adtak. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Mester és tanítvány281 

Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal, 2 kötet, Magvető Könyvkiadó, 
Budapest 1986, 746 + 663 l. 
 
Fodor Andrásról évtizedek óta tudni véli az irodalmi közvélemény, hogy 
naplót vezet, azt azonban csak kevesen sejthették, hogy ezzel a naplóval 
nem az utókor előtt kíván a nyilvánosság elé lépni. Igaz, hogy az 1400 
nagyalakú oldalt tartalmazó két kötet válogatás csupán a naplóból, s mint-
egy tizedrészét tartalmazza annak az anyagnak, amit a szerző 1947 és 
1971 között papírra vetett, s az is igaz továbbá, hogy a napló bevallott 
célja nem az, hogy Fodor András és kortársai irodalmi tevékenységének 
„leleplező” krónikája legyen, hanem az, hogy Fülep Lajosnak, a magyar 
századelő e különleges és nagyformátumú egyéniségének, szelleméhez 
méltó emléket állítson. 

A bejegyzések 1947. július 10-én kezdődnek, azzal, hogy az ifjú 
Eckermann mint fiatal költő és szépreményű gólya felvételizni megy az 
Eötvös kollégiumba, ahol megismerkedik Fülep Lajossal, s az ő halálával 
végződik a napló 1970-ben, amikor a 85 éves aggastyánt már nem keres-
hetik fel többé tanítványai a Széher úti rendszeres fogadónapokon, hogy 
közös sétákon hallgassák a Mester kötetlen szemináriumi előadásait mű-
vészetről, filozófiáról, vagy ellentmondást nem tűrő szentenciáit kortár-
sakról, fiatal és kevésbé fiatal költőkről. 

Tudatosan szerkesztett, zárt kompozíciójú mű tehát Fodor András nap-
lója, melyből azonban mégsem csak Fülep Lajos portréja kerekedik ki – 
elméjének zseniális felvillanásaival, öregemberes dohogásaival és kifaka-
dásaival arról, hogy miként jut a világ az ebek harmincadjára, vagy lágy 
lírai futamoknak beillő anekdotáival, melyek pasztell–színekkel idézik a 
századelő boldog békeéveinek hangulatát – hanem önarcképet is rajzol, 
hiszen a néző óhatatlanul mindig benne van a képben. Az egymásután 
következő pillanatfelvételek időmetszetei eleven történéssé, a magyar 
szellemi élet folyamatának mozgófilmjévé rendeződnek össze, s ez egy-
fajta sodrást ad a napló állóképeinek, mely így helyenként a monumenta-
litás érzetét váltja ki az olvasóból, aki a távolból szemlélve is lépésről 
lépésre érzékeli, hogy miként esett szét Magyarországon az irodalmi tudat 
1945 után, s miféle szívósan hősies utóvédharcokat folytattak néhányan, 

                                                           
281 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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hogy az irodalmi tudat folytonosságát megőrizzék, vagy hogy legalább az 
értékrend emlékét átmenekítsék az új világba. Ebben az igyekezetben lesz 
viszonyítási pont, az értékhierarchia (egyik) csúcsán álló Fülep Lajos, aki 
maga minden bizonnyal tisztában van don-quijote-i szerepével, s azzal a 
kordába kényszerített jövővel, amely felé az irodalom államosítása sodor-
ta az egyébként is köldöknézésre hajlamos, szellemi törpéket egyre szíve-
sebben ünneplő, eleven erejében egyre kevésbé magabiztos magyar szel-
lemiséget. 

Fodor András naplója tehát első sorban ezt a folyamatot ábrázolja, 
akarva akaratlanul is, a maga mikroszkopikus részleteivel, s így lesz nap-
lója kitűnő segédeszköz az irodalmi élet mozgásmechanizmusainak, az 
irodalmi folyamatnak a megértéséhez. Mert legfőbb naplóírói erénye a 
teremtő indiszkréció, a szókimondó bátorság, mellyel főként kortársait, 
költészetüket, művészi teljesítményüket vitathatatlanul hiteles, bár csöp-
pet sem. hízelgő módon jellemzi, ahogy kitapogatja az államosított iroda-
lom szűkös mozgásterét, melyben gyakran csak kisszerű érdekek és érzé-
kenységek ütköznek politikai sérelemnek álcázva, ahol a kelleténél min-
dig óvatosabb funkcionáriusok azt vallják, hogy „csinálni kell az irodal-
mat az írók ellenére, s a közvéleménnyel szemben” is (1955. ápr. 5). 

A tilalomfákkal körülvett akolba terelt írók pedig rafinált bók–
csokrétákkal kedveskednek egymásnak, (mert ha valaki felsőfokú jelzők 
nélkül nyilatkozik kortársa költészetéről, ez kimeríti a becsületsértés és a 
denunciálás közös ismérveit) s így, egymás piszkában henteregve, az 
akolban mégiscsak egyfajta ólmelegben érzik magukat a sokszor tehetsé-
gesnek induló művészek és írók, akik cinikusan azt is vallják, hogy ha a 
felsőfokú dicsérgetéseken túl valakire rásütik a zseni bélyegét (például 
Juhász Ferenc esetében), az illető el van veszve (1956. máj. 17), szent 
tehén lesz belőle, s ez zsákutcás művészi fejlődéshez, majd óhatatlanul 
személyiségtorzuláshoz vezet. Csak szemlesütve lehet olvasni az útlevél-
ért pitiző írók keserveiről, az Állam Bácsi húsosfazeka körül tolongó, s 
egymást sanda pislantásokkal méregető költők, zenészek és festők önsaj-
nálatáról, akik, közben persze, mind világhírre áhítoznak a „bartóki–
modell” bűvöletében, hiszen ez csalhatatlan recept, a bölcsek köve, mely-
nek segítségével kiröppenhetnek a világhír szárnyain az Állam Bácsi által 
engedélyezett nem eléggé kövér legelőkről. Mindez terméketlen álmodo-
zás csupán, mivel „az egész magyar költészet olyan, mint a vérfertőzött 
család: mindenki egymást utánozza...” (1958. ápr. 22). Egyébként is Ál-
lam Bácsi erősebb: somolyogva legelteti a duzzogó költők hiúságát, alko-
tóházakba terelve őket, vagy intézményesített író–olvasó találkozók Pa-
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tyomkin falujába, s ha még ez sem elég, ott vannak az irodalmi díjak, s a 
velük járó pénzösszegek, melyekre az eltékozolt tálentomokat válthatják 
be a velük történt méltánytalanságok elkapart sebeit dédelgető írók. 

Üdítő színfoltként emelkedik ki ebből a belterjes irodalmi életből a 
Széher úti remetelak szikár gazdája, akinek legendás alakját Fodor And-
rás mindig szeretettel, tisztelettel és megbecsüléssel ábrázolja, s akinek 
emberi gyengéivel szemben is mindig elnéző. A köréje sereglő költőcské-
ket, ha azok csak bókokért ülnek a lábaihoz, egy–egy gyors kézmozdulat-
tal lefricskázza, verseiket lényeglátó elemzésekkel helyreteszi, és ótesta-
mentumi dühvel fakad ki „világszínvonalú líránk” ellen, ha erre alkalom 
adódik (1970. aug. 7). Jól esik nyugtázni, hogy értékítéleteiben nem tesz 
engedményeket, s hogy tájékozottságát, szellemi frissességét nyolcvanon 
túl sem veszíti el. Egyik fő vesszőparipája a nyelvromlás ostorozása: a 
neki bemutatott írásművekben nemcsak a stiláris henyeségekre, a germa-
nizmusokra, de a végig nem gondolt gondolatból adódó szemantikailag 
zavaros fejtegetésekre is lecsap és sokszor eléggé nyers megfogalmazás-
ban közli a véleményét. 

Legszívesebben a természettudományok új fejleményeiről hall tanítvá-
nyaitól (pl. Vekerdi Lászlótól), ő maga egyszer hosszasan elmélkedik a 
szabadidő problémáról, mely a nyugati társadalmakban is csak az utóbbi 
időben tört a felszínre a tömeges munkanélküliség miatt, bár lehetőségét 
több mint száz évvel ezelőtt Marx éppen a megvalósult szocializmus mel-
léktermékeként vizsgálta, s megoldására Lukács pedig a kulturális tevé-
kenység lehetőségeinek kitágulásában látta a kiutat. Fülep azonban nem 
marxista széplélek, kétkedő morfondírozásaiban felrémlenek a futball-
meccsek előtt és után randalírozó tömegek, a semmittevést sörbe és van-
dalizmusba kiélő új barbárok céltalan hordái (1954. aug. 26). Habár az 
emberiség jövőjét minden beszélgetésben sötéten látja, ezek ellenére sem 
pesszimista. S talán ezért jelentős gondolkodó Fülep a sötéten látó magyar 
társadalom adta lehetőségek között: nincs szüksége az átlagértelmiségi 
eszképista álmaira, vallásra vagy vallást pótló utópiákra ahhoz, hogy az 
emberiség sorsát érintő kérdésekkel elkeseredés nélkül tudjon szembe 
nézni. A kozmikus pesszimizmust nem váltja aprópénzre, de nem hajlan-
dó arra sem, hogy „kancsalul festett egekbe” nézzen. 

A naplóból a külvilág, a világpolitika kérdéseiről, illetve ezek hatásáról 
csupán rövid utalások formájában értesülünk, az irodalompolitikai izgal-
makról viszont részletesebb képet nyerünk. A naplóíró ugyanis inkább 
szemlélődő ember, aki a forradalom alatt Németh László Égető Eszterét 
olvassa (1956. okt. 23). A forradalom minden egyes napjáról kötelesség-



 

1266 

tudóan beszámol (ez az egyetlen eset, hogy napi krónikát ad!), leírása 
érzékletes: a forradalom hangulata jelen van a sorok között. A konszoli-
dáció után újjáéledő irodalmi élet egyik fontos eseménye Németh László 
Szovjetunióbeli utazása. Az ebből keletkezett színművet, Az utazást 
azonban a kortársak képtelenek koncepcionális szinten megítélni. Az 
egyik mindentudó irodalmár fölényes erkölcsi magaslatról mondja ki a 
szentenciát, amikor fanyalogva elismeri, hogy „Németh László nem köve-
tett el semmi becstelenséget” (1962. máj. 11). Jellemző a forradalom utáni 
hangulatra, hogy minden egysíkúan erkölcsi kérdéssé zsugorodik. Egy 
másik, hasonlóan fontos esemény, amely érthetően szintén a gesztus érté-
kével mérődik. Illyés fellépése az erdélyi magyarok ügyében, s ez óriási 
izgalomba hozza a közvéleményt (1964. febr. 11). 

Mint említettem: a szerző önarcképe is kirajzolódik a napló lapjain. 
Fodor András büszke arra, hogy „népi ihletésű” költői magatartásáról 
beszélnek (1960. júl. 13), hogy költői útja „a népével azonos” (1960. máj. 
5). A világra való kíváncsisága azonban kitágítja intellektuális látóhatárát 
nemcsak kivételesen erős zenei és képzőművészeti fogékonysága miatt, 
hanem elsősorban azért, mivel minden kvalifikáció nélkül, pár excellence, 
a szellem embere, aki Fülep Lajoshoz is éppen annak univerzális szelle-
misége miatt vonzódik. (Kodály Zoltánt, Illyés Gyulát, Németh Lászlót 
tiszteli, de csak az utóbbihoz kerül közel.) 

Szellemi szuverenitását is dokumentálja a napló: a Mestert, Fülep La-
jost is képes kritikával szemlélni. Mivel azonban értékőrző szerepével 
teljesen tisztában van, s mivel ez többet nyom a latban, szelíd makacsság-
gal tereli a tanítványokat a fogadóórákra, s őszintén elkedvetlenedik, ha 
egyik–másik tanítvány nem válik be a Mesternél, illetve elmarad, kiesik a 
társaságból. Saját szerepét nem túlozza el, csak „szürke krónikásnak” 
tartja magát (1963. dec. 22), bár kétségtelenül irodalompolitikai ambíciói 
is vannak (1967. febr. 28): ő és beavatott társai egy „halódó öntudatú 
nemzet szellemi képviselői” (1970. jan. 31), akiknek feladata az igazi 
értékek óvása és hirdetése. Elégedetlen önmagával és társaival, mert ed-
dig még a „fölsorakozás sem sikerült” az „Illyés–Németh–Veres–Erdei 
vonal mögé” (uo.). De őrzik legalább a jelképes frigyládát: az irodalmi 
tudatot. 

Rokonszenves tulajdonsága az is, hogy, noha a világot egy eléggé me-
rev értékrendszerben nézi és méri, toleranciája következtében (mellyel, 
olykor úgy tűnik, nincs is tisztában), nyitott marad szellemi kapcsolatai-
ban: azokat is meg tudja kedvelni, akik nem illeszkednek bele a „Fülep–
iskolába”. A naplóírást belső kényszerből és intellektuális fegyelemmel 
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végzi: itt gondol tovább olyan témákat, melyekről társaságban nem nyi-
latkozott. Barátaival és önmagával szemben szigorú érzelmi kettős köny-
velést vezet: mindig arra törekszik, hogy a tartozik és a követel rovat 
harmóniában legyen az emberi kapcsolatok terén is. 

A naplóból kitekintést nyerünk külföldre is: nemcsak Fülep Lajos idézi 
állandóan Párizst, Firenzét vagy Londont, de a barátok és saját úti élmé-
nyei is állandóan jelen vannak a beszámolókban. Amikor először megy 
Angliába, tudatában van annak, hogy „Kosztolányi óta első magyar köl-
tő... aki Angliában oda–vissza járt” (1958. szept. 29). Az emigráns iroda-
lomról emberközelből először Kormos István beszámolóiból nyernek ké-
pet: Kormos a hatvanas évek közepén egy ideig Párizsban élt: Bakucz, 
Vitéz György és Horváth Elemér verseit dicséri a társaságnak (1965. nov. 
24). Emigráns folyóiratként elsőnek a Látóhatár kerül a kezébe: Király 
Istvántól kapta kölcsön, s ebben olvassák Kovács Imre cikkét a kijózanult 
emigrációról (vő. Látóhatár 1956:4-11), s Fülep „becsülően nyilatkozott” 
Kovács Imréről (1956. márc. 16). Fülep egyébként „provinciálisnak” tart-
ja az emigrációt: főként azért, mivel Cs. Szabó László Bartókhoz hason-
lítja Juhász Ferencet a Gara antológia előszavában (1962. aug. 3)282, s 
véleményét néhány év múlva megismételi (1965. júl. 23). Hasonlóan, az 
emigráció irodalompolitikájáról Németh Lászlónak sincs túl jó véleménye 
közvetlenül a forradalom után. Egyik első jele a felpezsdülő irodalmi 
életnek Hernádi Gyula: A péntek lépcsőin című regényének a megjelené-
se, hosszas herce–hurcák után. Amikor Fodor András az Irodalmi Újság 
recenzióját említi (vö. Gömöri György: Harc az értelmetlen világgal, 1U. 
1960. ápr. 1., 6.1.), Németh kifakad az emigránsokra, „kik nem látják be 
végre, mennyit ártanak az ittenieknek” (1960. aug. 15). Ellenőrizhetetlen 
pletykák keringenek arról is, hogy az Iszonynak „még a Gallimard-nál 
lévő második kiadás esélyét is megakadályozták a Gara-féle gondos ke-
zek” (1967. febr. 19). Fodorék tájékozatlanságát legjobban Weöres: Tűz-
kútjának „kalózkiadása” jelzi, amit Weöresnél lát. („Látjuk a Tűzkút hír-
hedt kalózkiadását, mely egy szó híján teljesen megegyezik az itthoni 
publikációval” 1964. ápr. 5). Bejegyzéséből nem derül ki, hogy a Tűzkút 
párizsi kiadása jelent meg elsőnek, s ennek köszönhető, hogy a Pesten 

                                                           
282 Cs. Szabó László ezt írta: „La poésie de Ferenc Juhász, et celle de tant de ses ca- 

marades si remarquablement doués, est née, aprés l'invasion bartókienne, de l'union 
entre un passé asiatique barbare et un présent européenn raffiné.” (An- thologie de la 
poesie hongroise, Seuil, Paris 1962, p. 30.) Az idézetből világosan kitűnik, hogy Cs. 
Szabó csupán Bartók hatásáról beszél. 
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elfektetett Weöres kötet nagy sietve napvilágot látott. A kötetet dicséretes 
módon kiadó Magyar Műhely szerkesztőit csak mint „Weöres epigono-
kat” emlegetik Fülepnél (1964. aug. 28), bár Kormos elismerően nyilat-
kozik a Magyar Műhely Weöres–számáról (1964. máj. 5). Mindezek a 
példák csupán a magyar írók tájékozatlanságát bizonyítják a hatvanas 
években. 

Fodor András naplója tanúbizonysága szerint is gondos stiliszta, hiszen 
talán akkor is Fülep Lajos szelleme lebegett előtte, amikor a napi bejegy-
zéseket készíti, s Fülep bizony Fodor András stílusát is állandóan nyese-
gette. A napló kitűnően reprodukál, illetve foglal össze vitákat, mesterien 
jellemzi az előbukkanó alakok küllemét egy–két szóval és színesen ír le 
eseményeket. Kiemelkedik például az egyik zengővárkonyi kirándulás 
leírása (1964. aug. 13), vagy a fiával történt baleset elbeszélése (2966. 
nov. 4). Művek ismertetésével azonban nem ilyen szerencsés, értékítéletei 
(Beckett darabja a Waiting for Godot például „jól van megírva” 1965. 
aug. 25) gyakran csupán közhely szintűre sikerednek, filmek tartalmi ösz-
szefoglalásába kerül talán a legtöbb szárnyaszegett gondolatú mondat. 
(Pl. a Hiroshima Mon Amour, 1960. szept. 4). Időnként a lírikus váratla-
nul szót kér, s ez nem mindig szerencsés (pl. „Tornai Jóska szomorú, mint 
egy földből kimeredő kalapács”, 1965. okt. 1). Stiláris aggályoskodásai 
olykor furcsa visszametszéseket eredményeznek: értelmileg fontos név-
előket és igekötőket elhagy (pl. gyakran hangsúlyos helyzetben is azt írja, 
hogy „X. Y. érkezik”, a nyilvánvaló „X. Y. megérkezik” helyett). Egy–
egy elírás is becsúszik, pl. a „címlap verziójáról” beszél a nyilvánvaló 
vérző helyett (2964. szept. 22), vagy máshol Jane Austin Emmájáról 
(2969. júl. 7) Austen helyett. Az viszont még 1959-ben is ízlésficam, 
hogy május 1-ét, vagy november 7-ét „hazafias ünnepeknek” nevezi 
(1959. nov. 26) az egyik falusi tanítónőt idézve. A „Húsvét szigetek” tipi-
kus magyar elírás „Húsvét sziget” helyett (2959. nov. 26). 

A napló utolsó bejegyzése (2972. febr. 9), mintegy természetes epiló-
gusként a kortárs és barát Colin Mason (1924–1971) haláláról értesít. Co-
lin Mason ugyanúgy, mint mestere, Fülep Lajos, meghatározta Fodor 
András szellemi, főként zenei tájékozódását. Ez a tragikus hirtelenséggel 
a kiteljesedés előtt elhunyt angol zenekritikus és Bartók–kutató szintén 
Eötvös kollégistaként kezdte pályafutását, s a Fülep–körnek örökös tiszte-
letbeli kültagja maradt, aki időről–időre személyesen is megjelent a 
Széher úti estéken; magyarul írt leveleivel pedig szinte állandóan jelen 
van a naplóban. Halálának feljegyzése méltó befejezése a Fülep Lajos 
emlékművét bronzba öntő műnek: hiszen a Mester és a Jóbarát majdnem 
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egyszerre bekövetkezett halála Fodor András életének talán legélesebb 
cezúrája: olyan elviselhetetlen veszteség a ma már hatvan felé járó költő 
számára, melynek terhét, hogy el bírja viselni, meg kellett osztania az 
olvasóval. 

Mostmár végérvényesen és visszavonhatatlanul. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Maga mire olyan alázatos, asszonyom?283 

Györgyey Klára: Arrogáns alázattal, bővített és javított kiadás, Püski, 
New York 1987,194 l. 
 
Mivel magyarok vagyunk, megszoktuk, hogy egy magyar írónak annyi, 
vagy több keze legyen, mint Káli illetve Shiva istenségeknek az indiai 
mitológiában. Györgyey Klára volt már mindenes mint dolgozó nő, ide-
kint háziasszony, talentumokkal megáldott gyerekek anyja, irodalomszer-
vező, műfordító, drámakritikus és ítész, esszéista, recenzens és PEN–klub 
főtisztviselő. A könyv előszavában Bimbaum Marianna azt mondja róla: 
„e kötet szerzője nem emigráns író, hanem magyar származású kétnyelvű 
író, aki az irodalom ügyét szolgálja.” Ha ez is igaz, akkor kabdebótamás 
rámondhatná: kétszívű asszony, van egy magyar és van egy amerikai szí-
ve. Ez persze nem biztos. Azt hinném inkább a kötet olvastán, hogy csak 
magyar szíve van, de több fejjel rendelkezik (Lénárt Sándor szóhasznála-
ta), melyből a második legfontosabb az amerikai fej. 

A szerző előszavában – megdorgálhatatlan szerénységgel – elmondja, 
hogy „szórakoztatni” kíván írásaival. Végre valaki nem tanítani, pláne 
nem kitanítani akarja az embert. Szórakozásunkhoz hozzájárul az írónő 
Mari lánya által készített illusztrációk (és gondolom a fedőlap portré is) 
kis csokra. Most eltekintve attól, hogy az olvasó, a mazsolázgató kritikus, 
vagy az írótárs mennyi kedvdús időt tölt majd ezzel a könyvvel, nem lehet 
vitás, hogy összeállítását anya és leánya élvezték. 

A kötet a művészetek több válfaját pártolja, bár igazándiból – mondjuk 
így: számomra – legmarandóbban a színpad körül mozog a szerző tolla. 
Szerencsés az ugródeszkája. Gondoljuk meg, korunk jelentős avantgarde 
színműírója és színházi rádióriportere, Határ Győző csak a nyugati szín-
padot, színészgárdát ismerhette 1956 után. Györgyey Klára idejekorán 
működésének egyik középpontjába a drámát állította, ahogy ezt Ameriká-
ban elképzelik, de üstökön ragadta Örkény legjobbjait s rajta keresztül 
kezdte megtapasztalni, mi a sajátos magyar élmény és életérzés otthon 
1956 után. Volt tehát összehasonlítási mércéje is. 

A szórakoztatás mellett Györgyey színházi írásai főleg arra jók, hogy 
az ember agyműködésében megindítsák az alvó kerekek forgását. Vedd 
pl. vázlatát a modern színházról. A börtöntöltelékeknek játszott Godot 
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(így a szerző, igen meggyőzően) egyáltalán nem abszurd, hisz a színpadi 
élethelyzetet a bekasztlizottak azonnal, magyarázat nélkül megértik. Igen 
remek aztán az a megfelelési lista, amivel a tragédia és az abszurd megfe-
lelő illetve különböző elemeit állítja párhuzamba szerzőnk, akit hovato-
vább bennfentesnek számítok színházi ügyekben. 

Legyen szabad egy apró bekezdésben vázolnom egy saját kiegészítő 
élményemet – illetve – élménysorozatomat. Az abszurd megtartja nemzeti 
sajátosságait, habár rejtve, majdhogynem ugyanúgy, mint a klasszikus 
tragédia. Láthattunk Beckett-et Pesten, Párizsban, Londonban, bizonyára 
New Yorkban is. De a dublini rendezésben, ír színészekkel, 

Beckett új dimenziót nyer, ír bolondozás lesz belőle, mely Joyce-os, de 
korábbi, Miles na Gopalen-es, de ugyanakkor ősibb is annál. Swift humo-
ra is abszurd volt, Wildé abszurd is volt. (Mindezt nem gondoltam volna 
végig Györgyey Klára könyve nélkül.) 

Sorrendben a zene a színház után következik. Úgy érezzük, a bennfen-
tesből itt tanúvá, riporterré, interjúkészítővé varázsolódik szerzőnk. Mint-
hogy választása eklektikus, a szakosodott zenekedvelők érdekes informá-
ciókat csíphetnek föl írásaiból a másmilyenfajta zenéről, előadásról, elő-
adókról, mint amilyet ők kedvelnek. Megtudjuk például, hogy – bár becs-
lésem szerint minden tizedik muzsikus magyar a világon – az is magyar 
származású, akire ez nincs, vagy nincs még ráírva. Megint csak Györgyey 
Klára könyve adja az ötletet: össze kéne már állítani egy antológiát kizá-
rólag második, harmadik generációs, vagy csecsemőkorban importált ma-
gyarokból-ról. Bekerülhetne a zenevirtuóz Gusmin, Londonból a 
magyarszak tanársegédje, egy George Szirtes nevű lírai költő, Ameriká-
ból Kolumbán Nicholas Miklós, boxbajnokok, sízőnők és még sokan a 
szerző Kati lányáig, vagy vele kezdve. Mert tudja Isten, olyan ez a ma-
gyar kultúra, mint az uránérc, csak nem akar szűnni a sugárzása. 

„Interjúk” – lenne a következő rész, bár úgy vélem, ezek az interjúk 
csak azért lettek egybekötve, mert interjúbbak a többinél. Senkinek nem 
akarom elvenni a kedvét azzal, hogy olyan dolgokról értesülhet itt – 
mondjuk Ionescoról, Millerről – amiket tankönyvekből nem tanulhat meg, 
mert ugye Istenments, hogy tanuljunk, tehát egyszerűen arról van szó, 
hogy elsőkézből kapunk hírt alkotókról, akikről gyakrabban furdal ben-
nünket a „kivántsiság”. 

A színházi nyitányban jelentkező kettős szerkesztés a könyv utolsó-
előtti részében, a könyvkritikáknál ismét érvényesül. Mintha az írónő lé-
nyéből áradó természetes pajkosság ebben a kategóriában érvényesülne 
legkevésbé. A Holocauston nem lehet mosolyogni, Halász Péter jó regé-
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nyén is alig, egy Radnóti monográfián aligha. Saul Bellow könyveit, lé-
nyét áthatja valami finom kesernyés irónia, de úgy is lehet vele beszélni, 
őt olvasni, hogy ez eltűnjék. Azt kell mondjam: Györgyey Klára témavá-
lasztásában van a tiszteletadás. 

A lendületes kötet nekrológokkal zárul. Ez a logikus, a hagyományos 
szerkesztés. De ha a sok kitűnő, részben a kötetben is szereplő, másrészt 
méltán magasztalt nőtanácsadó mellett megkérdezett volna engem a szer-
ző, én a búcsúzásokkal kezdtem volna a kötetet – vagy talán az interjúk-
kal – és a pezsdítő színházi írásokkal fejeztem volna be. A hinta lendülő-
ben a legjobb a fényképen. 
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HANÁK TIBOR 
Böhm Károly feltámasztása284 

Hajós József: Böhm Károly filozófiája, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest 
1986, 391 l. 
 
A magyar történelmet nem lehetne megírni Erdély figyelembevétele nél-
kül – a magyar filozófiatörténetet sem. A kisded magyar filozófiai élet 
Tapolczai János nagyváradi vagy Nikolaus de Mirabilibus kolozsvári 
származású tudós filozófus óta nagy mértékben erdélyi talajon próbálgatta 
erejét. Itt szólaltatta meg a filozófiát elsőként magyarul Apáczai Csere 
János, másodikként Sartori Bernát nagyváradi születésű minorita szerze-
tes; Kolozsvárott működött a nagyhírű Fogarasi Pap János, akit II. József 
nevezett ki a pesti egyetemre, de Fogarasi közben váratlanul meghalt; 
Nagyenyeden tartott ki Kant filozófiája mellett Köteles Sámuel, mikor 
tiltották a kriticizmus tanítását, Nagyszebenben pedig Domanovszky End-
re volt a hegeli filozófia képviselője. Még századunk elején is több ma-
gyar gondolkodó útja vezetett Erdélybe vagy Erdélyen át, mint Somló 
Bódog, Palágyi Menyhért, Pauler Ákos, Bartók György, Ivánka Endre 
pályája. 

Közéjük tartozik Böhm Károly is, aki 1896-tól 15 esztendőn át 1911-
ben bekövetkezett haláláig volt a kolozsvári egyetemen a filozófia pro-
fesszora. Életművének szentelte könyvét Hajós József, a filozófia, jelesül 
a magyar filozófia történetének érdemekben gazdag kolozsvári kutatója. 
Ha ez a feldolgozás lenne egyetlen munkája, akkor is elmondhatnánk ró-
la, hogy jelentősét alkotott, jó időre megmentette a feledéstől, ismét hoz-
záférhetővé tette gazdag életművét egy nagy magyar gondolkodónak. 
Hajós József azonban nemcsak Böhm Károly filozófiájának biztosította 
hatás és az újraintegrálódás lehetőségét, hanem publikációival felhívta a 
figyelmet a Holbach–fordító Kiss Mihályra, a Kant és Krug nyomdokain 
haladó Köteles Sámuelra, Parádi Kálmán zoológus-filozófusra és Kossuth 
bizalmasára, „Amicus”-ra azaz Sámi Lászlóra, aki később a kolozsvári 
református főiskola tanára lett. Hajós József egyike a kevés magyar mű-
velődéstörténészeknek, aki európai horizontja és kiváló filológiai képzett-
sége ellenére nem átallja honunk kisebb szellemeinek nyomát kutatni, 
mert tudja jól, hogy filozófusaink emlékének megmentésével, erdélyi ha-
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gyományaink kellő értékelésével önmagunk kulturális életerejét gyarapít-
juk. 

Böhm Károly azonban nem is a kisebb szellemek közé tartozott, ha-
nem – mint Hajós József mondta egy interjúban – „a kolozsvári egyete-
men talán ő filozofált elsőként nem-vidékiesen”, és mint mostani könyvé-
ben jóval határozottabban írja: „szakszerűség dolgában világszinten moz-
gó filozófus.” (386.) Böhm Károly a századvégi filozófiai gondolkodás 
problematikájához önálló európai szellemként szólt hozzá és alkotta meg 
átfogó filozófiai rendszerét, az elsőt a magyarországi bölcselet történeté-
ben. Besztercebányán született 1846-ban, majd Pozsonyban és 
Göttingában, később Tübingenben és Berlinben tanult. Egy ideig közép-
iskolai tanár volt Pozsonyban és a budapesti fasori evangélikus gimnázi-
umban, melynek 1883-ban igazgatója lett. A kolozsvári egyetem 1896-
ban hívta meg tanárnak; itt halt meg 1911-ben. Első könyve A lényeg 
formaisága 1881-ben jelent meg, majd 1900-ban foglalta össze értékelmé-
letét Az értékelmélet feladata és alapproblémája rímmel. Főműve, Az 
ember és világa (1883–1942) hat kötetben jelent meg, részben halála után 
Bartók György gondozásában. Böhm Károly nevéhez fűződik a Magyar 
Philosóphiai Szemle megindítása is, melynek első száma 1881-ben jelent 
meg. 

Hajós József a már idézett interjú szerint eredetileg csupán breviáriu-
mot akart összeállítani Böhm „legfigyelemreméltóbb passzusaiból”, végül 
azonban ez a sűrűn telenyomott közel 400 oldalas könyv lett belőle. A 
filozófus egész életművét át kellett tanulmányoznia – és pedig nem nagy-
jából! –, hogy elkészíthesse egy termékeny gondolkodó publikációinak 
kivonatát és maradéktalan áttekintését, összefoglalását. Akinek nincs 
módjában kezébe venni Böhm Károly tanulmányait és könyveit – s ide 
tartozik a magyarországi és erdélyi érdeklődők legnagyobb hányada –, 
Hajós József odaadó munkája nyomán most tanulmányozhatja a nagy 
magyar filozófus egész szellemi hagyatékát, méghozzá nem átabotából, 
hanem a finom különböztetéseket és a gondolatmenetek árnyalatait is 
visszaadó leírások, válogatott részletek, bő idézetek segítségével. Olyan 
olvasókönyv ez, mely önmagában véve is tanúbizonyság és beszédes do-
kumentum az első magyar rendszeralkotó filozófus működéséről, ki legje-
lentősebb műveit Kolozsvárott írta. Feltehető és kívánatos lenne, hogy ez 
a könyv többeket rávegyen Böhm Károly és a magyar filozófiatörténet 
tanulmányozására. Aki viszont abban a szerencsés helyzetben van, hogy 
hozzáférhető számára a magyar filozófus egy–két publikációja, annak is 
segítségére lehet Hajós József összefoglalása és némely kommentárja, 
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melyekkel az olvasó egyrészt ellenőrizheti, hogy jól értette-e Böhm fejte-
getéseit, másrészt pedig tanulmányozhatja a szóbanforgó írás előzménye-
it, folytatását, tehát beilleszkedését az életmű egészébe. 

Az áttekintés Böhm Károly 21 éves korában (1867) írt első fontosabb 
tanulmányának ismertetésével kezdődik, mely „az én fejtvényéről”, prob-
lémájáról szól. Ez a téma később is nagy szerepet játszik gondolkodásá-
ban; ebbe akaszkodnak bele ismert– és értékelméleti fejtegetései egyaránt. 
Antimetafizikai beállítottsága ellenére ezért tért el később Auguste Comte 
pozitivizmusától: nem tudott megmaradni a puszta tények szuggesztiójá-
ban. Kant hatására úgy látta, hogy nincsenek is „puszta tények”, melyek-
ből ki lehetne kapcsolni a megismerő alany adottságait. Jól nyomon kö-
vethető Hajós József kalauzolásával, miként igyekszik Böhm a pozitiviz-
must „a kriticizmus segítségével elmélyíteni”, ismeretelméleti alapokra 
helyezni, mely igyekezet lendületével még Kantot is elhagyja és a szub-
jektív idealizmusnál állapodik meg. Szerinte nincs miért megkettőzni a 
valóságot, szétválasztani alanyi és tárgyi világra, ha a tárgyat önmagában 
(a „Ding an sich”-et) úgysem tudjuk megismerni. Ami megismerhető, 
alanyi formáltságában ismerhető meg, vagyis érthető (intellegibilis) jelle-
gében; kár is beszélni másról, a tőlünk független világról, ha úgyis csak a 
tőlünk függő világhoz jutunk el. „Szelleminek kell mindent felfogni”, 
azaz „jelentése van mindennek” – írja Böhm, ami még objektív idealista 
álláspont, csakhogy ezt megtoldotta azzal a kijelentéssel, hogy „a világot 
megérthetjük ugyan, de e világ csak mindenkinek egyéni világa” –, ami 
viszont már szubjektív idealizmus. 

Főműve, Az ember és világa első köteteinek megírása idején Böhm 
Károly filozófiai horizontja az ismeretelmélet burkán belül maradt. Kije-
lentette, hogy a filozófia egyetlen tárgya az ismeret, és belebonyolódik 
annak magyarázatába, miként találja magát az alany másnak, mint amit 
megismer, hogyan kettőzi meg önmagát, vetíti ki saját képeit, s miként 
lesz így az ismeretből voltaképp önismeret. Váratlan és bámulatraméltó, 
hogy ebből a bűvös körből ki tudott törni, eljutott egy másik problemati-
kához, az értékek és az értékelés kérdéséhez, melyben maradandót alko-
tott főképp kolozsvári évei alatt. 

Axiológiájában kifejti, hogy nemcsak a valóság mibenléte körül forog 
életünk, hanem ezzel egybefonódva akörül is, hogy ismereteink alapján 
mire használjuk, hogyan értékeljük a valóságot, mit akarunk benne és 
vele. így épül a „valóra” a „kellő”: „Az ember élete két egymással folyton 
váltakozó lépés ritmusában halad. Az egyikkel a külvilág hatásait befo-
gadva sajátjává teszi; a másikkal azt, amit megszerzett, kialakítva megva-
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lósítja” – írja Böhm Károly Az értékelmélet feladata és alapproblémája 
című 1900-ban megjelent tanulmányában. A valóság alakítása azt jelenti, 
hogy az embernek vannak céljai és ideáljai, amelyekhez hozzáigazítja 
önmagát és hozzáválogatja az eszközöket, tehát viszonyít és értékel, a 
„kedvérzet” és a hasznosság szerint rangsorokat állít fel. Figyelemremél-
tó, hogy ismeretelméleti szubjektivizmusa ellenére nem azt állítja, hogy 
az értékelés önkényes, relatív és szubjektív, tehát hogy mindenki úgy ér-
tékel, amint kedve kívánja, hanem az értékek feltétlen érvényességének 
gondolatához jut el, mely szerint valami értékes marad akkor is, ha nem 
értékeljük. Az alanynak csak az érték megállapításában van szerepe; ez a 
becslés, „de ez nem adja neki az értéket”, az értékek ettől függetlenül ér-
vényesek. Az értékfilozófia feladata többek között megállapítani az érté-
kek osztályait, rangsorát, az értékrendet. 

Böhm Károly ezekkel a gondolataival, melyeknek egy részét németül 
is közreadta, az európai filozófia élvonalába került, úttörő munkát vég-
zett, és talán az első volt, aki ezt a filozófiai disziplinát axiológiának ne-
vezte. Megadatott neki, hogy az értékelmélet kidolgozását nemcsak fel-
adatként tűzhette ki magának, hanem kidolgozta mind az értékfilozófiai 
alapfogalmakat, mind pedig a három fő ágazatot: a logikai érték tanát, az 
etikát és esztétikát, az igaz, a jó és a szép értékének megfelelően. Fejtege-
tései azonban nagy részben kéziratban maradtak, melyeket tanítványa, 
Bartók György adott ki, s lett Böhm főműve hat kötetes könyv. 

Hajós József több ezer oldalt pár százon foglalt össze; egybegyűjtötte 
egy élet termését, sűrített, kivonatolt és interpretált. Bizonyára lehetett 
volna egy–két helyen más idézetet kiválasztani, Böhm szavaival megmu-
tatni, amit Hajós fontosnak nevez; ez természetes. Nincs olyan áttekintés 
és válogatás, melyről ezt ne lehetne elmondani. Interpretációs szempont-
jai alapján azonban felmerülhet némi kétely, hogy vajon nem ezekhez 
illesztette-e a szövegek kiválasztását, nem ezek szabták-e meg, mit tartott 
bemutatásra érdemesnek. Magyarázati elvének tekinthető megjegyzésé-
ben ugyan azt írja, hogy nem a jelenlegi ismereteink alapján indokolt kor-
rekciókat kell előtérbe állítani, „hanem a pozitívumokat, persze a tényle-
ges pozitívumokat, nem azokat, melyeket esetleg későbbi nézetek hatásá-
ra vetítünk szövegeibe.” (97.) Csakhogy már a következő mondatában 
nem tartja magát ehhez az elvhez, hanem megdicséri Böhm-öt a 
„dialektikumok” iránt érzett fogékonysága miatt, vagyis ráerőlteti saját 
szempontjait – s nemcsak itt. Az egész könyvön, főképp az ismeretelmé-
leti részeken végigvonul a törekvés, hogy Böhm filozófiájában megtalál-
jon valami apró magot a materializmusból, esetleg a realizmusból, vagy 
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ha ez nem sikerül, akkor hát legalább a dialektikus gondolkodásból, 
avagy amit annak lehet nevezni, mint pl. a sokoldalúságot, az ellentétek 
felfedezését, szembeállításokat stb. Ha egyszer Böhm Károly a szubjektív 
idealizmus álláspontját tette magáévá, ha a materializmusban eltévelye-
dést és metafizikát lát, a dialektikát meg mellékesen kezeli, akkor ezen 
nem segítenek az olyan megjegyzések, hogy Böhm „a materializmushoz 
közeledik” (16.), „közel jutott a materializmushoz” (63.), „részint a mate-
rializmus útját egyengette” (82.), „szinte materialisztikusan cseng” (86.), 
vagy hogy „Böhmben fölsejlik valami a történelmi materializmusból” 
(263.) stb. Az ilyen és hasonló megjegyzésekkel csak elkedvetleníti, eset-
leg összezavarja az olvasót, nem is beszélve arról, hogy itt–ott az osztály-
harcot s egy helyen az Internacionálét is Böhm nyakába próbálja varrni. 
Böhm „önelhatározásról” ír, ami Hajós szerint „természetesen bizakodva 
küzdést is jelent. Olyan reményt is jelent, hogy eljön majd egy harc, mely 
a végső”. (130.) 

Teljesen fölöslegesek a lépten-nyomon előforduló értékelések, me-
lyekkel – marxista alapról – hol megdicséri, hol elmarasztalja Böhm 
egyik–másik felfogását, vagy kegyesen elnézi, sok helyen pedig mentege-
ti nézeteit. Néhol erőltetett, már-már nevetséges, ahogyan a szerző meg-
próbálja összeboronálni Marxszal, Engelsszel, Leninnel és elvétve Lukács 
Györggyel is. Ezeknek az imaginárius szellemi találkozásoknak a sémája 
ilyenféle: bár Marxot (Engelst, Lenint) nem ismerte Böhm, mégis emlé-
keztetnek sorai Marxra, illetőleg „eszünkbe ötlik” Lenin szava. Pl. így: 
„Anélkül hogy Lenin előfutárává akarnók előléptetni Böhmöt, idézzük 
Lenin alábbi sorait...”(112.) „A nagy különbségek szigorú nyilvántartói 
talán elnézik nekünk, hogy itt eszünkbe jutnak Lenin szavai”... (283.), 
avagy: „Haladni akarása ... feltehetően marxista bírálat iránt is fogékony-
nyá tette volna”, bár hát „Böhm egyáltalán nem látta dialektikumai és 
antidialektikumai közt feszülő ellentmondásokat.” (265.) Az is mulatsá-
gos, ahogy Lukács Györgyöt megörvendezteti Böhmmel, persze csak 
feltételesen, mert hiszen Lukács „tudtunkkal sehol nem említi Böhmöt”, 
de „úgy hisszük, hogy a marxistává érett Lukács sem vetette volna meg 
Böhmnek például az ilyen sorait...” (170.) 

Csaknem mindegy, hogy egy filozófus olvasása közben kinek mi jut az 
eszébe, ha az a feladatunk, hogy megmutassuk, mi volt az illető filozófus 
fejében. Ilyen alapon össze lehetne társítani Böhm Károlyt számos, tet-
szés szerinti gondolkodóval, elsősorban olyanokkal, akik lényegesen kö-
zelebb álltak hozzá, mint Marx vagy Lenin. De van értelme minden filo-
zófiai irányzatnak külön Böhmöt elő-interpretálni? Egyet a marxistáknak, 
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egyet a kantiánusoknak, egyet a hegelistáknak, pozitivistáknak és így to-
vább? Ha már a filozófus halála után 75 évvel megszületett egy ilyen fon-
tos, egész életművét feltámasztani kívánó publikáció, kár volt ráaggatni a 
különben is csak sallangnak számító utalásokat, hasonlításokat. 

Épp azért azonban, mert Hajós József megjegyzéseinek és hivatkozása-
inak csak sallang jellegük, ragasztók szerepük van, át is lehet siklani eze-
ken, és elhibázott lenne, ha valaki ezek miatt fordulna el ettől a hasznos 
publikációtól. Azt is ajánlatos szem előtt tartani, hogy az ilyen munka 
szinte önfeladó visszahúzódást kíván a válogatótól, azt, hogy állandóan a 
másikat hagyja beszélni. Ez nem könnyű. Lett volna viszont a szerzőnek 
még számos munkája, melyet a materializmusba vagy a dialektikába való 
beágyazás helyett megtehetett volna az olvasók nagyobb örömére és el-
igazítására. 

Ha már kedvét lelte a beágyazásban, az európai és a magyar filozófia-
történetben lehetett volna inkább elhelyezni Böhm Károlyt. Egy–két uta-
lás ugyan történik Comte-ra, Hegelre, Kantra, Körmöczi Jánosra, Greguss 
Ágostra, a fiatal Pauler Ákosra, de hogy ki és mi határozta meg Böhm 
problémalátását, megoldási horizontját, kitől mit vett át, hogyan fejlesz-
tette tovább, miként függ össze értékfilozófiája a neokantianizmus érték-
elméleti (badeni) ágával, avagy miként szárnyalta túl az erdélyi filozófia 
előzményeit, kik voltak pályatársai és ellenfelei, gáncsolói, barátai, erről 
vajmi keveset tudunk meg. Egyáltalán igen szűkre szabott és feldarabolt 
Böhm életrajza, élete külső vonatkozásainak bemutatása és arcképe. Pi-
hentetőnek is jó lett volna, ha bővebben kifejti, hogy miért mondja Böh-
möt pl. „töretlen önérzetű” (265.) vagy „határozott arcélű” (306.) ember-
nek. Sajnos, az ilyen fogalmazásokkal megkezdett bekezdései a homok-
ban vagy fűrészporos közegben feneklenek meg: a „határozott arcélű” 
gondolkodásában a polgár nyilatkozik meg Hajós szerint, „mégpedig nem 
főnemesi, dzsentri, burzsoá vagy filiszteri szájíz szerint”. (306.) Az ilyen 
kijelentéseknek semmi információs értékük nincs s teljesen a levegőben 
lógnak, hiányzik kifejtésük, Böhm társadalmi helyzetének és politikai 
beállítottságának akárcsak felvázolása is. 

Ebben a jelentős és terjedelmes munkában egy fejezetet az életrajznak 
is lehetett volna szentelni, de legalábbis életrajzi táblázat kívánkozik a 
kötet végére. Előmozdítaná a tájékozódást az is, ha bővebb teret szentelne 
a szerző Böhm Károly forrásainak, kortársai és a korabeli filozófiai folyó-
iratok bemutatásának, vagy ha név- és tárgymutató segítene az eligazo-
dásban. Azzal sem elégedhetünk meg, hogy Böhm írásainak címével ta-
lálkozunk a tárgyalás során, s hogy mindegyiket ismerteti Hajós József, 
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mert a művek egymásutánját ugyan ki fogja kikeresni, magának kiírni? 
Ezt a szerzőnek kellett volna megtennie, hogy egyetlen pillantásra lássa 
az olvasó, hogyan is következtek egymásután Böhm cikkei, tanulmányai, 
könyvei, posthumusz művei. Egyszóval nemcsak a biográfia, de biblio-
gráfia is hiányzik. 

A szöveg tagolása érdekében szintén lehetett volna egyet s mást tenni. 
Igaz ugyan, hogy a nagyobb idézetek beugranak a szövegben, s ez némi 
hullámzást eredményez, de ha ez a ki–be hullámzás megszakítás nélkül 
120 oldalán át tart, mint az „Axiológia” című fejezetben, akkor ez fárasz-
tó, idegesítő. Több címre és alcímre lett volna szükség a könnyebb olvas-
hatóság érdekében. 

Ne feledjük azonban, hogy az itt szóvátett hiányok egy részéért bizo-
nyára a bukaresti kiadó a felelős, mely már így is túlméretezettnek talál-
hatta ezt a 400 oldalt egy filozófusról – magyar filozófusról. S akár a hiá-
nyokat regisztráljuk, akár a jóval nagyobb érdemeket, mégiscsak megje-
lent ez az egyedülálló publikáció, mégpedig Romániában jelent meg. Ha-
jós József olyan munkát végzett, amely párját ritkítja az egész magyar 
nyelvterületen, megmutatta, hogy a magyar filozófiatörténetben vannak 
értékek, melyek felfedezőkre és feldolgozókra várnak. 
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HARMAT PÁL 
A Gulyás–szigetcsoport285 

György Dalos: Archipel Gulasch, Die Entstehung der demokratischen 
Opposition in Ungarn (A Gulyás–szigetcsoport, A demokratikus ellenzék 
létrejötte Magyarországon), Donat und Temmen Verlag, Bremen 
1986.1751. 
 
A Profil című magyarországi szamizdatfolyóirat a hetvenes évek második 
felében közölte Kellner Mária és Sághy András – két, álnevet viselő szer-
ző – Gulyás–szigetcsoport című tanulmányát. A magyarországi politikai 
viszonyokat taglaló írás címe két irányban keltett asszociációkat. Egyrészt 
felidézte Hruscsov szállóigévé vált mondását a magyar rendszerről mint 
„gulyás–kommunizmusról”. Másrészt az olvasó eszébe juttatta Szolzse-
nyicin háromkötetes dokumentum–gyűjteményét, a szovjet büntetőrend-
szerről írt Gulag szigetcsoportot. 

A Gulyás–szigetcsoport kifejezés viszont nem a két szerző leleménye 
volt: Dalos György kölcsönözte nekik. Csaknem tíz év után a budapesti 
író újra adoptálta zabigyerekét, s maga írt könyvet A Gulyás–
szigetcsoport címmel. A munka alcíme kifejezi tartalmát: A demokratikus 
ellenzék létrejötte Magyarországon. 

Dalos 1979-ben még azt írta magáról egy német kötetben: „Nem va-
gyok tipikus disszidens–figura” (Helyzetem a helyzetben, 78. oldal). Az 
író valóban inkább az ellenzék perifériáján működött hosszú ideig. Átme-
neti helyzetét mutatta, hogy könyve jelent meg a Kossuth Kiadónál és a 
párizsi Magyar Füzetek kiadásában, a Magvetőnél és egy budapesti sza-
mizdat kiadónál. Ami persze azt is jelzi: a hivatalos körök Dalost nem 
tekintették a maguk szempontjából teljesen elveszettnek, megátalkodott 
ellenzékinek – megpróbálták leválasztani, magukhoz édesíteni. Hogy még 
ma is ezen a véleményen vannak-e, azt csak ők tudnák megmondani. 

Tény azonban, hogy Dalost éppen perifériás ellenzéki helyzete tette al-
kalmassá a magyar ellenzék történetének a megírására. Nem ritka, hogy 
egy–egy mozgalom keletkezésének és fennállásának krónikáját olyan 
értelmiségiek vetik papírra, akik elég szoros kapcsolatban álltak vele ah-
hoz, hogy ismerjék az eseményeket, de nem voltak annyira a központban, 
hogy a fenntartások nélküli elkötelezettség lehetetlenné tegye a történet-
íráshoz bizonyos mértékig okvetlenül szükséges kritikus távolságtartást. 

                                                           
285 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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Dalos a diplomája révén történész, a hajlamai szerint szépíró. Mind a 
két minőségében született homo politicus. Ez az elegy kiválóan alkalmas 
dokumentáris jellegű, politikával átitatott, de a dramatikus vagy regényes 
elemeket sem nélkülöző próza létrehozására. Dalos már többször bebizo-
nyította, hogy a vérében van ez a műfaj: Duczynska Ilona–életrajzában és 
a magyar maoizmus krónikájában, moszkvai egyetemi éveit felidéző visz-
szaemlékezéseiben, de még a párttörténetírást parodizáló Ezerkilencszáz-
nyolcvanöt című groteszkben is. A Gulyás–szigetcsoport színvonala mél-
tó a fenti munkáéhoz, és még az író szatirikus hajlamai is érvényre jutnak 
egy–egy közbevetett, ironikus megjegyzésben. 

A magyar szamizdat története persze még alig kezdődött meg – törté-
neti távlatról beszélni nevetséges volna. Dalos műve tehát nem az utolsó 
szó, hanem – legalábbis a történetírás szemszögéből – az első. A történet 
még javában folyik, és nem lehet tudni, hogy milyen fordulatokat vesz 
majd az évek múltával. Annyi idő azonban eltelt már az előadás kezdete 
óta, hogy össze lehessen foglalni az eddigi eseményeket. 

Dalos helyzete természetesen nem azonos például a mai kor antikvi-
tás–kutatójáéval, aki egy rég letűnt és általa személyes tapasztalatból nem 
ismert korszakot próbál górcső alá venni. Dalos benne él abban a társada-
lomban, amely a szamizdat és az ellenzékiség egy sajátos, más keletkö-
zép–európai országok párhuzamos intézményeire csak részben hasonlító 
válfaját kitermelte. 

A rendszer hivatalos publicistái, Rényi Pétertől Fekete Sándorig azt 
próbálják bizonygatni, hogy a szamizdat a magyar társadalomba kívülről 
becsempészett, az úgynevezett felforgató központok által létrehozott in-
tézmény. Érdekes módon Fekete Sándort még az sem tudja jobb belátásra 
téríteni, hogy 1956-ban és 1957-ben írott munkájával (Hungaricus cikkso-
rozata a magyar nemzeti demokratikus forradalom néhány tanulságáról) – 
amelyért annak idején kilenc évi börtönbüntetésre ítélték ugyanazok, aki-
ket ma kiszolgál – ő maga is a magyar szamizdat megalapítói vagy leg-
alábbis tiszteletreméltó (?) ősatyái közé tartozik. így neki aztán igazán 
tudnia kellene, hogy ő maga sem dollárt, sem fontot, sem frankot nem 
kapott szamizdat–működéséért. Dalos nagy érdeme, hogy finom elemzés-
sel bebizonyítja: a magyar ellenzéki irodalom a mai magyar társadalom-
ból nőtt ki, annak szerkezetéből és mozgásából érthető meg – még akkor 
is, ha annak viszonylag kicsi és körülhatárolt részét alkotja. 

Dalos a magyarországi ellenzékiséget a hivatalos politika és az ellen-
zékhez csatlakozott értelmiségiek közötti kölcsönhatásként, sakkjátszma-
ként fogja fel. Tudja persze, hogy az erősebb játékos időnként önkénye-
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sen levesz egy–egy figurát a tábláról, máskor pedig úgy lép, ahogy a sza-
bályok tulajdonképpen nem engednék meg. Mindez azonban nem változ-
tat azon, hogy a két fél egymás sakkhúzásaira reagál. 

Az író – a mélyben zajló, kevésbé látványos folyamatokon kívül – 
mindenekelőtt három eseménynek tulajdonít nagy jelentőséget a magyar 
ellenzékiség létrejöttében. Az első a Lukács–iskola szétverése, a második 
a Haraszti Miklós elleni per, a harmadik pedig Konrád György és Szelé-
nyi Iván letartóztatása, majd per nélküli szabadon bocsátása volt. Mind a 
három a hetvenes évek első felében zajlott le. 

Ezeket az ötvenes évek első felére, vagy legalábbis az 1956-os forrada-
lom leverése utáni időkre jellemző erőszakos intézkedéseket részben a 
pártvezetés belső ellentétei hívták életre. Aczél György például – ahogy 
ezt Dalos részletesen elemzi – azért támadta meg Lukács tanítványait, 
mert ő maga is kutyaszorítóban volt, és pergőtűz alá vette a Brezsnyev–
féle szovjet vezetésben jelentős támogatókkal rendelkező, Komócsin–
Biszku–Pullai féle úgynevezett munkásellenzék (amelynek működését 
Lendvai Pál 1986-ban megjelent, Das eigenwillige Ungarn című könyve 
ismerteti részletesen). Aczél az előre történő menekülést választotta, és 
abban az értelemben sikere is volt, hogy legalább részben meg tudta őriz-
ni hatalmi állásait. 

Egyébként azonban sikerült elvadítania az értelmiség egy részét. Még 
inkább illik ez a megállapítás a Haraszti–perre, továbbá a Konrád–
Szelényi–ügyre, amely a hatalom szempontjából teljes kudarccal végző-
dött. Az állami és pártszervek előbb éles körmeiket mutogatták, majd 
gyors visszavonulót fújtak. Ez a következetlenség a maguk szempontjából 
talán többet ártott, mint az elmaradt kemény ítélet a Haraszti–perben vagy 
a tervbe vett, de végül lefújt Konrád–Szelényi–per ártott volna. 

Dalos könyvéből is kitűnik, hogy a magyar hatóságok igen gyakran 
rosszul becsülték fel a helyzetet, így végül nem az következett be, amit 
vártak és amire számítottak, hanem valami egészen más. Különböző 
okokból hol így, hol meg úgy intézkedtek, ingadoztak a tétlenség, a poli-
tikai akciók és a rendőri erőszak között. Ez a magatartás persze nem egy-
szerűen a politikai ügyetlenség jele: időnként nagyon is ügyesen politizál-
tak, és sikerült például megakadályozni az ellenzéki tevékenység tömeg-
bázisának kiszélesedését. Másfelől azonban a hazai és a nemzetközi kö-
rülmények arra kényszerítették a Duna–parti „Fehér Ház” irányítóit, hogy 
ingadozzanak a tűrés és a tiltás között. 

Lehetetlen Dalos tanulmányának gondolatai gazdagságát érzékeltetni 
ezen a helyen. Megemlítjük, hogy a munka nem csupán okos elemzésben, 
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hanem konkrét adatokban is értékes felvilágosítással szolgál. A mű kiadá-
sa – Hans–Henning Paetzke interjúkötetéhez hasonlóan – jelzi a magyar 
ellenzék működése iránti növekvő nemzetközi érdeklődést. 

Dalos György tanulmányát terjedelmes függelék egészíti ki, amely 
német fordításban közli a magyar szamizdat számos fontos dokumentu-
mát a Haraszti-perről készült feljegyzésektől a Charta 77 működésével 
rokonszenvező felhívásig, az abortuszok megszigorítása elleni tiltakozás-
tól Kis Jánosnak a lengyel katonai puccs után írt, programm–jellegű cik-
kéig. A kötetet tizenkét magyar vezető ellenzéki rövid életrajza zárja le. 
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KIBÉDI VARGA ÁRON 
A mai világ szeizmográfja286 

Csoóri Sándor: Készülődés a számadásra, Magvető Kiadó, Budapest 
1987,461 1. 
 
Csoóri Sándort a kritika eleinte csak mint költőt emlegette, mint a Juhász 
Ferenc – Nagy László–nemzedék egyik ígéretes és kimagasló tehetségét. 
Tanulmányköteteinek száma azonban egyre nő, már–már utoléri a verses-
kötetekét; sőt terjedelemben túl is haladja, és ezek a kötetek olyan lénye-
ges kérdéseket vetnek fel, hogy ma már nemcsak a költészet barátai for-
dulnak őfelé; Csoóri költő is és író is, elkötelezett író, még akkor is, ha 
történetesen éppen a költészet rangját emeli ki, a költészet aktualitását 
védi: – tanulmányban! 

Csoóri minden tanulmánykötete élmény, a mai világ és különösen a 
mai magyar világ szeizmográfja. Személyesen, indulatosan, azaz színesen 
és pontosan rögzít képeket és gondolatokat, egymásba átfolyó, egymást 
hol megtermékenyítő és kiegészítő, hol felborító és tagadó érzés- és 
eszemesorokat, amelyek együtt jellemzik a modern ember hihetetlenül 
izgalmas és sokrétű szellemi világát. A részletes felmérés és felrajzolás 
mégsem vezet tétlenséghez, meddőséghez: aki túl sokat tud, aki minden 
tényállás temérdek okozóját, előnyét és hátrányát ismeri, gyakran tétlen-
ségre ítéli magát. Itt viszont minden részlet felszólítás a továbbgondolásra 
és a cselekvésre. 

Külön erénye ezeknek az írásoknak, hogy nem törekszenek eredetiség-
re. Csoóri Sándor arról ír és azt mondja ki, amit mindenki érez és amit az 
írónak, még akkor is, ha az a közösség „banális” titka, le kell írnia. Azért, 
hogy megismerjük magunkat és azért hogy továbbszőhessük a már tuda-
tosított gondolatokat. Esik itt szó légszennyeződésről, a modern tudo-
mány etikai válságáról, a mindennapi baráti beszélgetéseinkbe is behatoló 
elidegenedésről (298.1.), vagy például arról, hogy „A modern ember 
nagyarányú dolgok közt él kisszerűen. A bőrén kívül csupa meghökkentő 
esemény zajlik: szörnyűségek, háborúk, holdat körberöpködő csodák; a 
bőrén belül pedig többnyire egy összezsugorított egzisztencializmus hét-
köznapi kérdései kavarognak.” (379.1.) 

És ezek mellé az általános megfigyelések mellé sorakoznak fel azok a 
sajátos közép–európai és magyar „igazságok”, amiket ha tudunk is, vár-

                                                           
286 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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juk, hogy valaki, hogy az író kimondja őket. Külön címmel ellátott, rövid 
glossza szól arról, hogy „végre kötetben, hivatalosan is megjelent Illyés 
bűnös, nagy verse: az Egy mondat a zsarnokságról” (364. 1.). És hosszú 
tanulmány bogozza a „nomád értelmiségi” szerepét, mai viszonyulását a 
mai hatalomhoz. A szocializmus mindenből többet juttatott a lakosság-
nak, mint a demokráciából, írja Csoóri, úgyhogy jogos a kérdés: lehet-e 
egyáltalán politizálni a szocializmusban? (39–41. 1.). Ahol a hatalom 
mindent megígér és mindenről próbál gondoskodni, leszoktatja az embe-
reket a szellemi mozgékonyságról; az állampolgár a gyerekkor szellemi 
szintjére süllyed; önálóan gondolkodó, helyét és identitását ismerő, tuda-
tos állampolgárra nincsen szüksége. Innen az a két országos gond, amire 
Csoóri több helyen kitér: a fiatalok perspektívahiánya és az értelmiségiek 
„korrumpálódása”. A mai magyar élet – bár talán már itt is a közelmúltról 
kellene beszélni – legfeltűnőbb sajátossága kétségkívül az az ellentmon-
dás, az a szakadék, amely a felületi relatív anyagi jólét és az erkölcsi rossz 
közérzet között tátong. „Épül Budapest, épül az ország. Talán a múlt szá-
zad nyolcvanas–kilencvenes éveihez hasonlító ütemben, ugyanakkor a 
népszaporulat csökken, az öngyilkosságok száma ijesztően emelkedik, a 
lelkibetegeké, alkoholistáké szintén.” (125. 1.) Más helyütt belső disszi-
densekről beszél az író; az erkölcsi normák és a nemzettudat hiánya éppen 
a fiatalokat készteti a különlét útjaira, az otthoni elkülönülésre vagy a 
disszidálásra. 

Élesen és világosan elemzi Csoóri Sándor az értelmiség szerepét a mai 
magyar társadalomban. Ötvenhat után egy „szavak nélküli alku” (46.1.) 
alakult ki: a hatalom megteszi, amit az adott körülmények között tehet, 
viszont az értelmiségi nem pendít meg tiltott témákat. Ma már világosan 
látható az ilyen kompromisszumok végzetes kudarca – Csoóri az okokat 
is felsorolja –, és nagy kérdés, hogy húsz–harminc éves „kihagyás” után 
az értelmiségiek tudják-e folytatni a régi, felelős munkát, vissza tudnak-e 
szokni az önállósághoz, a felelős ellenzékiséghez. 

Az irodalom Európa keleti részén – és általában ott, ahol a többpárt-
rendszer és ennek következtében a kiművelt politikai szakemberek rétege 
hiányzott – mindig ellenzéki volt. Ennek a közéletiségnek és ellenzéki-
ségnek óriási történelmi hagyománya van és ez a hagyomány egyben te-
her is: helytáll-e a mai író annyira és úgy, mint elődei: Petőfi, Ady, vagy a 
harmincas évek népi írói? Csoóri önkritikával beszél magáról és nemze-
dékéről: „a mozgékonyság helyett a visszafogottság vaszabláját csikorgat-
tuk a szánkban.” (44.1.) 
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Pedig az író csak akkor író, ha küzd, ha vállalja a harcot, a veszélyt, a 
kalandot. Szüksége van ellenfelekre. „Hitem szerint Ady nem az lett vol-
na, aki lett, ha kevesebben marnak belé.” Különösen izgatja Csoóri Sán-
dort annak a kortársköltőnek a helyzete, akit nagyon nagyra tart287 és aki 
kétségkívül nemzedéke legnagyobb magyar költője lehetett volna: Juhász 
Ferenc. „Nem akarok személyeskedni, de ha a kortársaim közül Juhász 
Ferenc nem fogadta volna el a védettséget, a körülötte és róla zajló viták 
alapján most sokkal többet tudhatnánk magáról a költészetről, az egyén és 
a kozmosz viszonyáról, a nagy méretek hatalmáról és a személyiség er-
kölcsi parádéiról. Többet a nyelvről, a képzeletről, a halál fekete parádéi-
ról. Egy kivételes tehetségnek kivételes küzdőnek is kell maradnia. Ha 
engem olyan tehetséggel áld meg a sors, mint őt, én besétálok az oroszlá-
nok barlangjába is, mint Dániel.” (117.1.) A közéleti védettség 
paradoxona, hogy Juhász már nem az emberi katasztrófák katarzisára tö-
rekszik, mint első, megrázó verseiben, hanem ezeken túllépve kozmikus 
drámával próbálja rokonítani az ember drámát; lemondott lírai énjéről, 
fennkölt monotóniát teremtett az őt már csak messziről csodáló olvasói 
számára (393–395.1.). 

Csoóri itt is és másutt is többször említi, hogy amit ír – verset éppúgy, 
mint tanulmányt –, az sohasem kizárólag könyvekből lepárolt absztrakt 
műveletek eredménye; amit ír, az mindig konkrét ismeretanyagból indul 
ki: a természet, növények, állatok és tájak konkrét ismeretéből, a lelki élet 
tapasztalataiból, a falusi és városi életmódok, társadalmi formák átélésé-
ből. Minden tanulmánykötete egyben önéletírás, új nekifutás a számadás-
nak, harc az önismeretért. Megismerkedünk újból a zámolyi gyerekkorral, 
a háborús évekkel a pápai gimnáziumban, a költői–írói pályakezdéssel. A 
személyiség kovácsolja egységbe azt, amit nem–magyar, vagy akár nyu-
gati magyar olvasó is, szétválasztana: a közéleti embert és az író embert; 
az önéletírás személyes élményei képezik azt a forrást, amelyből mindket-
tő egyszerre táplálkozik. 

                                                           
287 Gondoljunk csak előző tanulmánykötete, a Nomád Napló (Magvető, 1978) vallomá-

sára: Petőfi után elsősorban Juhász Ferenc tanította őt meg arra, még az ötvenes évek 
elején, hogy mi a költészet: „A napilapok hiába darálták bizonyíthatóan és lélektele-
nül a kötelező hazugságokat, Juhász, ahelyett hogy rájuk reccsent volna, kikerülte 
őket hatalmasan. Minden sora bálnamozgás volt az ágáló kis ebihal–gesztusokkal 
szemben. Az elsivárodott ország, az összezsugorodott képzelet az ő verseiben újra a 
végtelenséggel érintkezett.” (364–365.1.) A Készülődés ars poetica–jához fontos ki-
egészítés az a több, mint százoldalas tanulmány, amelyik „Tenger és diólevél” cím-
mel a Nomád Napló-ban jelent meg. 
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Ez a világos kettős egység határozza meg nagyobbrészt az irodalmi ál-
lásfoglalásokat is. Az elkötelezettség, és ezen belül is a népi irodalom 
iránt megnyilvánuló rokonszenv nem szűkíti le Csoóri érdeklődését: egy-
szerre tekinti magát urbánusnak és népinek (346.1.), a népköltészetet nem 
romantikus politikumként kezeli, hanem éppen modernségét, szürrealiz-
musát, metafizikai erejét domborítja ki (a Nomád Naplót lezáró nagy ta-
nulmányában). Ugyanakkor mégis nyilvánvaló, hogy századunk nagy írói 
és költői közül kik állnak hozzá legközelebb: a legérdekesebb és legsze-
mélyesebb megjegyzéseket Ady Endre, József Attila és Nagy László, il-
letve Németh László és Illyés Gyula műveihez fűzi. Nyugaton élő magyar 
külön örömmel nyugtázza az ebben a kötetben Cs. Szabó Lászlónak jutta-
tott helyet és megindultan olvassa a temetésén elmondott gyászbeszédet. 

Úgy tűnik tehát, hogy a politikai és irodalmi állásfoglalás szorosan 
összefügg. Felmerül azonban a kérdés – és itt vitába szeretnék szállni 
Csoóri Sándorral –, hogy ez az összefüggés olyan természetes-e ma is, 
mint amilyennek húsz évvel ezelőtt tartottuk. Bizonyítékul azt hoznám 
fel, hogy míg alig akadhat szerintem magyar ember, aki ne osztaná vagy 
legalábbis ne tisztelné a szerző politikai nézeteit, irodalmi nézetei meg-
kérdőjelezhetőek: utóbbi talán mégsem következik szükségszerűen az 
előbbiből. A magyar közélet szigorú diagnózisából húsz évvel ezelőtt 
még arra következtethettünk, hogy Nagy Lászlót kell olvasnunk. Ma vi-
szont már tudjuk, hogy a diagnózis akkor is érvényes, ha történetesen 
Weöres Sándort vagy Pilinszky Jánost gyakrabban olvassuk, mint Nagy 
Lászlót. Nemcsak azért, mert nincs minden esetben szükség a diagnózis-
hoz párhuzamosan viszonyló költőhöz, hanem azért is, mert időközben 
rájöttünk, hogy a maga módján a Weöres Sándor-i vagy Pilinszky-i alkat 
is párhuzamot képez ehhez a diagnózishoz: a kollektív lázadás és szenve-
dés mellett az individuális elfordulás és az individuális szenvedés is 
ugyanazt a korrumpált közérzetet példázhatja; vagy legalábbis azonos 
forrásokat posztulálhat az olvasó. 

A kötet utolsó tanulmányában Csoóri Sándor megdöbbenve állapítja 
meg, hogy a líra már nemcsak Nyugaton, hanem nálunk is lekerült az első 
polcról, társadalmi jelentősége és olvasóközönsége csökken. Nem akar-
ván elfogadni a hanyatlást, a „műfajok őrségváltását”, nagyszerű érveket 
sorakoztat fel a líra mellett.288 A vers védelmére kel, érdekes párhuzamot 
von a prózaíró és irodalomszervező Kazinczy és a visszavonuló költő 
Csokonai között. Az akkori körülmények között Csoóri szerint Csokonai 
                                                           
288 A személyes líra mellett. A személytelen lírát, legyen az juhászferenci kozmikum 

vagy párizsi képvers, szenvedélyesen elutasítja. 
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„lírai énje” jelentette a „legkorszerűbb előrelépést” (417. 1.). A kérdés 
csupán az, hogy a mai körülmények között nem kellene-e éppen fordítva, 
a Kazinczy típusú munkát tekinteni időszerűbbnek. A líra védelme na-
gyon rokonszenves nekem is, Csoórival együtt hiszem, hogy a költészet 
olyan sajátos és radikális nyelv, amelyre mindig és minden társadalomnak 
szüksége van. De ha a mai Magyarországon ez a nyelvhasználat háttérbe 
szorul, az nem jelent szükségszerűen rosszat, nem kell szükségszerűen 
keseregni a líra halálán. A visszaszorulás igen egyszerűen a mai magyar 
szellemi élet gyors modernizálódását is jelentheti. Két egymást kiegészítő 
jelenségről van itt szó – eltekintve vers és próza mindig és mindenütt kü-
lönböző társadalmi szerepétől —: egyrészt arról, hogy az elkötelezett köl-
tő hangjára ott és akkor van kevésbé szükség, ahol az ő jelképes és áttéte-
les ellenzéki szerepét konkrétebben fogalmazó prózaírók vehetik át, azaz 
ahol az ellenzékiség professzionalizálódhat, mert szociológusok, közgaz-
dászok és jogászok vezetik. Másrészt arról, hogy a modem társadalmak-
ban nemcsak a líra, hanem az egész szépirodalom kivonul a közéletből és 
a magánember vágyait és gondjait tükrözi. Ennek a folyamatnak vagyunk 
tanúi Amerikában és Franciaországban – az „új regény” divatja óta; elég a 
harmincas évek Malrauxjától végiggondolni az utat Camus-n át 
Marguerite Duras-ig! – és a nyolcvanas évek eleje óta Magyarországon is. 
Nem kell sopánkodni a zord nyugati szellem térhódítása miatt, sokkal 
általánosabb szellemi fejlődés ez. Ha igaz, hogy a kollektív ideológiák 
elsorvasztották a magánéletet, felszámolták a kis közösségeket, akkor 
éppen arra a kollektív világnak hátat fordító irodalomra van szükségünk, 
amelyet a mai magyar irodalom főiránya képvisel. Ellentétben Magyaror-
szágon is elterjedt nézetekkel, én éppen Hajnóczy, Esterházy és Nádas 
hőseit tekinteném a mai irodalmi ellenzékiség legjobb példáinak. Hozzá-
fűzve természetesen, hogy ez az irodalmi ellenzékiség korántsem párhu-
zamos a politikai ellenzékiséggel. 

Szeizmográf Csoóri Sándor kötete, izgalmas olvasmány, még az el-
lentmondásra késztető nézetei és hiányai is árulkodóak. Jó lenne legköze-
lebbi könyve előtt kikérdezni a szerzőt – mind politikában, mind iroda-
lomban – afelől, amiről most nem írt. Kíváncsiak lennénk nézetére a nála 
fiatalabb nemzedék íróiról; jó lenne tudni, mi a véleménye az otthon – 
úgy tűnik – egyre nyíltabban felújuló népi–urbánus ellentétről, annak 
minden (gyakran aggasztó és káros) következményével; jó lenne tudni, 
hogyan viszonyul a mai magyar közéleti gondolkodás különféle árnyala-
taihoz, személy szerint is például – kapásból idézem a neveket – Konrád 
Györgyhöz, Hankiss Elemérhez, Haraszti Miklóshoz. Nem sorolom to-
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vább. Négyszázötven oldal ez a kötet, rengeteget mond, sok mindenről 
„ad számot”: éppen ezért tolul rengeteg további kérdés az olvasó nyelvé-
re. Hiszen Csoóri Sándor ma már – akár akarja, akár nem – nemcsak író, 
hanem intézmény is: Illyés Gyula halála óta a népiek legtekintélyesebb 
szószólója. Amit mond, annak súlya van, amit nem mond, annak is. Vár-
juk további tanulmányait! 
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KOREK VALÉRIA  
A hatalomváltás Erdélyben289 

Raffay Ernő: Erdély 1918–1919-ben, Magvető Kiadó, Budapest 1987,391 
l. 
 
Raffay Ernő munkája eseménydús négy hónap története: az 1918 október-
től 1919 január végéig eltelt időről számol be. A magyarországi levéltá-
rakból, valamint a magyar és a román szakirodalomból merítette anyagát. 
„Romániai levéltári forrásokat sajnos nem állt módomban használni” – 
írja. Ne kutassuk, hogy miért. 

A mű első fejezete a távoli múltba nyúlik vissza, amikor a „... magyar 
állam 1896-ban ... pompával ... díszmagyarban ünnepelte a milleniumot ... 
a román irredenta szervei készen álltak a küzdelemre, melyben a tét Er-
dély volt.” A francia forradalom eszméit vallották, ugyan az egyenlőség 
mellőzésével: a román irredentának nem volt társadalmi programja. Annál 
inkább hangsúlyozták a testvériséget, nevezetesen Olaszország irányába: 
a közös dákó–román származást emlegetve. A németbarát magyarság – 
úgymond – elnyomja az ősi kultúrájú latin népet: a románt. Bár Románia 
a Hármas Szövetségnek volt kültagja, érdekei az antant felé húzták s így 
esett, hogy – akár Olaszország – 1915/16-ban hadba lépett egykori szö-
vetségesei ellen: a román irredenta céljai egybeestek a nyugati hatalmak 
külpolitikai elgondolásával. 

Raffay hangsúlyozza, hogy a Monarchia politikai céljai nem mindig és 
mindenben tartották szem előtt a magyar érdekeket. A nyolcvanas és ki-
lencvenes évek külügyminisztere, gróf Kálnoky Gusztáv – alábecsülve 
irredentájuk erejét – minden módon igyekezett Romániát a Monarchia 
szövetségesének megtartani: magát a „román kérdést” pusztán Magyaror-
szág belügyének tekintette. Magyarország külpolitikai függősége végső 
fokon a földarabolására törő ellenség érdekeit segítette elő. 

A román államférfiak – autokrata politikusok – nem látták saját sze-
mükben a gerendát, míg a magyar mulasztások szálkáival bíbelődtek. Az 
erdélyi mágnásokat a nincstelen székely parasztokkal azonosítva árulták 
el társadalmi koncepciójuk hiányát. Maga a román parasztság mitsem 
tudhatott az irredentáról, annál kevésbé, mert 80 százalékuk analfabéta 
volt. Ezalatt intellektueljeik (Xenopol, Ursu, Iorga) Párizst járták, ahol 
szorgalmasan terjesztették a dákó–román származás elméletét. 

                                                           
289 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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1907 után a fél-feudális román királyság mint a kelet-európai szabad-
ság tűzőrzője lépett lassan a területi követelések útjára. Naivitás volna azt 
hinni, hogy az antant államférfiakat az erdélyi románság elnyomatása 
érdekelte – saját országaikban ugyanígy jártak el az ott élőkisebbségek-
kel: a román irredenta azért volt sikeres, mert céljai egybeestek az antant 
államok külpolitikai szándékaival. 

A századforduló után gróf Tisza István és Wekerle Sándor már látta 
Románia fatális fontosságát: 1918 októberében haderővel akarták volna a 
románokat feltartóztatni. Itt tér rá Raffay az 1918-as ősz fejleményeire. 
Gróf Károlyi Mihály 1918 októberében miniszterelnök: a magyar politika 
erősen balra tolódott, Jászi Oszkár a nemzetek önrendelkezési jogának 
előkészítésével foglalkozó minisztérium vezetője lett. Jászi korábban a 
„gyűlöletes dualizmusáról szólt, míg most: megszűntével Erdélynek nem-
zetiségi felmérését tervezte, és a szabad államok testvéri szövetségéről 
beszélt. (Jászi, bár talán doktrinér gondolkodó, a legtisztább szándékú 
magyar hazafi volt.) 

Ellentétben Magyarországgal: Románia nem kívánta kormánya levál-
tását, államformája megváltozását, hivatalos politikájában királyhű ma-
radt. Ez az álláspont az amerikai külügyminiszter, Róbert Lansing helyes-
lésével találkozott, aki jól tudhatta, hogy Románia királyhűsége mögött 
nemzeti érdek, tehát Erdély bekebelezése húzódik meg. 

A Belgrádban 1916-ban megkötött, ún. titkos szerződés azt tartalmaz-
ta, hogy az antant győzelme esetében Románia megkapja egész Erdélyt. 
Két év múlva, úgyszintén Belgrádban tárgyalt Károlyi és küldöttsége 
Franchet D'Esperey tábornokkal a fegyverszünet feltételeiről. A Marost 
nevezték meg demarkációs vonalnak: Károlyi kérte, hogy azt a franciák 
szállják meg. E helyett azonban román csapatok álltak a folyóparton. 

Jászinak Erdély etnikai felmérésére vonatkozó kérését (a nemzetiségi 
miniszter a színmagyar megyékre gondolt) sem teljesítették. Erdély 
románlakta területeinek gazdasági érdekeit is jobban biztosítja Magyaror-
szág – érvelt Jászi, azonban süket fülekre talált. Románia Európa legfeu-
dálisabb országa s egyben a legkorruptabb – ne szolgáltassák ki a magya-
rokat s egyben önmagukat neki. „Az én véleményem szerint – folytatta 
Jászi – az önrendelkezési jog egy magyar Svájcot jelentene. Maniu felfo-
gásában nacionalista román imperiumot.” 

Kétségkívül, a Jászi által szinte ad nauseam hangoztatott „kelet–
európai Svájc” naiv elgondolás volt, amit – különösképpen – egy román 
politikus is osztott. Vasile Goidis egy Károlyihoz írt levélben, őt Magyar-
ország második Széchenyijének nevezi, ő maga is egy „boldog Svájcról 
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tervezget, ahol a népek egységben ... közös műveltségben”-ének majd 
egymással. 

Az is különös, hogy ugyanez a Goidis olvasta fel a román parlament-
ben 1918 december elején Erdélynek örök időre Romániához való csato-
lását. (Mint kuriózumot jegyzi meg Raffay, hogy a mai román történetírás 
Goldist marxista szemléletű politikusnak nevezi.) 

Míg Romániában egy szociáldemokrata képviselő úgy nyilatkozott, 
hogy majd ők is elűzik a Hohenzollerneket és a bojárokat, miközben a 
kormány az Oroszországból hazatérő, Erdélyt elözönlő hadifoglyokra 
gondolva a bolsevizmus terjedésétől tartott. (Ez időben D. Brátianu volt a 
kormányfő, ugyanaz a Brátianu, aki 1907-ben a román parasztlázadást 
vérbe fojtotta.) 

Jászi kilépésével időközben és ideiglenesen a magyar kormány egy ár-
nyalattal jobbra tolódott. Nagyon is ideiglenesen, hiszen november 16-án 
kikiáltották a magyar köztársaságot, a távolról sem konzervatív új magyar 
államformát. A zavaros napok aligha lehettek bármi összefogásra alkal-
masak. Valóban, mert az új gárda sietett a dualista rendszert megvádolni 
azzal, hogy összeveszítette a magyarságot szomszédaival, akikkel éppen 
ők (és éppen most!) békességben akarnak élni. A sors ez esetben a balol-
dali politikának volt az iróniája: november 29-én adta ki Preznan francia 
tábornok a parancsot a Maros átlépésére. Ami a honvédelmet illette, a 
„polgári demokratikus forradalom”intézkedések és ellenintézkedések ká-
oszába fúlt. (Emlékezetes Linder Béla hadügyminiszter plakátja: Nem 
akarok katonát látni!) Ami csekély hadsereg megmaradt, az rosszul fel-
szerelt volt, bár egy székely hadosztálynak sikerült a Királyhágón a ro-
mán előrenyomulást megakasztania. Ekkor merült fel egy székely köztár-
saság gondolata gróf Bethlen István, Ugrón Gábor és Benedek Elek veze-
tésével. Közben a románok erdélyi szervezkedése tetőpontjára hágott s 
így a kísérlet nem sikerülhetett. 

Raffay szerint az antantnak a Központi Hatalmakkal szembeni végze-
tes elfogultsága döntötte el Magyarország sorsát. Clemenceau magyar-
gyűlölete 1920-ban (Trianon) teljesedett ki – ez esemény azonban túllépi 
Raffay időrendjét. 

Amit a történész felkutatott, az volt, hogy az általa ábrázolt négy hónap 
folyamán olyan alacsony rangfokozatú tisztek, mint Vix ezredes „gondoz-
ták”Magyarország élet-halál kérdéseit, teendőiket elhanyagolták, ígérete-
ket „elfelejtettek”teljesíteni, tényeket összezavartak. Pl. Vix sosem ismer-
te el, hogy a románok megsértették a belgrádi szerződést; nem szólva 
Clemenceau Franchet D'Espereyhez küldött táviratáról (dec. 1): miszerint 
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a belgrádi egyezmény betartását „nem tartja fontosnak” Részleteket tu-
dunk meg gondatlanságból, komiszságból elkövetett dolgokról: Várady 
fehérzászlós (liaison) főhadnagyot a Marosnál agyonlőtte egy román osz-
tag; asszonyokat, ártatlanokat halálra botoztak. Rablás, gyilkosság napi-
renden voltak. Magyarország hiába kérte, hogy a demarkációs vonalat 
franciák őrizzék: a Maros partján román csapatok sorakoztak fel. Vix 
„bolsevista bandá”-nak nevezte a Balassagyarmatot védő magyar csapa-
tot, míg a román külügyminiszter megmondta, hogy a magyarok tiltako-
zásaikat ezentúl ne hozzá, hanem a Vix-misszióhoz küldjék. 

Az emberáldozat mellett óriási méreteket öltött a magyar anyagi javak 
pusztulása, ami Erdély elfoglalásának volt a következménye. így a MÁV 
nemzetközi jogilag is törvénytelen elrablása. Hiába értesítette erről a 
MÁV az antantmissziót: a románok bottal, puskatussal léptek fel a vas-
utasok ellen. A szén- és érchiány következtében Magyarország gazdasági 
helyzete katasztrofális volt. Januárban kiderült, hogy a románok mégcsak 
tárgyalni sem akarnak, a panaszok tudomásulvételéről szó sem lehetett. 

Károlyi, egykor Wilson híve, most már maga is fegyveres megoldásra 
gondolt. A körülmények kényszerítették volna ezt az országra, és a kor-
mánynak meg kellett küzdenie saját pacifista propagandájával. Nem volt 
könnyű az ellen az antant ellen katonákat toborozni, amelytől korábban 
jogot, igazságot vártak. „A párizsi verdiktet kell bevárni ... az idő velünk 
van”– írta Károlyi még március 16-án gróf Andrássy Gyulának. Vajon 
velünk volt-e az idő? – kérdezzük mi, majd hét évtized távlatából. 

Volt-e kísérlet a románok területrabló háborújának megakadályozásá-
ra? „... Sokan szöktek át a demarkációs vonalakon ... összes vagyonuk ... 
egy rossz nyári egyenruha ... egy elhasznált fegyver ... s egy egész ország, 
benne saját szülőföldjük. így kapcsolódik össze a jog ... és igazság tudata 
a hazaszeretettel ... a sok ezer székely közlegény ... aki szülőföldjét védte, 
védte Budapestet is, mindent, amit a főváros jelentett ... a fegyveres hon-
védelemnek Károlyi, Böhm, Stromfeld nevéhez fűződő megvalósítása ... 
mégsem jöhetett létre ... a március 20-án átnyújtott Vix-jegyzék halomra 
döntötte a reményeket... magát a kormányt is elsöpörte ... a hadseregszer-
vezésnél történt huzavona megbosszulta magát ... új erők kerültek hata-
lomra. A Károlyi korszakban szervezett csapatok lábhoz tett fegyverekkel 
várták a fejleményeket” – így Raffay könyvének zárómondatai. 

És a megnagyobbodott Romániában? Avramescu román szocialista 
képviselő követelte: kiáltsák ki a svájci mintára szervezendő köztársasá-
got. Újra csak Jászi visszhangja! Az erdélyi román középosztály tartott 
attól, hogy a Romániához való csatlakozás gazdasági kárára lesz és le-
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rontja szellemi színvonalát. A királyhű Romániában „a több ezer holdas 
birtokosok és bankrészvényesek a pátriárka hangján szóltak a móchoz, 
akinek bocskorra is alig telt” Erdélyben az ő jövőjét is a magyarok és a 
szászok megkérdezése nélkül akarták eldönteni, többek közt a sűrűn kö-
penyforgató Goldis is. 

Kolozsvár sorsáról azt tudjuk meg, hogy Erdély ősi fővárosa nem ke-
vesebb, mint hét tanács: magyar, szász és román nemzeti, valamint me-
gyei és járási főkormánybiztosságnak volt székhelye. Károlyi bízott ab-
ban, hogy a katonai hatóságok megmaradnak Kolozsvárt. Vix erre vonat-
kozó sürgönye nem ért idejében oda és – a város megszállása román ter-
vek szerint történt. „Kolozsvár kultúrcentrum – a fegyvert letettük” A 
román hadsereg az antant megbízásából vonult be a városba, melyre a 
rendelkezések özöne zúdult: cenzúra, feltartóztatott vasutak, néma vagy 
kihallgatott telefon. Mindenkinek civilben kell járni, a katonatiszteknek el 
kell hagyni a várost. „Kincses Kolozsvár”szomorú karácsonyt ünnepelt 
1918-ban. 

Januárban azután kiderült, hogy a románok az új Magyarországot nem 
ismerik el, nem tárgyalnak vele. Párizsban úgy tudták, hogy a magyar 
kormány zöme bolsevik, nem siettek diplomáciai elismerésével. 

Raffay Ernő kitűnő, gazdagon dokumentált, izgalmas részletekben bő-
velkedő monográfiája, szomorú, emocionális hangfogóval előadott króni-
kája, elmond mindent, amit a „régi dicsőségű” Erdélyről tudtunk, tudnunk 
kell és amit soha el nem felejthetünk. A könyv Magyarországon igen 
nagy siker – bárha emigrációnkban is az lenne. 
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HATÁR GYŐZŐ 
 „Mert semmi vagy, ha nem vagy ellenállás”290 

Lengyel Balázs: Egy magatartás története. Magvető Kiadó, Budapest 
1986,388.l. 
 
Hogy mennyi minden van ebben a közel négyszáz oldalas, gazdag kötet-
ben, költők-írók, művek–életművek méltatása, jubiláló nagy élők és nagy 
halottak köszöntése, azt részletesen 

elemzi Grezsa Ferenc A kritika eleganciája című ismertetésében az Új 
írás áprilisi számának szemle-rovatában; jómagam inkább a kötet első 
négy esszéjéről szeretnék szólni, valamint az utolsó darabjáról, a Kabdebó 
Lórántnak adott interjúról s annak aktualitásáról, hiszen olyan elevenbe 
vágó kérdéseket érint, amelyek tisztázása – éppen a második Újhold–
Évkönyv megjelenése után – a sajtóban parázs vitát váltott ki. Az első 
négy tanulmány rendre: A Babits–élmény nyomában, Babits Mihály 'vi-
lágirodalmi szemekkel', Ész és intuíció kérdésköre Babits tanulmányában, 
végül a Babits Mihály „Beszélgetőfüzeteinek” két kötetéről szóló elme-
futtatás. Számomra azért fontos ez a négy, mert így együtt több a tanul-
mánynál. Személyes vallomás: egy intellektus világrajövetelének a le-
nyomozása – annak a dokumentumai: szemérmelő, majdhogynem kama-
szos szerelmi vallomás – mármint amennyire a hatvanéves ember ka-
maszkorára visszaemlékezik; és, végül, de nem utolsó sorban: a 
rajthozállás, a kiindulás egy Magatartás Történetében. Lengyel Balázs a 
rajtnál Babits Mihályt kapta útra valóul s tarisznyájába gyömöszölve, volt 
is mit rejtegetni, majdhogynem tiltott kincsként dédelgetni Babits költői 
és bölcseleti patrimóniumában. Katonatarisznyáról szólok itt, hiszen ami-
kor 1944-ben, a zászlók alatt szolgáló Lengyel Balázst a németek bevonu-
lása után egy nappal, 1944. március 20-án felrendelik zászlóaljához Bu-
dapestre, parancsnoka ráreccsen: „Vedd tudomásul, mától kezdve vége a 
humanizmusnak! Lelépni” Lám, tán az is eleve-elrendelés volt, hogy a 
szerző Piroska húga a Nemzetközi Vásáron rátaláljon a Nyugat pavilonjá-
ra s ott előfizessen a folyóiratra, tizenhat éves fejjel, ami kihívja a szülők 
rosszallását, de delejkörébe vonja a kamasz Lengyel Balázs bizonytalan 
szellemi iránytűjét. Az 1928-as Babits Összestől a babitsi szépprózáig, a 
bölcseleti–esztétikai tanulmányoktól az Európai Irodalom Történetéig egy 
kontinens felfedezése és izgalmas bebarangolása következik; olyan, a 

                                                           
290 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában. 
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napisajtóban szétszórt alkalmi írások vagy költemények felkutatása, ame-
lyeket a Mester kötetbe nem foglalt és még a Franklin Társaság bibliapa-
píron kiadott, 1000–oldalas Babits–kötetbe sem kerültek bele; egy 1936-
os vers a Pesti Naplóból, Ha nem vagy ellenállás-, „úgy élj, hogy a lelked 
is test legyen/melyen színeket ver vissza a nap/foglalj magadnak tért a 
levegőből/határozott helyet az ég alatt//Mert semmi vagy, ha nem vagy 
ellenállás/Vigyázz, ne fújjon rajtad át a szél!” – és így tovább. Megkapó, 
megindító, sőt, helyenként torokszorító olvasmány annak, aki a szellem 
világrajövetelének kínját, majd növési fájdalmait hasonló tünetekből, bár 
nem a költők, hanem filozófusok atommagbombázó sugárzásából ismeri. 
Mert még magam is, szörnyen emlékszem s az idegeimben van annak az 
ántivilágnak az atmoszférája, amelyben országos csapás volt az Ady-hatás 
(még Tamkó Sirató Károly is Ady-epigonként s ki nem?!) – mely csapás 
egycsapásra megszűnt s 1945-re annyira hűlt helye volt, mintha soha nem 
is lett volna sehol. Épp ezért döbbenetes, ahol Lengyel Balázs emlékeze-
tünkbe idézi Ady egyik patrónusának, Hatvány Lajosnak egy levelét, „aki 
úgy cseveg Babits másodlagosságáról, mint köztudott, vitathatatlan tény-
ről” És miért? Mert „Babits a korszak jobbjainak, újért lelkesedő irodal-
márainak romantikus költő–eszményét nem töltötte be. Lírája nem a fel-
nagyított, megváltó szerepre önmagát kijelölt én lírája.”Vallomásában mit 
mond Lengyel Balázs, mit kapott Babitstól? „Mindenekelőtt egy filozofi-
kus alapozású gondolkozásmódot...[valamit, ami] egyfelől ész és értelem-
hit, egy megújított racionalizmus, másfelől az ember belső világának, az 
ösztönök útjának már-már a megismerhetetlen határáig való kíváncsi kö-
vetése” És az is eleve–elrendelt volt életében, hogy a Márciusi Front dá-
vidi küzdelmében a Góliáttal, számára a parittya szerepe jutott: mint fele-
lős ő írta alá a Tizenkét Pontot. Az eredmény: viharedzetten, politikailag 
éretten nézhetett szembe az 1945 utáni megpróbáltatásokkal. Mert ahogy 
1946 nyarán Nemes Nagy Ágnes írta: „Nyár van. Tán nem kell így szo-
rongani./A keserűt majd egyszer kiokádjuk./Ily keserűt nincs mód kimon-
dani,/Mert keskenyebb a torkunk, mint az ágyú” A friss alapítású Újhold-
nak hét száma volt a betiltásig, mert Horváth Márton és Lukács György 
azonnal megindította a frontális támadást ellene. Az írószövetség ülésén 
védekezni próbáló szerkesztőt, Lukács György jelenlétében és sugalma-
zására, a főtitkár, Barabás Tibor így torkollja le: „Megszólalt az ellenfor-
radalom!” Keszi Imre mérgezett bókja a Szabad Népben: „Az Újhold, ez 
a nem színvonaltalan, de annál kártékonyabb folyóirat” Komlós Aladár 
arra használja fel a meghívást, hogy adjon cikket az Újholdnak – hogy az 
Újhold hasábjain vonja kétségbe az Újhold létjogát. Bóka László a szerző 
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A mai magyar líra című, 1948-as tanulmánykötetéről azt írja: „Remélem, 
hogy könyve hosszú évekre kompromittálja politikailag a szerzőt.” Úgy is 
lett. Ahogy Lengyel Balázs összefoglalja: az Újhold betiltásával a szelle-
mi otthont vették el tőlük – és onnan lakoltatták ki őket jó huszonöt esz-
tendőre. Hogy e szellemi otthonból kilakoltatott irodalmi hajléktalanok 
mit vesztettek életidőben, ihletben, elvetélt, elégetett vagy soha meg nem 
írt művekben, azt Domokos Mátyás írta meg az Újhold Második Év-
könyvében, Leltárhiány című nagyesszéjében és Ács Margit érzékeltette a 
belletrisztika eszközeivel, Rejtett poén című elbeszélésében. A kedélyeket 
elsőül ez borzolta fel, Lengyel Balázs pontos kronológiája az Újhold be-
tiltásához vezető eseményekről. Mindez példa nélkül álló irodalmi vitát 
váltott ki a magyar sajtóban s e szóharc újabb szakasza az Új Tükör már-
cius 15-i számában olvasható. A megtámadott támadó, Szerdahelyi István 
tekintélyi érvre hivatkozik: hát Szász Imre sohasem hallott arról,  

hogy „Lukács világhíre Bartókéval vetekszik?” Nos, akinek világhíre 
Lukácséval vetekszik: jó lett volna megkérdezni Bartókot, mi a vélemé-
nye Lukácsról. Szász Imre visszavágása: „Sokunknak úgy tetszik, Lukács 
Györgynek nem sok öröme tellett a magyar irodalomban Madáchtól Ba-
bitson át az Újholdig. Sem a magyar irodalomnak Lukácsban”...„Nem 
hinném, hogy világhírét [Lukács] a magyar irodalommal foglalkozó mun-
káinak köszönheti”. Ezek után felütjük Lengyel Balázs könyvét a 378. 
oldalon: hogy mint hívta meg a szerkesztő-házaspárt, Nemes Nagy Ág-
nest és Lengyel Balázst az Újhold kivégzése előestéjén, Lukács György 
„finom paprikás csirkés” vacsorára és így kiáltunk fel: nehéz nem szatírát 
írni róla!... 
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BORBÁNDI GYULA 
Hetvenöt év után291 

Gombos Gyuláról, aki 1988. szeptember 30-án lett hetvenöt éves 1988 
elején a nyugati magyarságról rendezett budapesti ankéton Csoóri Sándor 
arról beszélt, hogy a magyar szellemi elit egy részének külföldre kerülése 
nemcsak veszteségnek, de nyereségnek is elkönyvelhető, mert volt olyan 
idő, amikor „a kultúránk folytonosságát a külső és belső emigráció képvi-
selte, s nem a belső nyilvánosság”. A szellemi értékek kimentése szük-
ségszerűnek bizonyult. Emigrációba kényszerült írók és gondolkodók a 
független gondolkodás méltóságát őrizték meg és olyan értékeket hoztak 
létre, amelyek a hazában nem vagy csak elvétve születhettek. 

Annak eldöntésére, hogy így történt-e, Csoóri helyesen látja vagy eltú-
lozza a nyugati magyarság szerepét és értékteremtő képességét, nem mi, 
nyugati magyar értelmiségiek vagyunk illetékesek. Az itt végzett munka 
fontosságát és jelentőségét a kívülállóknak kell minősíteniük, végső fokon 
a történelem mond majd ítéletet róla, jóváhagyva és megerősítve, vagy 
kétségbe vonva és elvetve egy jeles költő és író megállapítását. 

Egy majdani esetleg kedvező ítélet részben annak a néhány gondolko-
dónak és írónak köszönhető, akik értékes és maradandó művekkel gazda-
gították az egyetemes magyar irodalmat, mégpedig olyan korszakban, 
amikor Magyarországon halálos veszedelem fenyegette a független gon-
dolkodást, és nyilvánosságot, néhány kivételtől eltekintve, csak az után-
zás, a silányság, a selejt kaphatott. Ebben az időben valóban a legértéke-
sebb magyar gondolatok a koponyákban rekedtek vagy külföldön jutottak 
el a megfogalmazásig. Az ország ismét történetének egy mélypontjához 
érkezett el. A hagyományos értékrend annyira felfordult, hogy az ala-
csonyrendű, a hitvány, a gyatra, a selejtes került felülre és a magasrendű, 
a sokat érő, a nemes, a becses alulra. Ha emigráns szellemi embereknek 
ebben a helyzetben volt érdemük, akkor ez az az eltökéltség és elszántság 
volt, amellyel a színvonalat méltó helyére visszaállítani és az értékeket 
szennytől, piszoktól, mocsoktól megóvni igyekeztek. Túloznánk, ha az 
emigráns értelmiségieket mind e kategóriába sorolnánk, mert voltak bi-
zony, akik a silányságnak és színvona1talanságnak csak a politikai elője-
leit változtatták meg, de nem vetették el és nem küzdöttek ellene, azt hí-
vén, hogy gyatra fegyverzettel is lehet sikert elérni. Voltak viszont, nem 
is kevesen, akik a rossz elleni harcot korszerű eszközökkel és nemes ma-

                                                           
291 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 
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gyar hagyományokat követve vívták meg, és akik joggal tarthatnak igényt 
azokra a kitüntető jelzőkre, amelyekkel Csoóri Sándor illette őket. Ezek 
között is az elsők egyikeként kell említenünk Gombos Gyula nevét. 

Az ő érdeme mindenekelőtt az, hogy soha, egyetlen pillanatra sem en-
gedett az őt fiatal kora óta jellemző színvonalból, a gondolkodás és az írás 
tisztaságából, a szakszerűségből, a kifejezés egyszerűségéből, világossá-
gából és közérthetőségéből, a magyar nyelv szépségének megőrzéséből, 
ugyanakkor volt bátorsága ahhoz, hogy önmagához, tudományos felisme-
réseihez és gazdag tapasztalatanyagához hűséges maradjon, ne ússzék az 
árral, ne legyen különböző divatok rabja és visszautasítsa öntelt politiku-
sok, szószátyár közírók és megszállott nemzetmentők beavatkozását abba, 
hogyan gondolkodjék és viselkedjék mint nyugaton élő emigráns magyar. 

Most hetvenöt éves. Majd negyven éve száműzött. 
Ez alatt a négy évtized alatt született írásai nyolc kötetet töltenek meg. 

Ezek egyike Magyarországon is napvilágot látott. A kilencediken még 
dolgozik: emlékiratait tartalmazza majd. Legjelentősebb alkotása a Szabó 
Dezsőről írott majd négyszáz lapos hatalmas esszé, amelyben érzékletes 
módon állítja elénk a huszadik századi magyar irodalom és közgondolko-
dás legjelentősebb alakjainak egyikét, nemcsak az életműben igazítva el 
minket, hanem bemutatva azt a gigászi küzdelmet, amelyet ő a magyarság 
értékének és jelentőségének felismeréséért, az ország jogaiért és függet-
lenségéért, a nép felocsúdásáért, a parasztság felemeléséért, a nemzeti 
öntudatért és önbecsüléséért indított, egyenlőtlen harcot is vállalva, erő-
sen kiépített frontok közé kerülve és kardjával olykor azok felé is vágva, 
akik voltaképpen táborához tartoztak. Gombos könyve egyedülálló a ma-
ga nemében. Rajta kívül mindeddig senkinek sem sikerült ily meggyőző-
en Szabó Dezső személyiségét bemutatni, írói életművét elemezni és he-
lyét századunk magyar közgondolkodásában elhelyezni. Tárgyilagosságát 
mi sem bizonyítja jobban, mint a Szabó Dezső melletti és elleni érvek 
kiegyensúlyozott tárgyalása, az író és gondolkodó gyengéinek feltárása, 
az erényeivel való összevetése, polemizáló kedvének, politikai stratégiá-
jának, választott harcmodorának kritikai vizsgálata. Jóllehet érezhető a 
szerző rokonszenve Szabó Dezső iránt, elfogultság és részrehajlás nélkül 
tárgyalja életét és tevékenységét. Nem érzelmek beszélnek belőle, hanem 
tudományos felismerések és az írói szándékok alapos átgondolása. Hősét 
nem hibáinak, fogyatékosságainak, tévedéseinek alapján, mint némely 
kritikusok, hanem a pozitív és negatív vonások egységében, az egész élet 
és a teljes alkotói oeuvre figyelembevételével ítéli meg és mutatja be. A 
róla festett kép nem idealizált, hanem valósághű. Nem véletlen, hogy Ma-
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gyarországon oly szembeszökő az e mű iránti érdeklődés és oly erős az 
igény, hogy a hazai olvasókhoz is eljusson. (A „Szabó Dezső” első két 
kiadása az Aurora Könyvek sorozatában látott napvilágot, később válto-
zatlan utánnyomásban Püski Sándor is kiadta.) 

Az 1966-ban Münchenben megjelent „Szabó Dezső” azok számára is 
érzékelhetővé tette, akik a szerzőt nem vagy csak felületesen ismerték, 
hogy Gombos Gyula az esszéírás ritka tehetségű művelője, kitűnő megfi-
gyelő, eseményeket és jelenségeket analitikusan látni tudó, összefüggése-
ket, kölcsönhatásokat és rejtett kapcsolatokat felfedező, meggyőzően ér-
velő politikai gondolkodó. A Szabó Dezső-monográfiát követő munkái 
csak megerősítették ezt a felismerést. 

Az 1975-ben Washingtonban megjelent „Szabó Dezső és a magyar 
miniszterelnökök” című gyűjteményben a többi között arra kapunk vá-
laszt, miért állt szemben Szabó Dezső – néhány esztendő kivételével – 
egész életében minden uralkodó politikai kormányzattal és azok fő képvi-
selőivel. Az író azt érezte csaknem állandóan, hogy a hivatalos politika 
becsapja a magyar népet, az egész nemzet érdekei helyett az előjogokkal 
körülbástyázott uralkodó rend, valamint e rendnek támaszt és hátteret 
nyújtó szűk réteg érdekeit szolgálja. Hét miniszterelnökről szóló írások 
vagy nekik címzett memorandumok Szabó Dezsőt a nemzeti radikalizmus 
elszánt harcosának és a mindenkori hatalmasok legkeményebb ellenfelé-
nek mutatják. Csak kevesen beszéltek Magyarországon olyan éles hangon 
kormányfőkről, támadták a nevükkel összefonódott kormányzati stílust és 
módszert oly meggyőző érvekkel, mint magát a magyarság szószólójának 
és védelmezőjének tekintő író. Függetlenül attól, hogy ezt a szerepválla-
lást az utókor hogyan ítéli meg, a kor- és sorstársak szemében bátor kiál-
lásnak és az egyéni életutat tekintve kockázatos vállalkozásnak számított. 
Gombos Gyula helyesen látta, hogy ebben az egyenlőtlen küzdelemben 
sikerre és győzelemre számítani nem lehetett, a frontok között csak el-
bukni lehetett, a hivatalos Magyarország a maga gondosan kiépített erő-
rendszerével, a hatalom és a vagyon szoros szövetségével mindenkit elta-
posott, aki szembeszállt vele. Szabó Dezső sem győzedelmeskedhetett, de 
gondolatai és törekvései nyomán támadt egy új nemzedék, amely levetve 
az író eszmerendszerének béklyóit és nehezékeit, készen állott Magyaror-
szágon demokráciát és korszerű, jól működő társadalmat teremteni. 
Mégha sem ez, sem az utána következő nemzedék nem volt képes eddig 
céljait tartósan megvalósítani, a demokrata és nemzeti tábor, a magyar 
radikalizmus rendelkezik annyi erőtartalékkal, hogy a lelki, szellemi és 
társadalmi megújulás ügyét diadalra vigye. 
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A „Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök” című kötet bevezető-
jében Gombos megállapítja, hogy „ezek az írások, ha dióhéjban is... ma-
gukban hordják Szabó Dezső politikai gondolkodása lényegét”. Valóban, 
pontos leírását adják annak, hogyan látta az író korának Magyarországát 
és egyúttal programot is adott arra, milyen irányban és hogyan kellene 
elindulnia a társadalmi reform munkájának. Nemzeti reformerségét a ha-
gyományos baloldalon jobboldalinak és nacionalistának vélték, társadalmi 
forradalmársága miatt a jobboldalon felforgató baloldalinak számított. 
Balról és jobbról egyaránt támadták, mert mind a kettőnek hátat fordított 
és vonakodott gondolkodói függetlenségét feladni. És tisztességének, 
egyenességének, bátorságának jele, hogy – ellentétben mások pálfordulá-
sával – nem akkor vonta le csalódásának következményeit, amikor akár a 
baloldal, akár a jobboldal megbukott, hanem amikor még erejük teljében 
és hatalmon voltak. A szembeszegülés tehát kockázattal járt. Gombos 
Gyula szerint: „ő a polgári forradalomban épp úgy, mint utána a kommu-
nistában a végén azért csalódott, mert úgy látta, hogy vezetői, amint mon-
dani szokás, elsikkasztották a forradalmat. Az igazit, amelyik a magyar 
népet szabadítja fel. S népen ... ő elsősorban a parasztságot értette. S ele-
inte az ellenforradalomban is még nagy újrakezdési lehetőséget vélt. De 
attól az átmeneti azonosulástól eltekintve, mely őt a zsidókérdésben az 
ellenforradalom demagógiájával és terrorjával a felszínen összekapcsolta, 
az ellentétek közte és a vezetők közt a mélyben sokkal nagyobbak voltak, 
mint akár a polgári, akár a kommunista forradalom esetében. Az ellenfor-
radalom restaurálni akart, s tette is nem csekély sikerrel, ő pedig a magyar 
társadalom gyökeres átalakítására törekedett volna, mint kiderült, teljesen 
kilátástalanul. Hiszen az arisztokrácia, a magas klérus, a hadsereg legtöbb 
főtisztje s az állami tisztviselőkar nagy része visszaülve a hatalomba, kép-
telen korlátoltsággal, éppen erről, a társadalmi szerkezet megváltoztatásá-
ról, hallani sem akart.” 

A gyűjtemény bevezetőjének készült esszénél azért időztem hosszab-
ban, mert nemcsak Szabó Dezső gondolkodásának és magatartásának 
lényeges jegyeit foglalja össze, de arról is tanúskodik, hogy sok a hason-
lóság Szabó Dezső és Gombos Gyula szemlélete, lelki habitusa és a társa-
dalmi környezetben kialakult helyzete között. Gombos is a magyarság 
szellemi és anyagi megújulásának sürgetője, ő is észrevette, hogy mind a 
jobboldal, mind a baloldal, amint hatalomra került, visszájukra fordította 
mindazokat a nemes elveket és szándékokat, amelyekkel a hatalom meg-
hódítására indult, ő is korszerű, gyökeres és a nemzet igényeihez simuló 
társadalmi reformoktól várja a gyógyulást, ő is frontok közé szorult, mert 
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eszméi egyaránt idegenek a hagyományos baloldalnak (kommunistáknak, 
szociáldemokratáknak, parasztellenes kozmopolita polgároknak) és a ha-
gyományos jobboldalnak (anakronizmusokba ragadt „nemzeti” és „ke-
resztény” fundamentalistáknak, tanulni és fejlődni képtelen konzervatí-
voknak, hazafias frázisokat pufogtató „intranzigens” honvédőknek). En-
nek tudható be, hogy írói működését egyforma bizalmatlansággal kísérik 
szélsőséges budapesti kommunisták és szélsőséges nyugati emigránsok. 
Rá is vonatkozik, amit Illyés Gyuláról és Németh Lászlóról szóló, az Új 
Látóhatárban megjelent (majd az „Igazmondók” című kötetben újra ki-
nyomtatott) két esszéjében írt. Illyés Gyulát illetően azt, hogy „a szíve 
azért maradt tiszta, mert a keze is az maradt. Illyést, a forradalmárt, lé-
nyegileg az különbözteti meg a hivatásosaktól a forradalom kegyetlen 
technikusaitól, hogy ő még a tizenkilencedik század lelkével – szép hité-
vel – tudott forradalmár lenni.” És Németh Lászlóról szólva kiemelte, 
hogy eszméi nem elvont okoskodás művei. „Az eszmék, ha igaziak, min-
denkor valami konkrétan – tehát itt és ma, nekem és nekünk – problema-
tikussal, nyomasztóan megoldatlannal küzdő gondolkodás teremtményei.” 
Szabó Dezső neve mellé méltán társul Illyés Gyula és Németh László 
neve. Ezek ama példaképek, amelyek útjelző táblaként Gombos Gyula 
politikai filozófiája fő irányaira utalnak. Az igazság kimondásának bátor-
sága, a társadalmi változásba vetett hit és a tiszta szív diktálta szándék, 
valamint az eszmék konkrétsága, tehát a mai és közeli problémáknak ki-
indulópontként és megoldandó feladatként való felhasználása – ezek gon-
dolkodásának alapelemei. 

E tekintetben rendkívül tanulságos és eligazító az 1970-ben megjelent 
„Húsz év után” és az 1972-ben kiadott „Huszonegy év után”. Mind a két 
könyv fogadtatása mutatja, hogy Gombos történelem- és nemzetszemléle-
te nem illeszthető be sem a mai hivatalos – kommunista – Magyarország, 
sem a hivatalos (értve alatta a politikai) – antikommunista – emigráció 
gondolat– és törekvésrendszerébe. Nem elégíti ki sem az egyik, sem a 
másik várakozásait. A „Húsz év után” fejezeteinek legtöbbje (önálló ta-
nulmányokként első ízben ugyancsak az Új Látóhatárban jelentek meg) 
helyeslő fogadtatásban részesült a nyugati magyarok széles köreiben, 
mert megsemmisítő bírálatban részesítette a sztálinista kommunizmus 
pusztító tevékenységét az irodalomban, a történetírásban, a filozófiában, 
az egyházi életben és a népgazdaságban, de a könyv utolsó fejezete, 
amelyben arról volt szó, hogy minden ártalom és pusztítás ellenére hol és 
miben lehet reménykedni, a végzet hogyan fordítható meg és minek, mi-
lyen módon kellene megváltoznia, az emigráció magát nemzetinek neve-
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ző szárnyán olyan mennydörgéses vihart támasztott, hogy az írásainak 
fogadtatására korábban sohasem reagáló szerző kénytelen volt külön 
könyvben – a „Huszonegy év után”-ban (1972) válaszolni támadóinak. 
Magyarországon, ha az irányított és ellenőrzött sajtó helyett szabad meg-
jelenési lehetőség és kellő nyilvánosság lenne, bizonyára lettek volna, 
akik a szellemi, gazdasági és politikai életet ért bírálatot kétellyel, a jövő-
re vonatkozó eszmefuttatást pedig helyesléssel kísérték, vagy az író aján-
lásait illendő méltánylásban részesítették volna. De sem az előbbi, sem az 
utóbbi nem következett be. A hazai fogadtatás az elhallgatás, a néma 
csend volt. És a józan, mérsékelt emigránsok nagy szégyenére, az emigrá-
ció realistán és felelősségteljesen gondolkodó része is követte Budapest 
példáját, Gombos helyzetmegítélésének és a jövőre vonatkozó elképzelé-
seinek komoly, szakavatott, elfogulatlan kezelése helyett a dolog köny-
nyebbik oldalát választotta: hallgatott. A terepet átengedte a nagyhangú 
demagógiának és a szónoki mutatványoknak Érdemleges és eszmetisztázó 
vita nem is keletkezhetett, mert akik erre képesek lettek volna, szótlanok 
maradtak. Hagyták, hogy Gombos egyedül vívjon méltatlan ellenfelekkel. 

Mi a „Húsz év után” fő gondolata? Az, hogy az adott feltételek között 
a szocialista rendszer Magyarországon nemcsak fenntartható, hanem je-
lenleg semmi mással nem helyettesíthető. De ahhoz, hogy „a kényszer-
zubbonyból, ami eredete révén mindmáig volt, a nemzeti munka termé-
szetesebb a nemzet szellemével alkotó – életformává váljék, néhány do-
lognak változnia kéne. Nem a felszínen, látszatok változtatásával, hanem 
lenn a mélyebb összefüggésekben.” Ne feledjük el, hogy e sorokat olyan 
valaki írta, aki előzőén minden korábbi kritikusnál élesebben és kímélet-
lenül rántotta le a leplet a szocialista, haladó és népbarát szerepben tet-
szelgő, de valójában csak a hatalom kategóriáiban gondolkodó és a fiata-
lom megtartásának technikájában ügyeskedő álforradalmárok országvesz-
tő, népírtó, minden igazi értéket lábbal tipró tevékenységéről. Aminek 
elsősorban változnia kell, az Gombos szerint a párt és a nemzet viszonya. 
Ez főleg az előbbin múlik, annak kellene a nemzet felé az első lépéseket 
megtennie, jelét adnia annak, hogy idegen hatalom helytartójának szere-
pét képes feladni és a nemzeti érdekeket magáévá tenni. A „Huszonegy 
év után”-ban ez a gondolatmenet röviden összefoglalva így hangzik. 
„Magyarországon a szocialista rendszer fenntartandó, számos meggondo-
lás mellett elsősorban azért, mert emberi számítás szerint az ország legin-
kább még így nyerheti vissza függetlenségét. De ez csak úgy képzelhető 
el, ha nemcsak a nemzet, a Párt is igényt tart a függetlenségre. A Párt ma 
az egyetlen hatalmi szféra; akarata, kezdeményezése és vezetése nélkül 



 

1304 

érdemleges változás, még arasznyi sem, remélhető az ország helyzetében. 
De ahhoz, hogy a Párt is arra törekedjék, amire a nemzet, előbb a nemzet 
szervévé kell válnia. Ez főként a Párt tagjain múlik; nekik kell belülről 
magukévá hódítani a pártot; a külső kényszerből, hogy a Pártnak lennie 
kell, csak ők teremthetnek hasznos magyar vívmányt: a Párt az ő révükön 
válhat a nemzet szervévé.” 

A „Húsz év után” ezt az alcímet viseli: Levelek Mircse Zoltánhoz. 
Németh László gondolta ki ezt a képzeletbeli személyt. Azokat a 
jószándékú és tisztességes gondolkodású magyarokat testesíti meg, akik 
elfoglalva a nekik idegen hatalom állásait, azokat a maguk képére és a 
nép testére szabják, majd átalakítják és a nemzet érdekeinek szolgálatába 
állítják. Amikor Gombos két könyvét megírta, bizony sokak előtt hiú re-
ménynek tetszhetett, hogy akadnak, akik vállalkoznak a mircsei szerepre 
és a siker reményében munkálkodhatnak a párt, valamint a hatalom egyéb 
intézményeinek átalakításán. Több mint másfél évtized elteltével Gombos 
elgondolása már nem látszik a valóságtól elrugaszkodottnak, hiszen nap 
mint nap találkozunk felső és alsó szinten olyan pártemberekkel, akik 
jelentős lépéseket tettek annak érdekében, hogy a nemzet és a hatalom 
közötti távolság csökkenjen. Gondoljunk csak azokra, akik a társadalom 
autonóm szervezkedésében résztvesznek, a reformokat őszintén gondol-
ják, a nagyobb nyitottság és a több szabadság követelőivel egyetértenek, 
nemzeti gondokat magukra vállalnak, az ország nemzetközi hírének javí-
tásán munkálkodnak. Az idő igazolta Gombos reményeit és talán az is 
megvalósul, amit a párt és a nemzet egymásratalálásának nevez. Ennek 
érdekében még sok a tennivaló, a pártnak még sok mindent jóvá kellene 
tennie ahhoz, hogy a nép bizalmát kivívja és nemzeti törekvések megva-
lósításában partnere lehessen. Erre ma a nemzetközi légkör is kedvezőbb, 
mint másfél évtizeddel ezelőtt. A gyámolító hatalom fővárosában sem a 
népnyúzó diktátor szellemi örökösei a hangadók, hanem reálisan gondol-
kodó, a nép javát akaró és a pangás megállítására törekvő, belátással és 
képzelőerővel rendelkező, reformokra vállalkozó férfiak, akik felismer-
ték, hogy csak mélyreható szerkezeti és módszerbeli változásokkal javít-
hatnak az emberek életén, tudván, hogy ez a birodalom létének és rend-
szerük fennmaradásának is többet használ, mint a nyers erőszak és az em-
berekkel való nemtörődés. 

Gombos Gyula realizmusára vall, hogy a mára és a holnapra gondol. 
Arra, ami megvalósítható és aminek elindítása, akár már ma is megkezd-
hető. Többhelyütt éreztetni engedi, hogy minden szónak, amelyet kimond 
és minden betűnek, amit leír, végső célja az ország függetlensége és tár-
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sadalmának demokratikus rendje. Független, önálló, demokrata nemzet-
ben gondolkodik. De jól tudja, hogy mindez egy csapásra nem érhető el, a 
politika a lehetőségek tudománya és csak az erőviszonyok, megvalósulási 
esélyek pontos mérlegelésével lehet eldönteni a tennivalók rendjét, üte-
mét, beosztását. Ezért irányítja figyelmét arra, ami van és ami lehetséges, 
nem arra, ami kívánatos és végcélként elérendő. Magyarország idegen 
fegyverek árnyékában él, függetlensége és önállósága korlátozott, habár 
cselekvési lehetősége tágulhat, nem teheti minden esetben azt, amit érde-
keinek megfelelően szükségesnek tart. 

A magyar kormányzattól nem várható el, hogy úgy viselkedjék mintha 
független és önálló lenne. Ugyanilyen tévedés a nyugati mintájú jogálla-
miságot számon kérni, amikor ennek sem alapjai, sem intézményei nem 
léteznek. Nyugati hírközlő intézmények, valamint emigráns magyar poli-
tikusok és közírók gyakori tévedése, hogy a magyar kormányzatot egy-
részt „a szovjet hódoltság szervének és kiszolgálójának, a kommunista 
diktatúra eszközének” nevezik, ugyanakkor azt követelik tőle, hogy úgy 
cselekedjék, mintha egy szuverén állam önálló döntési lehetőséggel ren-
delkező szerve és a demokratikus közakaratot kifejező hatalom lenne. 

Gombos Gyula nem sürget szabad választásokat és nem kéri számon 
naponta az önrendelkezési jogot. Jól tudja, hogy mind a kettő az adott 
világpolitikai erőviszonyok és a nemzetközi tényezők jelenlegi magatartá-
sa alapján egyelőre keresztülvihetetlen. Ehelyett arra kellene törekedni, 
hogy az valósuljon meg, aminek lehetősége és esélye van. Találóan álla-
pítja meg (a „Huszonegy év után”-ban), hogy: „Egyik kedvenc követelé-
sünk: nemzetközi ellenőrzéssel szabad választások. S ebben egy csöppet 
sem zavar, hogy olyasmit követelgetünk, ami nincs, legalábbis eddig nem 
volt: szabad választásokat nemzetközi ellenőrzés alatt még soha sehol 
nem tartottak. Csak politikai okmányokban létezik, ott gyakran gyönyör-
ködhetünk benne. De akik oda beiktatják – mint az ENSZ határozatokba 
is a magyar ügy tárgyalásakor egy jóidéig évelően – eleve tisztában voltak 
vele, hogy ott is marad. Ha bennem is annyi cinizmus volna, mint azok-
ban, akik az efféle iratokat fogalmazzák, azt mondanám: azért iktatják oly 
fennkölten okmányba, hogy ott is maradjon. Nemzetközileg ellenőrzött 
választásokra tehát nemcsak, hogy nincs példa, de azok sem gondolják 
komolyan, akik e formulát esetenként oly szépen megszövegezik. így az a 
magyar, aki ezt komolyan veszi, csak ügyének árt: önmagát vezeti félre.” 
Az önrendelkezési jogról az a véleménye, hogy „magasztos eszme, a leg-
szebb, amit kis népek védelmére ki lehet gondolni. A baj csak az, hogy 
nemzetközi közakaratból még sohasem alkalmazták, főként nem a gyönge 
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oldalán az erőssel szemben. (Egy miniatűr kivételről tudok: a karinthiai 
szlovének esetéről az első világháború után.) Ahol mégis érvényesült, 
mindig a reá igényt tartó fél juttatta érvényre, a maga erejéből, többnyire 
hosszú küzdelem eredményeként nem egyszer nagy véráldozat árán ... az 
önrendelkezés mindenkor az adott erőviszonyok függvénye. A valóság-
ban változatlanul hatalomtól és nem jogtól függ.” Az ilyen realizmus ter-
mészetesen nem lehet kedves és népszerű azoknak a magyaroknak, akik 
szeretnek légvárakat építeni, alaptalan reményeket táplálni és önmagukat 
áltatni. Meg azoknak, akik a világtól, a „nekünk adós” Nyugattól, a nem-
zetközi szervezetektől várják el, hogy a magyaroknak szabad választáso-
kat rendeztessenek és önrendelkezési jogot biztosítsanak, ahelyett, hogy 
maguk építenék meg a szabadsághoz, a demokráciához és önrendelkezés-
hez vezető utat, ami persze nehezebb és körülményesebb, mint a világ 
népeinek lelkiismeretéhez appellálni és szépen hangzó, nemesen csengő 
követeléseket megfogalmazni. 

Gombos Gyula említett két könyve tele van okos, higgadt, józan, vé-
giggondolásra érdemes elemzésekkel, fejtegetésekkel és ötletekkel, ame-
lyek megérdemelnék, hogy mind hazai, mind nyugati magyarok ne csak 
felületesen, hanem alaposan megvizsgálják és felhasználhatóságukat mér-
legeljék. Maga a szerző is segítségére siet kritikusainak, amennyiben rá-
mutat érvelésének gyengéire és némely gondolatmenete törékeny voltára. 
Magyarországon politikai nyitáson, megújuláson, reformon gondolkodnak 
az emberek és főleg azon, mi minden vihető végbe az adott feltételek kö-
zött, vagyis abból indulva ki, hogy belátható időn belül aligha lehet az 
ország létének és működésének alapvető feltételeit, tehát a nemzetközi 
erőviszonyokat módosítani. A gondot az okozza, meddig mehet el a tár-
sadalom a hatalomra nehezedő nyomás fokozásában és meddig mehet el a 
hatalom e nyomással szembeni ellenállásban, az éleződő konfliktus békés 
keretek között tartásában, valamilyen új közmegegyezés kialakításában. 
Gombos Gyula művei erre kínálnak megoldásokat, különösen azok hasz-
nára, akik nem a mindent tagadás és mindent elutasítás jegyében, olcsó 
népszerűségre vadászva és demagóg módszerekhez folyamodva, hanem 
felelősségteljes módon, realistán és távlatokban gondolkodva kívánnak 
foglalkozni a magyarság jelenével és jövőjével. 
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BÍRÓ ZOLTÁN – KISS GY. CSABA 
Magyar Demokrata Fórum: kísérlet a párbeszédre292 

Akárhogyan ítéljük meg Magyarország politikai és gazdasági helyzetét, a 
legutóbbi év eseményei és folyamatai egyre élesebben mutatják, hogy 
útkereszteződéshez ért a magyar társadalom, a szocializmus Magyaror-
szágon. Egyre többen érzik úgy – köztük politikai vezetők is –, hogy egy 
történelmi periódus lassan véget ér, a sztálinizmus maradványainak is el 
kell tűnniük végre a társadalom életéből és valami újnak kell következnie, 
alapvető változásokra van szükség. A tömegtájékoztatás nyelvében az 
utóbbi években az egyik leggyakrabban használt szó: a reform. Ez még-
sem nyugtatja meg az embereket, mert a jelszavakat nem, vagy csak ké-
sedelmesen követik gyakorlati lépések, évről évre növekszik az infláció 
mértéke, nehezednek az életfeltételek, általánossá válik a bizalmatlanság. 
Ma már mindenki előtt nyilvánvaló, hogy a gazdasági stabilizáció lehetet-
len politikai változások nélkül, a válságból való kilábaláshoz az emberek 
aktív közreműködésére van szükség, egyének és közösségek valódi auto-
nómiája nélkül nem lehet előrelépni. 

Ilyen helyzetben új és élesebb megvilágításban jelenik meg az a kér-
dés, mit jelent a demokrácia a létező szocializmus viszonyai között, van-e 
tényleges kapcsolat politikai vezetés és társadalom között. Újra megmé-
retnek szervezetek és frázisok, s ennek során nyilvánvalóvá válik, hogy a 
közvetítésre hivatott intézmények csak egy irányban továbbítanak infor-
mációkat, fölülről lefelé. A politikai uralmi rendszer az elzárkózásra és az 
utasításokra épült, az úgynevezett társadalmi szervezetek sok tekintetben 
a Potyemkin–falvakra emlékeztettek, csak kívülről és távolról látszottak 
érdekképviseleti szervezeteknek, közelebb álltak a hatalomhoz, mint a 
civil társadalomhoz. A politikai és a tájékoztatási szervezetek egyre in-
kább elégtelennek bizonyultak a halmozódó feszültségek oldására és a 
közvetítésre hatalom és társadalom között. 

E kérdések megvitatására szervezett baráti találkozót a magyar értel-
miségiek egy csoportja tavaly szeptemberben Lakiteleken, írók, tudósok, 
párttagok és pártonkívüliek, különböző felfogású egyének részvételével. 
Ezen az összejövetelen mintegy százötvenen vettek részt, köztük vendég-
ként Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront akkori főtitkára, az MSZMP 
Központi Bizottságának tagja, aki az ország helyzetéről és a reformok 
lehetőségéről tartott előadást. A tanácskozás részvevői elfogadtak egy 

                                                           
292 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 



 

1308 

nyilatkozatot, amelyben leszögezték:„...csak társadalmi részvétellel lehet 
megoldani a válságot, mégpedig mind a társadalom, mind az ország poli-
tikai vezetőinek részvételével.” Két konkrét követelést is megfogalmaztak 
a lakiteleki eszmecsere részvevői: javasolták egy Magyar Demokrata Fó-
rum létrehozását, amely a folyamatos és nyilvános párbeszéd színtere 
lehetne, illetve alkotmányos keretek között működő, független sajtóorgá-
numok engedélyezését. 

Újszerű társadalmi kezdeményezés született ezzel, olyan mozgalom, 
amely különféle meggyőződésű embereket tömörít, nyitott mind a párt-
tagok, mind az ellenzékiek irányában, törvényes keretek között kíván mű-
ködni; azt a célt követi, hogy a válságos helyzetből tragikus megrázkódta-
tás nélkül kerüljön ki az ország. 

A Magyar Demokrata Fórum tanácskozások sorát indította meg az év 
elején, olyan nyilvános eszmecserék alkalmait, ahol az ország közvéle-
ményét foglalkoztató kérdésekről bontakozhatott ki autentikus társadalmi 
vita. Ezeken a tanácskozásokon részt vettek az értelmiség különböző cso-
portjainak a képviselői, de megjelentek munkások és alkalmazottak is. A 
részvevők köre nemzedéki, szakmai, világnézeti szempontból igen válto-
zatos, munkájában részt vesznek kommunisták, különböző vallási feleke-
zetekhez tartozó ismert értelmiségiek, az egyetemi klubmozgalom képvi-
selői, és többen a radikális ellenzék tagjai közül is, stb. A Fórum, a maga 
lehetőségei szerint „koalíciós” jellegű és a szervezők – Fekete Gyula, 
Csoóri Sándor, Für Lajos, Csurka István, Lezsák Sándor, Csengey Dénes, 
valamint ennek az írásnak a szerzői – mindaddig egyfajta szellemi koalí-
cióként képzelik el, amíg e fórumra valóságos társadalmi igény lesz. Az 
eszmecseréken mindenkinek alkalma van kifejteni a véleményét, a hozzá-
szólásokat csak a rendelkezésre álló idő (alkalmanként 8–9 óra) korlátoz-
za. A Magyar Demokrata Fórumot – egyebek közt – ez a tudatosan kiala-
kított koalíciós jelleg választja el a radikális ellenzék csoportjaitól, azok 
működésétől, valamint az, hogy elsősorban a létező társadalmi rendszer 
belső továbbfejlesztését tartja elképzelhetőnek, a hatalom és a társadalom 
elkülönülésének a csökkentéséért kíván munkálkodni és nem tartja lehe-
tetlennek – partneri viszony alapján – a párbeszédet az ország politikai 
vezetőivel. A magyar parlamentarizmusról tartott január 30-i tanácskozá-
son több mint ötszázan vettek részt. A párttagok közül néhányan előzete-
sen figyelmeztetésben részesültek, a felsőbb pártszervek nem engedélyez-
ték részvételüket. így a meghívott mintegy húsz országgyűlési képviselő-
ből csak négyen jelentek meg. A vita alapján elkészített nyilatkozat rövi-
den összefoglalta, mit tartanak szükségesnek a részvevők az országgyűlés 
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szerepének megreformálásában. A Fórum javasolta többek között új vá-
lasztási törvény megalkotását és az alkotmány módosítását. Az új alkot-
mány tisztázza egyértelműen az állam és a párt viszonyát. Az országgyű-
lés munkájában kívánatosnak tartják a jelenlegi házszabályok megváltoz-
tatását, az interpellációs jog szélesebb körű biztosítását, a képviselői 
munka szakszerű feltételeinek a garantálását. Leszögezte a nyilatkozat azt 
az alapelvet, hogy mindenféle ellenőrizhetetlen hatalmi monopóliumot 
számoljanak fel. 

A következő budapesti tanácskozáson, március 6-án már szűknek bi-
zonyult a rendelkezésre álló Jurta Színház a több mint hétszáz fős közön-
ségnek, amikoris a romániai magyar kisebbség tragikus helyzete került 
szóba. A magyar társadalom – különösen az írók – évek óta súlyos gond-
nak tartották, hogy a kulturálisan és nyelvileg ugyanahhoz a közösséghez 
tartozó határontúli magyar nemzetiségekhez való kapcsolatok kérdésében 
korábban nem folytattak következetes politikát a hatóságok, és csak késve 
ébredtek rá, hogy Romániában a súlyos megkülönböztetés következtében 
felszámolás fenyegeti a magyar kisebbséget, Európa legnagyobb lélek-
számú (több mint kétmilliós) nemzeti kisebbségét. A Fórum vitáján, a 
szakértőkön kívül megszólaltak Romániából áttelepült magyarok, a cseh-
szlovákiai és a nyugati magyar népcsoportok képviselői is. Nagy taps 
fogadta a Magyarországra menekült román értelmiségi felszólalót, aki a 
román-magyar barátság éltetésével fejezte be a beszédét. A Fórum által 
felkért szakértői bizottság részletes jelentést készített a romániai magyar-
ság helyzetéről a hazai és a külföldi közvélemény tájékoztatására, s azt 
április 25-én bocsátották ki a Fórum képviselői. A részvevők és a jelentést 
készítő szakemberek a közép–európai nemzetiségi kérdésben kiinduló-
pontnak tartották azt, hogy az együtt élő népeknek közösen kell garantál-
niuk a nemzeti és etnikai kisebbségek jogait, az önrendelkezés és a min-
denkit egyformán megillető emberi jogok szellemében, együtt kell fellép-
niük a különböző irányú nacionalizmusokkal szemben. 

A politikai vezetés köreiben nagy mértékben különböznek a vélemé-
nyek a Magyar Demokrata Fórummal kapcsolatban. Van, aki a párbeszéd 
lehetőségét látja benne, van aki teljesen értetlen vele szemben és ellensé-
ges csoportosulásnak tekinti. Mindeddig bizonytalanság, zavar és ugyan-
akkor várakozás is volt érzékelhető ezzel, a valódi társadalmi autonómiát 
próbáló mozgalommal szemben. 

Meglepetés és felháborodás fogadta Magyarországon párttagok és pár-
tonkívüliek körében egyaránt az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságá-
nak a döntését, amellyel négy olyan értelmiségit zárt ki április elején a 
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pártból, akiknek szoros kapcsolatai voltak a Magyar Demokrata Fórum-
mal. A párttagság tekintélyes része úgy véli, hogy ez a döntés megkérdő-
jelezi a pártvezetés törekvését a párbeszédre, és a reformellenes erők de-
monstrációját látja benne. 

A Magyar Demokrata Fórum eddigi működése nyilvánvaló cáfolata 
annak a némely propagandista által szívesen hangoztatott paternalista 
frázisnak, hogy a magyar társadalom „éretlen a demokráciára”. Kérdés az, 
mégpedig igen sürgető, hogy átalakul-e a hatalom monopolisztikus–
paternalista felfogása, szót kap-e az a partner, akit nem fölülről jelöltek ki 
a párbeszédre, hanem részt kíván venni a feltételek megteremtésében is. 
Mi hisszük, hogy ez az átalakulás meg fog történni. 

(1988. május) 
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PARRAGI LÁSZLÓ 
Erdély elvesztése293 

Raffay Ernő: Erdély 1918–1919-ben, Magvető Könyvkiadó, Budapest 
1987,391.1. 
 
Román sikerek, magyar kudarcok 
A csaknem 400 oldalas, kemény kötésű könyv294 belső bontója is megra-
gadja a figyelmet; ott a történelmi Magyarország térképe látható, melyet 
az 1918–19-es délkelet-magyarországi demarkációs vonalak és államha-
tár–tervezetek rajza szabdalnak keresztül–kasul. Szinte szerényen mellet-
te: „A trianoni döntés eredménye: Romániához került 102000 km2. 5,24 
millió lakos (ebből 1,7 millió magyar nemzetiségű)”. 

Az előszóból kiderül, hogy a kézirat 1982 óta várt kiadásra. Öt év. En-
nél rövidebb ideig tartott az első világháború. Öt év mindenesetre bősége-
sen elegendő, hogy elpenészedjék egy kézirat a cenzúra útvesztőiben. Ha 
utána mégis megjelenik, lehet, hogy rég túlhaladott már. Nem úgy Raffay 
Ernő könyve! 

A kötet – alcíme utal rá – tanulmányok gyűjteménye. Hét fejezetből 
(vagyis rész–tanulmányból), jegyzet–dokumentációból és névmutatóból 
áll. Mindez nem véletlen. A szegedi egyetemen tanító Raffay disszertá-
ciójából készült könyvről van szó. 

fejezet. „Az Erdély megszerzéséért folytatott román propaganda.” Pro-
paganda. Méghozzá új honfoglalást előkészítő propaganda. Ha kudarcba 
fullad, elfelejtik, legfeljebb az utókor megmosolyogja. Ha sikerül, Nagy-
Romániának hívják. Tanulságos, miként működött oly eredményesen a 
román irredenta propaganda a századforduló idején. Raffay utal arra is, 
hogy a sikerhez nem elegendő a vágy(álom) és a propaganda, de nélkü-
lözhetetlen hozzá a nemzetközi fejlemények kedvező alakulása. Mik 
ezek? a.) A felosztandó ország hosszas/pillanatnyi gyengesége, válsága, 
b.) A területgyarapítási szándék alárendelése a nagyhatalmi politikának. 

Kik voltak és miként dolgoztak a román irredenták? A román értelmi-
ség legmagasabban képzett tagjai. Legtöbbjük Nyugat–Európában tanult. 
Hazaérkezvén pedig sokan mint egyetemi tanárok képezték ki diákjaikból 
a román irredenta mozgalom „tisztjeit” és „közkatonáit”. Ezek, tanulmá-
nyaik végeztével tanárok, orvosok, ügyvédek lettek. Rajtuk kívül fontos 
                                                           
293 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 
294 Az Új Látóhatárban elsőként Korek Valéria ismertette az 1988/2. számban. Második 

kiadása: JATE, Szeged 1988. 
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volt még a pópák és a katonatisztek szerepe is. Ugyanakkor az egyszerű 
román pásztor vajmi keveset tudott saját értelmiségének hazai szervezke-
déséről, nemhogy nyugat-európai propagandájáról. 

Hogyan tapogatták ki – és ragadták meg – a lehetséges nyugati tám-
pontokat a román kiküldöttek? Raffay könyvében két fokozatot állapít 
meg. Az első, a külföld (Nyugat) rokonszenvének megszerzése a dákoro-
mán származás–elmélet hangoztatásával. A második az összmagyarság (!) 
rágalmazása, lejáratása, mondván, hogy „a magyar reakciós nép”.295 

Az olvasó hátrahőköl. Népet, népeket sommásan elítélni kik szoktak és 
miért? Erre a kérdésre talán Hitler, vagy Rákosi Mátyás tudtak volna vá-
laszolni. Az összmagyarságra szórt fenti rágalom önmagában nyilván nem 
elegendő. Tudták ezt a román irredentizmus „külképviselői” is. Ezért jól 
alkalmazkodtak – sőt, kihasználták – a különböző nyugat–európai orszá-
gok helyi viszonyait. Franciaországban, Olaszországban a „dákoromán–
latin testvériség” eszméjének sulykolásával igyekeztek magukat megked-
veltetni, utána pedig megsajnáltatni, hogy úgymond őket a „gonosz ma-
gyarok” elnyomják. Angliában nehezebb helyzetük volt, ám korántsem 
kilátástalan. 

A román irredenta propagandának nem volt erős oldala az igazság. 
Franciaországban „a magyarságot 'németbarát' népnek állították be”. 
Ugyanakkor Németországban azt hangoztatták, hogy „a magyarok régi 
németellenes nép”. Csupán a propaganda–hadjáratban, vagy tán másban 
is keresendő annak oka, hogy Erdély Romániához került? Raffay imígyen 
válaszol: „...a román irredenta propaganda végső soron azért lehetett sike-
res, mert hosszú távú céljai egybeestek az antantállamok, elsősorban 
Franciaország politikai célkitűzéseivel.” 

Franciaországnak – mint ismeretes – egyik legfontosabb célja az Oszt-
rák–Magyar Monarchia feldarabolása, széthúzása volt. A francia és a töb-
bi nyugati politikusok jól tudták, hogy a Monarchia részeire áhítozó kis-
nemzeteket – Romániát is – miként állíthatják eszközként saját szolgála-
tukba. Raffay szerint: „Románia befolyásolása legkönnyebben, egyben 
legnagyobb hatásfokkal az erdélyi kérdés támogatása segítségével történ-
het meg. (...) Tehát a román irredentizmus antanttámogatása precízen át-
gondolt, külpolitikai célzatú, de a nemzeti kérdés mezébe öltöztetett ma-
nipulatív eszköz volt. (...) Ilyen összefüggésben vizsgálva a dolgokat tisz-
teletre méltó, de naiv álláspont azt hinni, hogy az antant politikusait ko-

                                                           
295 Kiemelés R. E,-től. Ismertetőm minden további szövegkiemelése Raffaytól szárma-

zik. 
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molyan érdekelte az erdélyi románok 'elnyomása', annál is inkább, mert a 
saját országukban ők is ugyanazt tették az ott élő nemzetiségekkel.” 

A szerző ezek után megvizsgálja Magyarország és a Monarchia politi-
káját a nemzetiségi (esetünkben román) propagandával kapcsolatosan. 
Kettősséget állapít meg, mert a Monarchia külpolitikája nem egyezett 
Magyarország nemzetiségi politikájával. Ez a kettősség szintén a román 
érdekek érvényesülését könnyítette meg. Raffay szavaival: „... a magyar 
kormányok felelőtlen viselkedésének okait kutatva a román irredentiz-
mussal szemben, meg kell állapítani (...) ha a magyar állam független lett 
volna, külképviseletei kizárólagosan magyar érdekek szolgálatában állva 
rengeteg információt küldhették volna a magyar kormánynak.” Majd így 
folytatja a helyzet elemzését: „Ami a magyar állam külpolitikai függet-
lenségét/ függőségét illeti (...) hosszú távon a magyar állam létét ássa alá. 
(...) a Román Királyság bizonyos fokig önálló külpolitikája; ez a kis álla-
mok manőverezési lehetőségeiben nyilvánult meg, amit Románia jól ki-
használt (...) Úgy érkezett el az 1914-es év nyara, hogy a magyar állam 
szinte semmit sem tett a román irredentizmus ellen.” Végül nyomatékkal 
ismétli Raffay: „A román irredentizmus tevékenysége sikerrel járt, s bár 
nyilvánvaló, hogy önerejéből soha nem lett volna képes más államok terü-
leteit elszakítani, mégis megteremtette politikai és lelki alapját Nagy–
Románia létrehozásának.” 

fejezet. „A magyarországi Román Nemzeti Párt politikája a háború vé-
gén.” Legfőbb jellemzője a kétarcúság – olvashatjuk. Egyik oldalán az 
Osztrák-Magyar Monarchiához az odaadó, hűséges alattvaló képében 
mutatkozott a párt, s közben a Janus–arc másik fele bizonyult valódinak. 
Az ugyanis Bukarestre tekintett, hisz a „Román Nemzeti Párt vezetői is-
merték az 1916-os bukaresti titkos szerződést, tudták, hogy antantgyőze-
lem esetén Románia megkapja többek között Erdélyt...” Taktikázásaikat, 
politikai fortélyaikat ez a tudat hatotta át, míg végül 1918 október 31- én 
létrejött a magyarországi románok csúcsszerve, a Román Nemzeti Ta-
nács. A Tanács vezette, irányította a továbbiakban az erdélyi románságot, 
november közepétől pedig a megszálló román hadsereg védelmével és 
támogatásával nemzeti mozgalmukat szervezték és az új Nagy–Romániát. 

fejezet. „Magyar-román tárgyalások 1918 őszén.” November közepén 
találkozott Aradon Magyarország nemzetiségi minisztere, Jászi Oszkár az 
erdélyi románság vezetőivel. Jászi előtt ismeretes volt addigra, hogy Ro-
mánia november 11-én mozgósította hadseregét, sőt, a találkozó előtti 
estén még azt is megtudta, hogy román tárgyalópartnerei közvetlen tele-
fonösszeköttetésben álltak a határ mentén felsorakozott ellenséges román 
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csapatokkal. Ne feledjük, az erdélyi román vezetők ekkor (még) mint ma-
gyar állampolgárok jöttek Aradra! Jászi végülis dolga végezetlen távozott 
Aradról. 

A Károlyi–kormány tárgyalásokkal szerette volna rendezni a magyar–
román viszonyt. A román félnek ez nem volt célja, hisz akkor saját tervük 
ellen cselekedtek volna, ami más szóval azt jelenti, hogy lemondanak az 
erőszakos elszakadási szándékukról. Nem maradt más hátra, mint: 

fejezet; „Erdély elszakításának egyoldalú kimondása. Az aradi tárgya-
lásoktól a gyulafehérvári nemzeti gyűlésig.” Az erdélyi román irredenták 
küldöttei titokban jöttek–mentek Óromániába. Leveleket, utasításokat, 
üzeneteket hoztak-vittek a román királytól, minisztereitől, tábornokaitól, 
tanácsadóitól. így készültek fel a gyulafehérvári gyűlésre. Közben egyes 
román vezetők tudatosan félrevezették a magyar közvéleményt a gyűlés 
összehívásával kapcsolatosan. Ugyanakkor terveik végrehajtásához – 
vagyis az elszakadáshoz – pénzt, fegyvert és különvonatokat igényelt a 
Központi Román Nemzeti Tanács a magyar kormánytól! Pénzt és fegy-
vert nem adott a kormány, de intézkedett, hogy a Magyar Államvasutak 
különvonatai szállítsák Gyulafehérvárra az elszakadást kimondani óhajtó 
románokat! 

Már az aradi tárgyalásokkal egyidejűleg megkezdte a királyi román 
hadsereg Erdély megszállását. Az ürügy a belgrádi fegyverszünetben 
megállapított térség, a Maros vonalának elérése volt. De sem az antant, 
sem a kisantant nem tartotta be a belgrádi egyezményt, és a román csapa-
tok tovább nyomultak Erdélybe. A román hadsereget érezvén a hátuk 
megett, december 1-én Gyulafehérváron az irredenták kimondták az egész 
erdélyi románság nevében az „egyesülést” az Ókirálysággal. Mi volt a 
magyar kormány válasza az elszakadás kimondására? Bármilyen hihetet-
lenül hangzik, Károlyiék csupán formálisan tiltakoztak. Raffay Ernő 
könyvében rengeteg példa található erre, lett légyen az ok román részről 
bármi; szerződésszegés, erőszak, gyilkosság, fosztogatás, rablás stb. Nem 
túlzás emiatt a Károlyi–kormányt a formális tiltakozások kormányának 
nevezni. A nemzetiségi minisztérium egyik tisztviselője, Braun Róbert 
pedig elviccelődött Magyarország súlyos helyzetén. Találóan jegyzi meg 
róla Raffay: „Gúnnyal azonban nem lehet hadsereget legyőzni...” 

A következő két (V.–VI.) fejezet Erdély román megszállásáról, a tény-
leges hatalom megszerzéséről, és a vele járó román attrocitásokról szól. 
Mindezekre Raffay Ernő szerint a magyar polgári demokratikus forrada-
lom katonai csődje miatt kerülhetett sor. Ezt írja: „...az erdélyi csapatok 
parancsot kaptak a románok átengedésére a Maroson”, (...) „hogy ellen-
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állni sem szabad...”. Jászi is ilyen értelemben beszélt a minisztertanácsban 
december 29-én. 

Az utolsó – VII. – fejezet címe: „A fegyveres honvédelem koncepció-
jának kialakulása 1919 tavaszára a magyar kormány politikájában.” 
Raffay Ernő itt is bőséges forrásadattal ellátva mutatja be, hogy a Káro-
lyi–kormány korántsem önszántából, hanem az alulról egyre erősödő 
nyomás miatt határozta el magát a fegyveres honvédelemre. Hogy milyen 
sikerrel, azt is följegyezte a történetírás. Az 1919. március 20-án átnyúj-
tott Vix–jegyzék elsöpörte Károlyi Mihály kormányát a politikai porond-
ról. Ennél az eseménynél megszakad Raffay könyve. Remélhetőleg csak 
megszakad, és még nem zárult le. 

A szerző vitathatatlan érdeme, hogy árnyaltabb képet ad a korról, mint 
amilyent általában szokás. Tartózkodik a hazai és külföldi áltudományos 
dogmáktól. Ezáltal „helyére rakja” az eseményeket és a vezető politikai 
személyiségeket. Szinte azt is lehetne mondani, hogy deheroizál, de így 
mégsem pontos. Raffay ugyanis higgadtan, bőségesen és pontosan ada-
tolva hamis mítoszokat dönt meg. A Károlyi–Jászi-féle politikai vonalve-
zetés kudarcainak sorozatát, végül teljes csődjét meggyőzően érzékelteti. 

Pacifista szólamok hajtogatásával, formális tiltakozásokkal (Károlyi) 
Magyarország „taktikai előnyből” történő ellenséges megszállásának el-
fogadásával (Jászi), a „nem akarok többé katonákat látni” – programjával 
(Linder Béla hadügyminiszter), úgy, hogy összetévesztik a székelységet a 
„reakcióval” (Kunfi Zsigmond és a szociáldemokrata vezérkar), gúnyoló-
dással (Braun Róbert), stb. semmilyen országot sem lehet megvédeni a 
betolakodóktól, de forradalmat sem lehet győzelemre vinni. Károlyiék a 
kezdeményezést sohasem ragadták meg, sőt, kitűnik, hogy akarva–
akaratlan sokszor többet segítettek Magyarország ellenségeinek (kis- és 
nagyantantnak), mint annak az országnak, amelynek kormányát vezették. 

A könyv két „negatív főhőse”. Károlyi Mihály és Jászi Oszkár, lehetett 
akármilyen kiváló gondolkodó, humanista teoretikus, demokrata érzelmű, 
nagyszerű barát, elbájoló társalkodó, a szerző szerint, politikusként nem 
állta meg a helyét, ők emigráltak. Az erdélyiek és az egész magyar nem-
zet szülőföldjén maradva várta sorsa beteljesülését. Szomorú ezt leírni, de 
Raffay munkájára, és nem utolsó sorban gazdag, 70 oldalas dokumentáci-
ójára egyszerűen nincs ellenérv. De félreértés ne essék! Távol áll 
Raffaytól, hogy kizárólag Károlyit és Jászit, a polgári demokratikus kor-
mányt okolja a történelmi Magyarország kétharmad részének elvesztésé-
ért. 
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A tudományos művek többségével ellentétben Raffay könyve rendkí-
vül olvasmányos és dicséretes jó magyarsággal íródott. Mégis előfordul 
néhány apró hiba. Például, jobb lett volna Antwerpent írni, semmint a 
francia nyelvű „Anvers” alakot; az eredeti magyar Bánság helyett a szó 
németes alakja, „Bánát” áll (Bánság Bánát Bánát); Székelyderzs sem 
„Székelyderzsi”; a 293. oldalon gyanítom, hogy szedéshiba következté-
ben „félelmünk” van. Helyette „félelmük” kívánkozik inkább a mondatba. 
Ezek azonban nem csökkentik az értékét. A könyv méltán helyezhető 
Janics Kálmán: „A hontalanság évei” és Mikó Imre: „Huszonkét év” című 
munkák mellé. 
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TÓTH KÁROLY ANTAL  
Egy kárpát-medencei sorsforduló296 

– Számvetés-kísérlet Raffay Ernő könyve kapcsán – 
 
Alig telik el egy esztendő azt követően, hogy Moldva és Havasalföld 
1859-ben egyidejűleg Cuzát választotta fejedelméül, s így létrejön a – 
függetlenségét még el sem nyert – egységes Román Fejedelemség, s már-
is megfogalmazódik (nem éppen előzmények nélkül) a román nemzeti 
törekvéseknek máig ható érvénnyel irányt adó elképzelés. Az erdélyi szü-
letésű Papiu Ilarian Cuza fejedelem számára készített memorandumában 
ismerteti a germán, a szláv, a magyar „nemzeti ideálokat”, s ezekkel 
szembeállítja a románokét. Mindezekben az imperialisztikus törekvés a 
közös: más országok területeinek bekebelezésével birodalmat létrehozni. 
A magyarok például a Román Fejedelemség beolvasztásával hegemóniá-
jukat a Fekete-tengerig akarják kiterjeszteni. A kor magyar politikai köz-
gondolkodásában ilyen elmélet nem ismeretes; Papiu Ilarian valószínűleg 
az egymásra utalt közép- és kelet-európai kis népek Kossuth által javasolt 
(bár először a lengyel Czartoryski herceg által felvetett) államszövetség-
nek a gondolatát tartotta a magyar hegemonikus törekvések megvalósítá-
sát szolgáló elképzelésnek. Ez bizonyíthatja a tervezet nem ismeretét 
vagy benne eltitkolt szándékok feltételezését, de talán csupán azt, hogy a 
megalakulás eufóriájában élő ország számára a közös érdekek még nem 
felismerhetők. 

A memorandumban részletezett „román ideál” a Dunától délre eső, 
immár szláv területek helyett mindenekelőtt a románok által is lakott Er-
dély birtokbavételét tűzi ki célul – egészen a Tiszáig. Az indoklás mind 
terjedelemben, mind nyomatékában elsősorban stratégiai természetű: a 
szerző szerint aki Erdélyt birtokolja, az ura Kelet–Európának. A jövő 
Nagy-Romániájának ezért Erdély mint középpont, mint természetes vé-
dőbástya köré kell építkeznie. 

Ezt a törekvést azon a tényen tűi, hogy Erdély lakosainak valamivel 
több, mint a fele ebben az időben már román volt, „megalapozta” a dáko–
román kontinuitás mítosza is, mely szerint a rómaiak által leigázott dákok 
mintegy másfél évszázad alatt ellatinosodtak, s a rómaiak kivonulása után 
is szülőföldjükön maradtak; belőlük alakult ki a román nép. Ez az elmélet 
már a múlt század végére ideológiai dogmává merevedett, s aki kételyét 

                                                           
296 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 
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fejezte ki megalapozottsága iránt, azt a román nép ellenségének nyilvání-
tották, és nyilvánítják ma is. 

Mindenekelőtt ez magyarázza azt a felháborodást, ami a kiegyezéskor 
Erdély Magyarországgal létrejött unióját a román értelmiség körében fo-
gadta. Az egyesülés – időközben igen megváltozott etnikai feltételek kö-
zött – az osztrákok által mesterségesen fenntartott állapot megszüntetését, 
egy korábbi visszaállítását jelentette, hiszen a török hódoltságig Erdély a 
Magyar Királyság része volt, s ezt a tényt (bár tagadja) semmissé tenni 
nem tudja semmiféle propaganda. 

Az egyesülésre törekvés benne volt a kor levegőjében: ekkortájt jött 
létre az egységes Itália és a Német Birodalom is. Magyarország kevert 
etnikumú vidékein bármilyen egyesülés más népek érdekeibe ütközött, 
ezért lehetett volna optimális megoldás egy demokratikus alapon szerve-
ződő államszövetség. A kor mozgalmait azonban a nemzeti kizárólagos-
ságra törekvés jellemezte, ezért a magyarországi nemzetiségek számára a 
nemzeti egyesülés csak az országnak a többi etnikum érdekeit figyelembe 
nem vevő feldarabolása útján valósulhatott meg. Ezt a célt eleinte csak a 
határokon túl mondták ki nyíltan. A magyarok iránti gyűlölködés azonban 
teret kapott a nemzetiségi sajtóban. (A sajtószabadság számukra is ér-
vényben volt.) Az ebből következő sajtóperek jó anyagul szolgáltak a 
nemzetközi felháborodás felkeltéséhez, mintha bizony Európa más tájain 
a nemzeti uszítást szó nélkül eltűrték volna. Az így mindinkább kibonta-
kozó kölcsönös bizalmatlanság minden bizonnyal hozzájárult ahhoz, hogy 
a kiegyezés után megalkotott nemzetiségi törvény előírásai csak korláto-
zottan érvényesültek a gyakorlatban, s hogy megerősödött a magyarosítási 
tendencia, amiről a román és szláv propaganda rémtörténeteket mesélt a 
világnak. A magyarosítás hatékonyságáról s közvetve eszközeiről sokat 
mond az a tény, hogy 1910-ben (!) a nem magyar lakosságnak mindössze 
22,5%-a ismerte az állam nyelvét. 

Az Erdély megszerzéséért indított román mozgalom zászlóvivője és 
pénzelője az 1891-ben Bukarestben megalakult Liga pentru unitatea 
culturalá a románilor (Szövetség a románok kulturális egységéért) lett. 

Raffay Ernő tárgyilagos és keserűen izgalmas tanulmánysorozata ettől 
az időtől veszi számba a román irredentizmus tevékenységét, módszereit, 
s azokat a történelmi eseményeket, melyek során annak törekvéseit siker 
koronázta. 

 
 
 



 

1319 

2. 
Az első teendő a talaj előkészítése: a propaganda. Hadd tudja meg a világ, 
hogy a magyarok, ez a barbár horda, mely leigázta a dákokból kialakuló s 
a népvándorlás egymást követő hullámai ellenére szülőföldjükön mindig 
megmaradó románokat, hogyan tartja Erdélyben elnyomása alatt a latin 
kultúra keleti fáklyavivőit. Ennek a kihangsúlyozása érdekében a pilla-
natnyi etnikai viszonyokat vissza kell vetíteni a múltba, de a nemzeti el-
nyomást is, egy olyan korba, melyben a nemzetiségi kérdés még nem is 
létezett. így lettek például a székelyek – a legismertebb román történész, 
Nicolae Iorga szerint, aki 1908-tól a Liga főtitkára – erőszakkal elmagya-
rosított románokká. Erdélynek, ennek az „ősi román földnek” Magyaror-
szággal történő egyesítése már csak azért is elfogadhatatlan, mert nem 
egy művelt nemzet vonta fennhatósága alá az ott élő románokat, hanem 
egy kultúrával sem rendelkező nép. 

A román politikusok értik a mesterségüket: a térséget nem ismerő nyu-
gatiakkal azt hitetnek el, amit akarnak, s főként azt, amiről tudják, hogy 
azok maguk is szívesen elhisznek. Ezért az a tény, hogy a kiegyezés kori 
Magyarország kulturális és gazdasági élete azóta sem ismétlődő mértékű 
európai színvonalat ért el, a legkevésbé sem zavarta őket. A franciák előtt 
a magyarokat németbarátokként, a németek előtt németellenesekként tün-
tették fel, s tudták, hogy a latin országokban a közös latinitás kihangsú-
lyozása jó benyomást kelt. Felismerték: a hatást nem az állítások igazság-
tartalmával, hanem hangulatkeltéssel lehet elérni. Az igazságelemek csak 
támpontokként szolgálnak a szárnyaló képzelet számára. 

Mivel a romániai helyzet még ismeretlenebb volt a nyugat-európai kö-
zönség előtt, nyugodtan el lehetett tekinteni attól a ténytől, hogy az idő-
közben királysággá alakuló állam társadalma a demokráciának még azt a 
szintjét sem érte el, mint a magyarországi. így az erdélyi románok elnyo-
mását nem kellett egybevetni a „baromként kezelt” (egy román szociál-
demokrata szavai) romániai parasztok helyzetével, sem az ottani zsidóké-
val, akik állampolgári jogokkal sem rendelkeztek, vagy azzal az állapot-
tal, melyben az orosz-török háború (1877–78) után Besszarábiáért kárpót-
lásul kapott Dobrudzsában a görögök, törökök és szlávok éltek, lévén, 
hogy e területre évtizedekig nem terjesztették ki a román alkotmány érvé-
nyét. 

Közben ömlött a Liga pénze Erdélybe azon a címen, hogy az ottani 
román iskolák támogatására költik. S míg otthon az oktatás helyzete rosz-
szabb volt, mint Erdélyben, az írástudatlanság mértéke meghaladta az 
erdélyi románokét, az átküldött összegek zöme az irredenta propagandis-
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ták zsebébe vándorolt. Megérte: az ezek által kiprovokált pereket jól lehe-
tett hasznosítani mind a románok indulatainak szítására, mind nemzetközi 
propaganda céljaira. 

A romániai nemzedékek egész sora magyarellenes légkörben nevelke-
dett. Az iskolai tankönyvek térképei Kelet-Magyarországot a Tiszáig a 
Román Királyság részeként tüntették fel. 

A nemzetközi propagandának csak akkor van távlatos haszna, ha vi-
lágpolitikai érdekekkel találkozik. A nyugati országok szemében, különö-
sen az Oroszországgal létrejött szövetség megkötése után a Monarchia 
megítélése megváltozott: nem tekintették többé az európai hatalmi egyen-
súly biztosítékának. Léte különösen Franciaország törekvéseit keresztez-
te, mely befolyását a Balkán felé igyekezett kiterjeszteni. A balkáni he-
gemóniára törekvő franciabarát Románia így mind fontosabb szerepet 
kezdett betölteni a jövő Európájára vonatkozó elképzelésekben. A gyar-
matbirodalmakat fenntartó, saját nemzetiségeiket is elnyomó hatalmak a 
demokrácia védelmezőinek szerepében tetszeleghettek, midőn a népek 
önrendelkezési jogának jelszavával a magyar etnikum szétdarabolására 
készülődtek. 

Így találkozott a francia imperializmus a román mini–
imperializmussal, mely találkozás jellegét meggyőzően jellemzi az a tény, 
hogy a trianoni békediktátummal Nagy–Romániába beolvasztott területek 
jó része magyar többségű vagy éppenséggel színmagyar lakossággal bírt. 

 
3. 
A kiegyezéskori Magyarországon kevesen ismerték fel azt a veszélyt, 
amit a pánszláv, a pángermán és a román irredenta mozgalmak perspekti-
vikusan jelenthettek. Az ezeréves államalapítás ünnepségeit kísérő ma-
gyar zászlóégetések sokak számára csak zavaró momentumoknak tűnhet-
tek. Pedig a kiporciózandó jövő már ott főtt a történelem kondérjaiban. 

A Monarchia közös külpolitikája az egész érdekeit képviselte, s így 
szükségszerűen háttérbe szorultak a magyar államérdekek. Ez is hozzájá-
rult ahhoz a tényhez, hogy a magyar államférfiak gyakorlatilag nem is-
merték a magyarellenes propaganda igazi méreteit, és semmit sem tettek 
azért, hogy a világgal megismertessék a valódi helyzetet. Igazságuk tuda-
tában nem érezték annak szükségét, hogy a Magyarországról alkotott ké-
pet cselekvőleg befolyásolják. E mulasztás súlyosságát csak a világháború 
küszöbén ismerte fel Apponyi gróf. Az igazságba vetett bizodalom, az 
igazság magától értetődő érvényesítésének naiv hite nem utoljára jelle-
mezte politikusainkat. 
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A Magyarországnál jóval kisebb, s gazdaságilag is fejletlen Románia 
azonban maga irányította külügyeit, s már kezdettől tudta min és hogyan 
kell munkálkodnia. Mint Raffay megjegyzi, „...egy állam léte és integritá-
sa érdekében nélkülözhetetlen a külpolitika valamilyen értelemben vett 
függetlensége.” (54.1.) 

Sokan hibáztatták és hibáztatják a hajdani magyar kormányokat, hogy 
nem igyekeztek tárgyalásos megegyezést keresni az erdélyi románok ve-
zetőivel. 

Tisza a század első éveiben kudarcot vallott ilyen irányú próbálkozása-
ival. Ekkor kitűnt, a román irredentizmus azt a soviniszta elvet vallja, 
mely szerint a románok és magyarok ellentétei kibékíthetetlenek, ezért 
közöttük nem lehetséges megegyezés. Ez a minden tárgyalást lehetetlenné 
tevő alapállás szükségszerűen következik abból az ideológiából, melynek 
értelmében Erdély mindig román föld volt, s ennek alapján román szup-
remáciát követel e soknemzetiségű terület fölött. A magyarországi román 
nemzeti mozgalom szándékait általában nem fogalmazta meg egyértel-
műen, stratégiájának végcélja azonban immár történelmileg bizonyított. 

Sikeres tárgyalásokra csak a demokráciára, a jogegyenlőségre való kö-
zös törekvés vezethetett volna. A román szabadságeszményből azonban 
hiányoztak a társadalmi célok, lényege tulajdonképpen a nemzeti kizáró-
lagosság igénylése volt. A Károlyi–kormány 1918-as aradi tárgyalásain 
világossá vált, hogy a románok vezetői nem demokráciát akarnak, szá-
mukra nem elegendő a területi önkormányzat, a külpolitikába való bele-
szólás és a béketárgyalásokon való független részvétel joga, ők mindazo-
kat a magyarországi területeket akarják birtokolni, ahol románok is élnek. 
A népszavazás gondolatának feltevésére még csak nem is reagáltak. A 
tárgyalásokat időhúzásra használták (tudták, hogy a román hadsereg már 
megkezdte átkelését a határokon), azok sikertelenségét pedig annak bizo-
nyítására, hogy a magyarokkal nem lehet megegyezni. 

Megegyezés helyett nagyhatalmi diktátum született, melynek forgató-
könyve ekkorra már gyakorlatilag készen volt. Ehhez a magyar felet nem 
tartották szükségesnek meghallgatni: tárgyalóasztalhoz sem engedték 
őket. 

 
4. 
Az 1918 végén megalakuló Károlyi–kormánnyal demokratikus és antant-
barát politikusok kerültek Magyarország élére, olyanok, akiket már a há-
ború alatt (sőt előtte is) ez a magatartás jellemzett. 
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Meghirdetik az általános szavazati jog bevezetését, a földosztást, a 
nemzetiségek kulturális és területi autonómiáját. Megalakulnak a nemzeti 
tanácsok, és a rend fenntartására azok fegyveres gárdái. 

A magyar hadügyminiszter engedélyezi, hogy a jórészt kormánykölt-
ségen felszerelt román nemzeti gárdák az Aradon székelő Központi Ro-
mán Nemzeti Tanácsra esküdjenek fel, miáltal kivonja őket a kormány 
ellenőrzési köréből. A román megszállás után belőlük lesz az erdélyi ro-
mán hadsereg. 

Károlyi Mihály – minden bizonnyal demokrata elveit bizonyítandó – 
különvonatokat bocsát az Erdély elszakadását kimondó gyulafehérvári 
román nemzeti gyűlés résztvevői rendelkezésére. A többi erdélyi nemzeti-
ség részvétele nélkül megtartott gyűlésnek – a franciák sugallatára – nép-
szavazás jelleget igyekeznek adni. A román királyi csapatok által ellenőr-
zött városban 1228 küldött szavaz a jövőről, annak eredményét az össze-
gyűlt tömegnek csak kihirdetik. A határozat értelmében Erdélyt Románi-
ához csatolják, amely Jászi szavai szerint az akkori Európa „legfeudáli-
sabb és legkorruptabb államalakulata. Ennek az országnak nem szabad a 
magyar, német és szerb kisebbséget kiszolgáltatni.” 

A kormány külpolitikájának alappillérei: jó kapcsolat a nyugati hatal-
makkal, megegyezés a nemzetiségekkel és a szomszédokkal. Mintegy két 
hónap alatt mindkét pillér összeomlik: a szomszédok nem megegyezést, 
hanem területeket akarnak, az antant pedig nem ismeri el a magyar kor-
mányt, s ezért nem is tárgyal vele. 

A wilsoni elvek s az antant háború alatt hangoztatott demokratikus jel-
szavainak igézetében a magyar kormánykörök hisznek abban, hogy igaz-
ságos béke köszönt a világra. Pedig ismerik az 1916-os bukaresti titkos 
szerződés tartalmát, mely Kelet–Magyarországot a Tiszáig a románoknak 
ígéri, azt viszont még nem tudják, hogy a wilsoni pontok 1918 végére már 
Wilson szemében is érvényüket vesztették. Az érdekek politikai domi-
nanciájának szem elől tévesztésével, a szép elvekbe vetett hittel lehet va-
laki jó prédikátor, de jó politikus nem. Az ilyen politikus fel sem ismerhe-
ti, hogy saját nemzetének érdekében milyen lépéseket kell tennie. 

A magyar kormány pacifista. A környező országok állig fegyverben, a 
béke kérdése még nyitott, de a hadügyminiszter kijelenti, hogy nem akar 
többé katonát látni. A frontról hazatérőket leszerelik, s még a belgrádi 
fegyverszüneti egyezményben megengedett kontingens felállítását sem 
biztosítják. Az egyezmény – román és cseh szorgalmazásra történő – ér-
vénytelenítéséről az érdekelt felek közül a magyar kormány értesül utol-
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sóként, miután annak előírásai ellenére a román hadsereg lecseréli a ma-
gyar közigazgatást az ellenőrzése alá vont területeken, s átlépi a Marost. 

A Délvidéket s Baranyát a szerbek már megszállták, északon és kele-
ten cseh, illetve román csapatok nyomulnak előre. Ilyen körülmények 
között jelenti ki Jászi: „Taktikai előny Magyarország számára, ha területét 
minél több ellenség foglalja el.” A franciák s a románok semmilyen 
egyezményt, semmilyen ígéretet nem tartanak be, minden erő kész hely-
zetet igyekszik létrehozni a békekötésig, a magyarok azonban gyakorlati-
lag ölbe tett kézzel reménykedve várják a béketárgyalást, bízva a határok 
népszavazás alapján történő meghúzásában. Az még álmában sem jut 
eszébe senkinek, hogy a huszadik század béketárgyalásain a veszteseket 
meg sem hallgatják, s megszületik a megbüntetendő nép agyrémfogalma. 

A megszállók elleni helyi ellenállás eseteit a magyar kormány sokáig 
pacifista politikája elleni merényletnek tekinti. Egy idő után rá kell jön-
nie: ő az, aki tévesen ítéli meg a helyzetet. Megkezdik a hadsereg újjá-
szervezését, de önkéntes alapon. A szociáldemokraták nem nemzetben, 
hanem ideológiában gondolkodva munkáshadsereget akarnak, a széke-
lyekben és a parasztokban nem bíznak: reakciósnak tartják őket. 

Az antant viszont – nem utolsó sorban a román propaganda hatására – 
a magyar kormányban nem bízik, bolsevizmusra hajlónak tartja. Az 1919 
márciusi Vix–jegyzékkel, mely a román demarkációs vonalat a mai ro-
mán határ s a Tisza közé helyezi, kiprovokálja félelme megalapozottságá-
nak utólagos igazolását. Megalakul a Tanácsköztársaság. 

 
5. 
A békekötés még odébb van, de Románia már véglegesen berendezkedik 
Erdélyben. Ahol a román nemzeti tanácsok már előzőleg nem tették meg, 
leváltják a magyar közigazgatást. A megszállt területek kapcsolatait meg-
szakítják az anyaországgal. Magyarország gazdasági élete megbénul. Bu-
dapesten a menekültek százezrei élnek a vagonvárosban. 

A rekvirált javak áradata indul meg Órománia félé. A román nyelvet 
nem ismerő vasúti alkalmazottakat megverik; a polgári lakosság megfé-
lemlítésére bevezetik a román hadseregben szokásos, nem egyszer halállal 
végződő botozást. Az erdélyi általános sztrájk letörése után szükségálla-
potot hirdetnek ki, ami tíz évig (!) marad érvényben. A Tanácsköztársaság 
leverésére megindult román csapatok szinte ellenállás nélkül jutnak el a 
Dunántúlig, s kirabolják az országot. 

A békeszerződéssel nekik ítélt történelmi Erdély, a Bánság, a Részek 
és Máramaros (e területek lakosságának nemzetiségi összetétele az 1930-
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as román statisztikai adatok szerint: 58,3% román, 26,7% magyar, 9,7% 
német, 5,3% egyéb) birtokbavételét Románia vezetői a gyulafehérvári 
gyűlés határozatával indokolják, de nem tartják maguk részére kötelező-
nek annak a kisebbségekre vonatkozó demokratikus előírásait. Megkez-
dődik a kisebbségek gazdasági visszaszorítása, kulturális intézményeik 
felszámolása, s erőszakos beolvasztásuk folyamata. 

A mini–imperializmus, ha már nem terjeszkedhet kifelé, legalább belül 
igyekszik tért nyerni: saját nemzetiségei rovására. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
 „Az arcunkat nem szabad elveszítenünk...!”297 

Sütő András: A lőtt lábú madár nyomában, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1988,384 lap 
 
A halántéktáji fájdalomról, a könnyű álomról írt lírai szociográfia ma-
gyarországi fogadtatása valóságos diadalmenet volt. Pedig akkoriban még 
erősen fanyalogtak a kultúra diktátorai az érthetőn, de tulajdonképpen azt 
a közeget becsülték le, ahonnét az anyanyelv eredezik. Ám ezek az embe-
rek a korszerűséget – modernkedést – hangoztatva nem is jutottak el a 
valóban teremtő örömet adó élményhez: mit jelent hozzánk engedni a 
flaszteren szinte soha nem hallható szavakat. Sütő András élete, munkás-
sága cáfolhatatlanul bizonyítja, hogy a nyelvi szépséget, gazdagságot 
jussként lehet kapni, iskolában tanulni, felnőttként már képtelenség, hi-
szen a mindennapi beszéd csiszolatlan kincseket rejtegető hátsó tartomá-
nyaiban csak kölyökként lehet gyűjtögetni. A népiség és népieskedés kö-
zött óriási a különbség: az előbbi ösztönösen beszéli, s hovatovább paza-
rolja az ősi kifejezéseket, míg az utóbbi már egyfajta tudományoskodással 
sáfárkodik az eredetinek tűnő közmondásokkal is. Egészen másként 
hangzik egy városi gyerek szájából a valakitől hallott példabeszéd: Akkor 
mondjál hoppot, ha átugrottad az árkot! – mintha a tényeket kommentáló 
székely fiúcska figyelmeztetne imigyen. Elhessegethetetlenül türemked-
nek elém ezek a gondolatok, miközben Sütő András új kötetét lapozga-
tom: A lőtt lábú madár nyomában című mű első fejezetét – Engedjétek 
hozzám jönni a szavakat – 1977-ben már csemegézhettük, ám akkoriban 
ez a munka – műfaját tekintve vitairat – más súllyal telepedett elménkre, 
szívünkre, mint most. A beszélni tanuló kicsi unokájának a világot átadó 
nagypapa érveléseiből akkor is kihámozhattuk, hogy a megmaradás érde-
kében miért kell az anyanyelv védősáncai mögé menekülni, és a teljes 
kisemmizettség akkor kezdődik, ha elnémítják, megfosztják a népet saját 
beszédjének jogától – noha az – akár a lélek – kinek, kinek a maga tulaj-
dona: Minden madár úgy énekel, ahogy a csőre áll. Kétségtelen, hogy a 
hetvenes évek közepe táján csak meseszerűen lehetett figyelmeztetni a 
kisebbségben élők fájdalmas kérdéseire: hogyan herdálódnak el értékek, 
mi lesz az iskolákkal, a jövővel. De 1988-ban, a településrendezésnek 
nevezett téboly esztendejében, amikor már nemcsak a nyelv gyökereit 

                                                           
297 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 
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akarják elgyalulni, hanem a múltat bizonyító temetőket is, a bölcsőknek 
hajlékot adó házakat is végleges enyészetre ítélték, nos, ebben az évben a 
korábbi halk sugallatok üvöltőssé erősödnek: Engedjétek hozzám jönni a 
szavakat! Idézünk az előszóból: 

játszik velünk százszor megcsalatottan is a hullámzó reménység. Azt 
gondoltam: ha megírom ezt a könyvecskét a gyermeki elme álmának cso-
dálatos változásairól, a puszta tanúskodás is megnyugtat valamennyire. A 
nyelvi eszmélet megosztott gondja talán serkentő erővé lehet ott is, ahol 
nyelvében már nem él, csak pusztul a nemzet. Azt gondoltam: ha kézen 
fogom a század utolsó harmadában született gyermeket, és bebarangolom 
vele Nyelvünk Nagyfejedelemségét, örökségünk, törvényes jussunk 
számbavételével a holnap felé is ablakot nyithatunk. Reményeinkben a 
holnap azt ígérte, hogy ezeréves szülőföldünk örök hangjai közt a sajátos-
ság méltóságának elemi emberi jogával zengi majd életrevalóságát nyel-
vünk is, az édesnek nevezett anyanyelv. Azt gondoltam, hogy unokák s 
nagyszülők egymás szeme láttára fogják itt leélni az életüket. Nem így 
történt. Reményük s aggodalmunk is kétfelé szakadt. Az időnek krisztus-
tövisein fennakadva nézelődnek gyermekeik s unokáik után az öregek. 
Viszi őket a sorsuk egyfelé. s jajong a búcsúzó szívben az emlék másfelé: 
az elmúltak irányába, ahol még szó szerint értelme volt az együvé tarto-
zásnak. 

A Csillag a máglyán dráma sikert–halmozó indulásának évében, 1975-
ben ajánlotta Illyés Gyula a Lőttlábú madár című versét Sütő Andrásnak, 
s van ebben valami fátumos törvényszerűség, hiszen Kálvin és Szervét 
összecsapásának megírásával az ember küzdelmét az emberi méltóságért 
állítja reflektorfénybe. Most ne firtassuk a párhuzamok, kereszteződések 
elvont és gyakorlati jelentőségeit, hogy ki, milyen szájízzel összegezi a 
keserű ocsudásokat. Sütő András új kötetének második részében a Fehér 
torony lakójaként írogatja leveleit a végveszélybe sodródott nyelv meg-
mentése érdekében, mert a könyv első felének hősét elparancsolta tőle a 
sors. Nyelvi barangolását nem folytathatja úgy s ott, ahol abbahagyta: 
szavainak gondját a búcsúzás fájdalma váltotta fel, és az öröknek hitt kö-
zelséget a távolság szomorítja. A messzire futott gyermek – unoka – hiá-
nya papírra löki a nagytata kínlódásait. A lapokra borított folklór már 
nemcsak torokszorító mese: a hétköznapok eseményeinek szemáztató 
tisztelete, a mezőségi és székelyföldi emberek ügyes–bajos dolgainak 
testámentumszerű rögzítése. A küzdelem végigszenvedett összegezései-
ben Sütő András nem csupán a magunk megőrzésével foglalatoskodik, a 
maradék hagyományt, értéket döbbenetes példázatokkal mentegeti. Kép-
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telenség elsiklani tágölelésű hangsúlyainak figyelmeztetésein, miként 
hajdanán Tamási Áronra emlékezvén azt javasolta a farkaslakiaknak: Ho-
gyan szolga a kedves egészsége? – helyett – Hogyan szolga a kedves 
anyanyelve?! Kérdéssel–köszöntéssel tiszteljék meg a jövőben egymást. 
Most az ötlik szemünkbe: Áldott legyen a Gonosz, ki a gyermekeinket 
sírni megtanítja! A még pöttömnyi Lászlóhoz intézett tanításokból köny-
vecskévé kerekedett közös kérelem – támadjon fel az Ige – Illyés Gyula 
asztalára került, és a nemzetet, népet egyformán féltő poéta tűnődéseiből 
született meg a lőtt lábú madár a kilátástalanság tökéletes képe. Énekelni 
– leszállhatatlanul / Békehírt ararátlanul... Sütő az unokájának megma-
gyarázza a verset, hogy ne merüljön feledésbe a Szavaink Nagyfejedel-
mének tanúskodása: Miközben vért bugyogtat a seb. (Míg hullnak a csep-
pek a magasból.) Megannyi csillag? És következik a jeremiádos kérdés: 
Mert lehet szóló száj végül a seb? Sütő András a verselemzés közben eh-
hez a sorhoz érve már nem türtőzteti magát, hiszen az ararátlanul fosztó-
képzős szó elegendő volt az olcsó vigaszok mákonyának soha többé el-
utasításához. Azt írja Cselényi Lacikának, a messzire csatangolt unoká-
nak: 

Álljunk meg gyermek! 
A vércseppes nyomok már nem elfelé, hanem éppen mifelénk vezet-

nek. A lőtt lábú madár kerengő helye nem a lenti vidék s a fönti ég, ha-
nem ahol a sejtelmünk – még gyámoltalan sejtelmünk – már kezdetben 
kereste: a benti vidék s a benti ég. Ahonnan gyermekdalba röppent a He-
ródes–rémisztő gilicemadár, és annak előtte útra keltünk volt kőparipán 
Zágon felé, Kelemen bátyádhoz. Pisztrángos színekben játszó mesés vi-
dék, menekült legendák benti vidéke. Addig nyüslettünk, gyermek, míg 
ösvényt találtunk látványaink felé. Hogy egymást melegítsük, összebú-
vunk ketten, és befelé hallgatásaink. Koromat ködmönként a válladra ve-
tem, fogad ne vacogjon a fagyban, a szívünket is, ha lehet, halkabbra fog-
juk. Csitt! Újból föltűnt a madarunk a költő kérdésével: 

'Mert lehet szóló száj végül a seb?' 
Egyik a másikat nézve kérdezzük: hát lehet? Nem tudhatjuk, mit szól-

nak ehhez a befagyott szájúak. 
'Mert régtől fogva hősi szép e küzdelemben  
az lett lehető, ami lehetetlen?' 
Talán meg kellene ismételni ezt az utolsó sort, de a tényeket ismervén 

belénk rokkan az óhaj. Illyés Gyula már összecimborásodott Kháronnal, s 
így nem faggathatjuk; nem lehetne a kérdőjelet felkiáltóvá egyenesíteni. 
Sütő András a lőtt lábú madár nyomába eredt, hogy unokáját keresse, 
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szólítgassa, de napjainkban csak azt üzenheti a fehér toronyból küldött 
leveleiben: fészkelőhelyükről kilakoltatják a szárnyasokat. Ám a végzet-
hez ez sem elég: ha visszatérnének múltjuk víztükrét, nádasait keresve, 
azt vesztükre teszik, mert puskás emberek ólomsöréttel közéjük durranta-
nak: tilos az emlékezés! Sütő András kimondja az ökölcsitító hírt, hogy a 
lőtt lábú madár elpusztíthatatlan, mert: 

Bennünk énekel – leszállhatatlanul. 
Velünk mond békehírt – ararátlanul. 
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SZABADOS JÓZSEF  
Reform-remények és pangás Kelet-Európában298 

James F. Brown. Eastem Europeand Commumst Rule, Duke University 
Press, Durham and London 1988,562 l. 
 
Meggyorsult az idő Kelet–Európában, leginkább talán nálunk és a Szov-
jetunióban. Az az 5–6 hónap, ami Brown könyvének megírása és publiká-
lása között eltelt, elég volt ahhoz, hogy a Magyarországgal foglalkozó 
rész, vagy legalább is a személyi kérdéseket taglaló fejezet elavulttá vál-
jék és föltehetően a szovjet Kelet-Európa–politika elemzése is más színe-
zetet kapott volna, ha a szerző bevárhatta volna a júniusi moszkvai párt-
konferenciát. És mégis, a könyv legtöbb megállapítása helytálló, a kelet–
közép-európai és balkáni országok problémáinak feltárása az időközben 
lezajlott változások ellenére is megállja a helyét. Brown hosszú, több év-
tizedes tudományos és politikai összefonódása Kelet-Európával, a Szabad 
Európa Rádió kutató osztályán, majd ennek élén, végül pedig a rádió 
igazgatói posztján végzett munkája révén olyan ismeret–anyagra tett 
szert, amely nemcsak a tévedésektől óvta meg, hanem az óvatos jövőbe–
látást is lehetővé tette számára. Kár, hogy ez utóbbit, tudományos hitelét 
megóvandó, túl gyéren adagolta könyvében, pedig a politikai „spekulá-
ció” mindig az erőssége volt. Egy kicsivel több merészség és valamivel 
kevesebb részlet–adat nemcsak a szakemberek, hanem a nagyközönség 
számára is olvashatóbbá tenné munkáját. 

A majd 600 oldalas mű több mint felét a szovjet érdekszférába sodró-
dott nyolc kelet–közép–európai és balkáni ország háború utáni történeté-
nek rövid és jelenlegi helyzetének részletes ismertetése és elemzése alkot-
ja, külön–külön tárgyalva mindegyiket. Közülük hat ma is a szovjet tábor 
tagja, kettő – Jugoszlávia és Albánia – függetlenítette magát, anélkül, 
hogy kommunista rendszerét feladta volna. Sőt! – mondhatnánk Albánia 
esetében. Mind a nyolc országnak megvan a maga háború utáni sajátos 
története, jogos tehát a nyolc önálló fejezet. De az egész térségnek is 
megvan a közös története, megvannak a közös problémák, amelyek közül 
a szerző kiemelten és részletesen tárgyalja a nemzeti kisebbségek kérdé-
sét, a szociális problémákat és Kelet–Európa helyzetét a Szovjetunió és 
Nyugat között. 

                                                           
298 Megjelent a Új Látóhatár 1988. évfolyam 4. számában. 
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Nem vállalkozhatom a kisebb enciklopédiának, egyetemi tankönyvnek 
is beillő könyv részletes ismertetésére, csupán azoknak a fejezeteknek az 
érintésére, amelyek bennünket, magyarokat, közvetlenül foglalkoztatnak. 

Ismeretes, hogy 7–8 évvel ezelőtt a nemzetközi enyhülés politikája és a 
Helsinki–konferencia milyen dühödt támadást váltott ki nyugati konzer-
vatív, főleg a Reaganhez közelálló körökben. Lehetséges, hogy kizárólag 
nyugati érdekek szemszögéből az enyhülés elleni kampány érvei között 
volt néhány helytálló, de tagadhatatlan az is, és Brown könyve ezt meg- 
cáfolhatatlanul dokumentálja (85–93 1.), hogy az enyhülés Magyarország 
és a magyar nép számára elsősorban előnyökkel járt. Valamivel árnyala-
tosabban ugyanez elmondható Lengyelország, Kelet–Németország, Jugo-
szlávia és Bulgária esetében is és érvényes a kelet–európai-szovjet vi-
szonyra is. Csupán az enyhülési politikát visszautasító Csehszlovákia, 
Ceaueşcu Romániája és a mindentől elzárkózó Albánia maradt ki az eny-
hülés egész áramköréből. Magyar szempontból tehát csak üdvözölni lehet 
Reagan „megtérését” és az enyhültebb Kelet–Nyugat-i légkört. 

Ha a nemzetközi helyzet mostani alakulása Magyarország számára is 
jót ígér, várható-e hasonló jó Gorbacsovtól? – Úgy vélem, erre a kérdésre 
Brown túl negatív választ ad. Könyvében vissza–visszatérő tétel, hogy a 
szovjet érdekek és a kelet–európai célok nem fémek össze egymással s 
ami reform jó lehet a Szovjetuniónak, az vagy már túlhaladott Kelet–
Európában, vagy még inkább aláássa az egész térség bizonytalan stabili-
tását – tehát újabb szovjet beavatkozást szül. Azon túlmenően, hogy ez a 
gondolkodás hasonlít sok más olyan nyugati érveléshez, amely a Szovjet-
unió biztonsági érzésének megerősítését a béke egyik zálogának tartja 
(lásd Sonnenfeld), nem veszi figyelembe azt sem, hogy egy szovjet 
reformozgalom a kezdeti megrázkódtatások után új, egészségesebb ala-
pokra helyezheti Kelet–Európa stabilitását is. Még ugyan ez is távol van a 
kelet–európai céloktól, de arra felé tart. 

Sok az elgondolkoztató mindabban, amit Brown a kelet–európai és 
balkáni kisebbségi kérdésről ír. Benne is fel–felvetődik a gyanú, hogy a 
kulisszák mögött milyen szerepe lehet a „divide et impera” elvet bizonyá-
ra jól ismerő Moszkvának a kisebbségi feszültség kiéleződésében, de tény 
az is, hogy a fő-élező maga az élet, a kisebbségi politika Romániában és 
Szlovákiában. Önmagában talán logikus, de elszomorító, hogy az erdélyi 
magyar kisebbség helyzete – mint nemzeti kisebbség – ma rosszabb, mint 
a sztálini években volt. Ugyanez elmondható Szlovákiáról is, ahol a kite-
lepítések még a prágai puccs előtt zajlottak le. Brown a tények sokaságá-
val bizonyítja, hogy a kisebbségi politika akkor kezdett nyerssé, elnyo-
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móvá válni, amikor a román párt Moszkvától külön útra indult. Hasonló, 
a magyar kisebbségre nézve kedvezőtlen következménnyel járt a prágai 
tavasz egyik kétségtelen vívmánya is, a szlovák egyenjogúság biztosítása, 
a csehszlovák federáció létrehozása. Miért van egészséges reformoknak 
ilyen káros mellékhatásuk? Brown szerint a kisebbségi kérdésben Moszk-
vának is, Prágának is békítő szerepe volt (egyiknek sem állt érdekében a 
belső feszültség élezése, már pedig a nemzeti kisebbségek elnyomása 
ezzel jár). Moszkva befolyásának csökkenése Romániában és Prágáé 
Szlovákiában teret nyitott a helyi beidegződések, hagyományok és az év-
százados antagonizmus érvényre jutásának, a nemzeti kisebbségek el-
nyomásának. Brown a „féltve őrzött nemzeti egység és területi integritás” 
korában nem lát reményt a nemzeti kisebbségek helyzetének méltányos 
rendezésére. Az egész térségben közös szociális és társadalmi problémák, 
a környezetrombolás, a város– és községfejlesztés elhanyagolása, az öre-
gek nyomorúsága, a fiatalok kilátástalansága, a korrupció mind olyan 
jelenség, amely gyökereiben más társadalmakban is föllelhető. Brown 
jogosan hasonlítja össze e téren Kelet– és Nyugat–Európát s talán még az 
a megállapítása is helytálló, hogy szociális téren a '80-as évek Kelet–
Európája az '50-es esztendők Nyugat-Európájához hasonlít. (412 1.) De – 
teszi hozzá – a felszíni hasonlóság nem feledtetheti az óriási különbsége-
ket. A lényegbevágó különbség, hogy az iparosítás Kelet–Európában sok-
kal gyorsabban és sokkal radikálisabb eszközökkel történt, mint Nyuga-
ton. Én még hozzátenném: és nagyon sok esetben rossz irányban, minden 
gazdasági meggondolást felrúgva. így aztán az ipari társadalom mindenütt 
jelentkező problémáinak megoldására Kelet–Európában nincs sem idő, 
sem pénz, és a lakosságtól sem várható e téren jelentősebb hozzájárulás 
egy idegennek érzett társadalmi berendezkedés hibáinak javításához. Ez 
utóbbi bajon politikai reformok segíthetnek, egyelőre azonban még alig 
van nyoma egy olyan politikai–intézményi rendszernek – kivéve talán a 
szabadabbá váló sajtót –, amely a társadalom beleszólási jogát biztosítaná 
legalább a szociális problémák megoldásába. 

Az egyes országokat külön–külön tárgyaló nyolc fejezet közül csak a 
Magyarországgal foglalkozó részt (200-229 1.) érintem. Bár ez hat hó-
nappal a májusi pártkonferencia, Kádár menesztése előtt íródott, konklú-
zióját az események igazolták. „Magyarország – írja a szerző – olyan új 
politikai helyzetbe került, amelynek problémáival Kádár már képtelen 
megbirkózni.” Hogy azért képtelen-e, mert öreg, vagy azért, mert most 
már olyan reformokra van szükség, amelyeket a centralista–kommunista 
Kádár ellenez – ezt a kérdést Brown megkerüli, ő a leromlott gazdasági 
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helyzetnek, a párt vezetőségében életre kelt személyi intrikáknak és Gor-
bacsovnak tulajdonítja Kádár talajvesztését és a könyv megírásakor még 
csak miniszterelnök Grósz Károlyban a keményebb vonalat követő politi-
kust látja. 

Brown részletesen ír a magyarországi ellenzékiekről és nekik tulajdo-
nítja azt a lesújtónak szánt véleményt, hogy a kádári gulyáskommunizmus 
fénykorában a társadalom jelentős része a növekvő jólét fejében eladta 
forradalmi lelke–üdvét. Ezt a vádat, amelyben van is valami igazság, én 
mégsem érzem lesújtónak, mert akkor minden kompromisszumot lesújtó-
nak kellene tartanunk. Egy ösztönösen a túlélésre berendezkedő népnek 
aligha marad más védekezési módszere és a lehetőségek, meg a másik fél 
jó vagy rossz szándéka szabják meg, hogy melyik félnek hoz több előnyt 
a kompromisszum. Nem hiszem, hogy a magyarországiból a párt került ki 
győztesen. 

A magyar fejezet nagy teret szentel a gazdasági reform és az ezt kísérő 
liberalizálódás történetének, a megtorpanásoknak és újrakezdésnek, va-
lamint a 2–3 év óta egyre romló gazdasági helyzetnek. Sajnos, csak rövi-
den érinti, inkább csak említi az újabb reform–terveket s mintha azt a 
gondolatot sugallná, hogy ezeknek a sorsa sem lehet más, mint a felvize-
ződés. 

James Brown könyvét olvasva néha az volt a benyomásom, hogy a 
hosszú évtizedek során, amelyeket nap mint nap a kommunista országok 
eseményeinek figyelésével és kiértékelésével töltött, túl szkeptikussá vált 
minden új kezdeményezés sorsa, lehetősége iránt. Reménységeit, opti-
mizmusát az események ismételten lehűtötték. Drukkol a reformoknak ma 
is, elismeri az eredményeket, óv a fehér-fekete látástól, de mert korábban 
talán túl sokat várt a változásoktól, most még a jelenlegi reménységeit is 
igyekszik elpalástolni. Könyvével a kelet–európai kérdések iránt érdeklő-
dő olvasónak azonban még ezzel a brit visszafogottsággal is jó szolgálatot 
tett. 
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MOLNÁR JÓZSEF 
Zsigmond Endre köszöntése299 

Zsigmond Endre hatvan éves. 1929. január 16-án született Kispesten egy 
középosztálybeli evangélikus családban. Az Új Látóhatár 10 éven át volt 
főmunkatársának nevével az utóbbi időben nagy ritkán és csak rövid kis 
cikkek alatt találkozott az olvasó, pedig korábban ő volt a lap „mindenes” 
főmunkatársa. Nagy olvasottsága miatt nem volt olyan téma, amiről ne 
tudott volna értelmes cikket írni, ha a folyóiratnak szüksége volt rá. 1972. 
október 27-én, 46 éves korában, írástudó embert sújtható legnagyobb tra-
gédia érte: hirtelen beállott agyérszűkület következtében egy konferencián 
eszméletét vesztette, s miután egy jelenlevő orvos magához térítette, kide-
rült, hogy agyának beszéd– és írásközpontja majdnem teljesen megbénult. 
1972–től öt éven át emberfeletti erővel küzdött beszélő– és íráskészsége 
visszanyeréséért, de ezalatt az idő alatt egyetlen sort sem tudott közzéten-
ni folyóiratunkban, jóllehet továbbra is megmaradt főmunkatársnak. Az öt 
éves hosszú hallgatás után 1977. decemberi számunkban jelentkezett újra 
egy írásával, „Izlandi Passió” címen Ordass Lajos evangélikus püspöknek 
egy izlandi vallásos tárgyú fordításának ismertetésével. 

Talán nem is volt véletlen, hogy evangélikus témával jelentkezett újra 
a hosszú hallgatás után. Zsigmond Endre életében legbüszkébb evangéli-
kus iskoláira volt. Abba a pesti evangélikus elemi iskolába járt, ahol pár 
évig gyerekkorában Petőfi is nyomta a padot. Az iskola mellett lévő 
evangélikus templomban keresztelték Kossuth Lajos két fiát. Ez a két 
tény már gyermekkorában annyira megragadta fantáziáját, hogy azóta is 
Petőfi rajongója, Kossuth Lajos tisztelője és a haladó eszmék lelkes híve. 
Mégis legbüszkébb a fasori evangélikus gimnáziumra, ahol érettségizett, 
mert ebből az iskolából kerültek ki a világhírű matematikusok és atomtu-
dósok, mint Neumann János, Szilárd Leó, a Nobel–díjas Dénes Gábor, és 
Wigner Jenő, a magreakció elméletének Nobel–díjas kidolgozója. De 
Zsigmond Endre büszkén számon tartja az Új Látóhatárnak azokat a 
munkatársait is, akik a fasori evangélikus gimnáziumból kerültek ki: Fe-
nyő Miksa, Thinsz Géza, Szépfalusi István s még jónéhányan mások. A 
matematika oktatásáról híres iskola növendékét azonban nem vonzották 
az elvont tudományok, annál inkább a magyar irodalom és történelem. A 
Pázmány Péter egyetemen sem a matematikai, fizikai szakra jelentkezett, 
hanem Szekfű Gyulát, Horváth Jánost, Füst Milánt és Lukács Györgyöt 

                                                           
299 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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hallgatta. Megjelent írásai alapján Cs. Szabó László „a legolvasottabb 
magyar kritikusnak és irodalmárnak” nevezte. Sütő András úgy látta, 
hogy „nagy szívvel és igaz elmével szolgálta mindig az erdélyi irodalom 
ügyét.” Csoóri Sándor szerint pedig betegsége óta „töredezett mondatai-
val is egy elmúlt élet teljességéről” beszél. 

Egy igen hányatott, mondhatnám kalandos, világjáró élet után jutott el 
az Új Látóhatárhoz és ehhez a nagy elismeréshez. 1948–ban hagyta el 
Magyarországot, fiatalon 19 évesen, mert Rákosi uralma alatt szűk lett 
neki az ország s úgy érezte, nem tud tovább ott élni. Bécsen és Salzbur-
gon keresztül Párizsba került, a fény városában ő is osztotta a kelet–
európai menekültek mérhetetlen nyomorát, s mint fiatalembert még az a 
veszély is fenyegette, hogy a franciák besorolják katonának Vietnámba, 
mint annyi más menekült sorstársát. Körülményes utakon a katonaság elől 
visszaszökött Salzburgba, ahonnét aztán 1949–ben elhajózott a Dél Ke-
resztje alá Ausztráliába. Ott eleinte favágóként erdőirtáson dolgozott. Er-
ről írta később az Új Látóhatárban, a folyóirat 25 éves jubileuma alkal-
mából, hogyan találkozott az örökké olvasásra éhes fiatalember a Látóha-
tárral. Mert még az ausztrál őserdőben sem hagyott fel az olvasással, mint 
ebben a cikkében írta: a favágás óriási előnye, hogy óriási éhséget, óriási 
betűéhséget ébreszt az emberben. A Sydney közelében fekvő Wagga–
Waggából szabad idejében gyakran ellátogatott a városba. Útja legtöbb-
ször egyenest a főposta melletti Martin Place-on lévő nemzetközi könyv-
kereskedésbe vezetett, ahol magyar újságokat és könyveket is lehetett 
vásárolni. 1953-ban ott akadt kezébe a még sokszorosított Látóhatár egy 
példánya, benne Márai azóta híressé vált versével, a „Halotti beszéd ”-del. 
A vers olvasásakor megrendültén ismert magára és az őserdőben is ma-
gyar könyveket faló favágó társaira. Hiszen Márai rájuk is gondolt, mikor 
leírta: „Krúdy hárfája zengi át az ausztrál éjszakát”. Még az őserdőből 
küldte első írásait az ausztráliai Független Magyarország c. lapnak, 
amelynek hamarosan belső munkatársa lett, annak is mindenese, írásai a 
saját nevén kívül a legkülönbözőbb nevek alatt jelentek meg, mert a lap 
tele volt velük (Szilágyi Anna, Dorka, zse, stb.). A Független Magyaror-
szágban megjelent írásaiból egy szerény kis, 16 oldalas válogatás jelent 
meg még Ausztráliában „Jegenyék” címmel. Mindmáig ez az egyetlen 
„önálló kötetben” megjelent műve. Nem is csoda, hogy a „Nyugati ma-
gyar irodalom 1945 után” szerzői szinte nem is vettek tudomást igazi 
munkásságáról és csak az Új Látóhatárban megjelent két írását tartották 
méltónak megemlítésre, de azt is csak a könyv végén a válogatott biblio-
gráfiában. (Az 1970-ben, a folyóirat 3-ik számában megjelent könyvis-
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mertetését Forrai Eszter verseskötetéről és az 1971. 4-ik számban „Szép 
megszállottság” című kritikáját Ferdinandy, Domahidy, Őry Miklós és 
Szépfalusi munkáiról. Dehát ez a sorsa annak az emigráns írónak, akinek 
nem adatott meg, hogy írásai kötetbe gyűjtve is megjelenjenek. Pedig 
Zsigmond Endrének csak az Új Látóhatárban megjelent írásaiból is egy 
tekintélyes kötetet lehetne összehozni, s nem is akármilyet.) Ausztráliá-
ban megnősült, fia és volt felesége ma is ott él. Házassága nem volt sze-
rencsés, ott is hagyta Ausztráliát és Hong-Kongba vándorolt, ahol pincér-
ként dolgozott és egy kínai nővel élt együtt. Hong- Kong sem tudta leköt-
ni, onnét visszavándorolt Sydneybe, majd Magyarországra, de nem lelte 
honját a hazában sem, s nekivágott második emigrációjának. Heidelberg-
be került, ahol az amerikai hadseregben adminisztrátor lett. Onnét küldte 
első írásait az Új Látóhatárnak, ugyanakkor külső munkatársként a Sza-
bad Európa Rádiónak is kezdett dolgozni. 1966-ban Münchenben telepe-
dett le és a Szabad Európa Rádió munkatársaként kereste kenyerét egé-
szen megbetegedéséig. 1970-től az Új Látóhatár egyik főmunkatársa volt, 
gyakorlatilag sajnos csak két esztendeig, 1972-ben történt megbetegedé-
séig. A folyóirat főmunkatársi címe (egy–két kivételtől eltekintve) inkább 
csak megtisztelő cím volt, mert legtöbb főmunkatársunk távol élvén a 
szerkesztőségtől, a folyóirat munkájába közvetlenül nem igen tudott bele-
folyni. De Zsigmond Endre itt volt velünk, résztvett a gyakorlati munká-
ban s nemcsak arról írt, ami őt foglalkoztatta vagy érdekelte, hanem min-
den írást elvállalt, amire a folyóiratnak szüksége volt. Betegsége óta az Új 
Látóhatár szegényebb lett és hiányosabb, mert elmaradtak azok a fontos 
kritikák, könyvismertetések, aktuális írások, amelyeket Zsigmond Endre 
mindig nagy gonddal készített, még ha látszólag legjelentéktelenebb té-
máról volt is szó. 1980-ban, mivel többé nem tudott úgy közreműködni, 
mint szeretett volna, levetette nevét a főmunkatársak listájáról. Közben 
emberfeletti szorgalommal és kitartással, ha akadozva, szavakat keresve 
is, megtanult annyira beszélni, hogy a legfontosabb dolgokban meg tudja 
magát értetni, sőt megtanult írni is, ha régi világos, szép stílusát nem is 
érik utol ezek a „dadogó” írások, mégis megható olvasni minden sorát, ha 
tudjuk, hogyan születnek egyes szavakból összerakva, sokszor hónapok 
keserves munkájával. 

A ma hatvan éves Zsigmond Endréről hadd mondjam még el, hogy ne-
vével először harminc esztendővel ezelőtt találkoztam, akkor nem is sej-
tettem, hogy valamikor legkedvesebb barátaim közé fog tartozni. Édesap-
ja, aki vele együtt hosszabb ideig Ausztráliában élt, igyekezett előfizető-
ket szerezni az Új Látóhatárnak s egyszer egy levelében megemlítette, 
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hogy van egy „sportújságíró” fia, aki szívesen küldene írást az Új Látóha-
tárnak. Az igenlő válasz ellenére, Bandi kalandos élete folytán csak 1968-
ban jelent meg első írása az Új Látóhatárban. „A rácegresi példa” címen 
Illyés Gyula „Puszták népe” című könyvének angolnyelvű kiadását, a 
„People of the Puszta”-t ismertette olyan szeretettel, mintha maga is falu-
ról származott volna. Még ugyanebben az évben Tersánszky Józsi Jenőt 
mutatta be, Krúdy: „A vörös postakocsi”–jának német kiadásáról írt, Iván 
Nagel kiadásában megjelent „Ungarn erzahlt” című válogatást bírálta meg 
erélyesen „Félsikerült vállalkozás” címmel, majd Bogyay Tamás 
„Grundzüge der Geschichte Ungarns” című művét ismertette nagy elis-
meréssel. Sajnos, gazdag írói munkássága folyóiratunkban csupán hat 
esztendeig tartott. 

Zsigmond Endre kényszerű megválása az Új Látóhatár főmunkatársi 
tisztségétől és majdnem teljes elhallgatása sok halott munkatársunk mel-
lett egyik legfájdalmasabb veszteségünk. Csak remélhetjük, hogy a 16 éve 
súlyos beteg, 60 éves Zsigmond Endrének marad még mindig ereje arra, 
hogy írásaival gazdagítsa a magyar irodalom legkevésbé becsült, nagyon 
elhanyagolt, mégis igen fontos és nélkülözhetetlen műfaját, a színvonalas 
irodalmi kritikát, amelynek az emigrációban mindmáig egyik legkiválóbb 
művelője. A magunk részéről pedig azt kívánjuk neki, hogy őrizze meg 
továbbra is az életbe vetett törhetetlen hitét, a könyvek és írás szeretetét, 
mely nélkül élete értelmét veszítené. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Szűcs Jenő (1928–1988)300 

Szűcs Jenő halálával 1988-ban már másodszor érte pótolhatatlan veszte-
ség a magyar történettudományt: ő is alkotóereje teljében hunyt el, mint 
Ránki György. Habár hatvan éves elmúlt, Szűcs Jenőt annak az úgyneve-
zett középnemzedéknek a tagjaként tartották számon, melynek indulása 
egybeesik a magyar szellemi élet államosításával a negyvenes évek vé-
gén. 

Szűcs Jenő protestáns patrícius családból származik. Debrecenben szü-
letett 1928. július 13-án. Egyetemi tanulmányait az akkor még patinás 
Eötvös Kollégiumban kezdte meg 1948-ban történelem–levéltáros sza-
kon. 1952-ben, a háború utáni magyar történelem egyik legkilátástalanabb 
pillanatában végzett, s a tehetséges fiatal történész az Országos Levéltár-
ban kapott állást. Innen került 1960-ban a Magyar Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézetébe, ahol 1977 óta osztályvezetőként dol-
gozott 1988. november 23-án tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halá-
láig. 

Történetírói munkásságát mint forrásfeltáró medievalista kezdte meg. 
Első monográfiája Városok és kézművesség a 15. századi Magyarorszá-
gon címen jelent meg 1955-ben. E munkában már megtaláljuk csírájában 
a nyugati városfejlődéstől eltérő kelet-európai városiasodás gondolatát. 
Szélesebb körben 1970-ben vált ismertté a neve. A nemzet historikuma és 
a történelemszemlélet nemzeti látószöge címen kiadott munkája alapján, 
melyben a nemzettudat középkorba visszanyúló gyökereit elemezte a hé-
zagos források reinterpretációjával és értékelésük újragondolásával. A 
tanulmány nemcsak azt mutatta meg, hogy Szűcs Jenő véleményét 
kombattáns formában is hajlandó megfogalmazni, hogy az aurea 
mediocritas elvét, tehát azt, hogy az igazság valahol két ellentétes véle-
mény között helyezkedik el, tudatosan elveti és hajlandó kihegyezve fo-
galmazni, hanem elsősorban azt, hogy nagyformátumú, koncepciózus 
történetíró, aki a szintézisalkotás felé halad. Nyugati magyar értelmiségi 
körökben egycsapásra ismertté vált a neve: Szűcs Jenő munkássága ekkor 
forrott össze a hazai történetírás megújulásának jogos optimizmusra okot 
adó folyamatával, és művét ma is mérföldkőnek tekinthetjük a dogmatiz-
musból kilábaló történetírás öntörvényű útján. 

                                                           
300 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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Szűcs Jenő legizgalmasabb esszéjét a Bibó–Emlékkönyvbe írta, Euró-
pa három régiója címen. Az esszé megjelent a Történelmi Szemlében is 
1981–ben, a Helyünk Európában című eszmetörténeti válogatásban 1986-
ban és franciául, könyv formájában. Az esszé központi gondolata, neveze-
tesen az, hogy a nyugati modellek és normák a kelet–európai közegben 
módosulva, illetve torzulásokkal jelennek meg a középkor óta, szemben 
áll az „elkanyarodási elmélettel”, mely azt hirdette, hogy a magyarországi 
társadalomfejlődés párhuzamos volt a nyugatival, mindaddig, amíg külső 
erők (a török) össze nem zúzták a társadalomfejlődés „organikus” kerete-
it. Az esszé ugyanakkor politikai programot is tartalmazott: ugyanúgy 
mint Kundera vagy Konrád, Szűcs Jenő is megfogalmazta a magyar ér-
telmiség jogos vágyát, azt hogy Kelet–Európából vissza kell térni Közép–
Európába, mivel Kelet–Európa par excellence az orosz térség, s ennek a 
kulturális, társadalmi és gazdasági hagyományai eltérnek Európa „köz-
tes”, harmadik régiójától. Ez a nézet rokonságban van Oscar Halecki 
gondolatával, mely szerint Kelet–Közép–Európa a nyugati civilizáció 
borderland–ja, azaz határvidéke, szemben Oroszországgal, amely teljesen 
más kultúrkörbe tartozik. 

Szűcs Jenő személyét és gondolatait az ellenzék is számontartotta és 
nem ok nélkül: emberi és történetírói integritásának számtalan tanújelét 
adta; Szűcs Jenő a magyar értelmiség legjobbjaival több közös akcióban 
vett részt az utóbbi tíz évben: bátran tiltakozott az autokrata hatalom em-
beri jogokat korlátozó és az emberméltóságot sértő intézkedései ellen. 

Bár személyesen ismertem, most, hogy eltávozott, mégsem személyére 
vonatkozó emlék követeli jogát az emlékezés pillanatában. Arra a Szűcs 
Jenőre emlékezem, akinek cikkét harminckét évvel ezelőtt olvastam 1956 
nyarán az Új Hangban. A nándorfehérvári győzelem ötszázadik évfordu-
lójára írott tanulmány egy olyan történészt mutatott be, akinek első mon-
data arról győzött meg, hogy a szerző autochton nemzeti hagyományain-
kat tiszteli. Tudatomban ekkor és így került Szűcs Jenő a „Hunyadi keze” 
szerzője, Illyés Gyula társaságába. 
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BORBÁNDI GYULA 
Az év könyve301 

Stephen Borsody (ed.): The Hungarians: a divided nation, Yale Center for 
International and Area Studies, New Haven 1988,405 l. 
 
A Borsody István szerkesztésében megjelent „A magyarok: egy megosz-
tott nemzet” című angol nyelvű tanulmánykötet a Nyugaton 1988-ban 
megjelent magyar és magyar tárgyú könyvek között a legjelentősebb. 
Nemcsak azért fontos, mert a magyarság megosztottságát és az égetővé 
vált kisebbségi problémát tárgyalja, hanem azért is, mert Magyarország-
ról, a magyar nemzetről és annak idegenbe szakadt részeiről egy világ-
nyelven igen alapos tájékoztatást nyújt. Ezzel csökkenti azokat a hiányos-
ságokat, amelyeket a magyar történelem nyugati ismeretét illetően gyak-
ran emlegetünk és amelyekkel a tudatlanságból és tájékozatlanságból ere-
dő súlyos tévedéseket és az országot sújtó döntéseket magyarázzuk. A 
Yale Russian and East European Publications sorozatában megjelent több 
mint 400 lapos kötet hasznos eligazítást nyújt a Magyarországgal és a 
magyar nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tudósoknak, diákoknak és 
más érdeklődőknek, és remélni lehet, hogy a jövőben fogynak a magyar-
ság körüli téveszmék és félreértések. 

Borsody István a nyugati könyvtárakban őrzött és a közép–európai, va-
lamint magyar kérdéseket a szomszédaink, vagy az elfogult idegenek 
szemszögéből írt, azok érdekeit szolgáló és részrehajló művek ellensúlyo-
zására nem egy ellenkező előjellel készült és a magyarság iránt részrehaj-
ló munkát tett le az asztalra, hanem tudományos alapossággal, tárgyila-
gossággal és a másik fél érdekeit is tekintetbe vevő, a bajok gyökereit 
elfogulatlanul kutató, az igazság és a történelmi valóság felderítésére tö-
rekvő művel gyarapította a vonatkozó irodalmat. 

Az Előszóban kifejti, hogy fő célja az informálás volt. Fel akarta hívni 
a nemzetközi tudományosság és az érdeklődő emberek figyelmét a dunai 
térség alapvető bajaira, a nemzetek és népek közötti konfliktusokra, a 
máig is megoldatlan nemzetiségi és kisebbségi problémákra. Végigfutva a 
munkatársak névsorán, elégedetten állapíthatjuk meg, hogy a szerkesztő 
minden kérdésre kompetens szakembert választott ki és ha egyik vagy 
másik tárgykör esetében talán megfelelőbb is kínálkozott volna, ez sem-
mit sem von le abból az olvasói benyomásból, hogy illetékesek szólnak a 

                                                           
301 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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kérdés különböző vetületeiről. A munkatársak között találunk nyugaton 
élő magyar tudósokat, magyarországi szakembereket és három nem ma-
gyar származású amerikai egyetemi tanárt. A munkatársi listán főleg az 
Egyesült Államokban élő szerzők szerepelnek. Ez részben abból adódott, 
hogy a szerkesztő és kiadó amerikai, tehát az amerikai tudományos világ-
ban mozog, másfelől angol nyelvű kötetről lévén szó, a szerkesztő magá-
tól értetődően az angol nyelven készült munkákra hagyatkozott elsősor-
ban. Persze, a kötet több darabja más nyelven – magyarul, franciául – 
íródott, ezek fordítása azonban nem üt el az eredeti angol szövegektől, 
annak az angol–amerikai tudományos nyelvhasználatnak az alapján ké-
szült, amelyben azok is íródtak. 

Az anyagot Borsody három részre osztotta. A „Történelmi háttér” cí-
mű első részben ő maga a közép–európai nemzet– és államalakulásokról 
szólva a magyar probléma eredetét kutatja és a magyar történelem rövid 
összefoglalását nyújtja. Az első világháború végéig tekintve át a fonto-
sabb történeti fejleményeket főleg a nemzetiségi ellentéteket és súrlódá-
sokat érinti. L. Nagy Zsuzsa témája az első világháború utáni béketerem-
tés, különös tekintettel a nyugati demokráciák kormányainak magatartásá-
ra. Balogh Éva a két viláháború közötti magyar külpolitikát foglalja ösz-
sze. Kovrig Bence a második világháború utáni béketeremtéssel foglalko-
zik, részletesen ismertetve a magyar békeelőkészítő munkát és a párizsi 
béketárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a nyugati ha-
talmak nem tudták a kedvezőtlen szovjet magatartást ellensúlyozni, ilyen 
körülmények között – Kertész István szavaival élve – a legjobb magyar 
külpolitika is kudarcra lett volna ítélve. Wilson elvei és a második világ-
háborús amerikai nézetek reményeket ébresztettek a kis és gyenge népek-
ben, de e remények mindkét alkalommal teljesületlenek maradtak. Fejtő 
Ferenc azt vizsgálja, mi volt a szovjet politika a magyar–román és a ma-
gyar–csehszlovák kérdésben. Vali Ferenc a Népszövetség és az Egyesült 
Nemzetek viselkedését tárgyalja kisebbségi ügyek kezelésében. Fejtegeté-
seit azzal zárja, hogy az első világháború után oly feltételekkel végeztek 
határmódosításokat, hogy a nemzeti kisebbségek kulturális 
életbenmaradására is gondoltak. Ma ennek kevés biztosítéka van. 

„A magyarok és Magyarország szomszédai” című második részben 
Schöpflin György Erdéllyel és a romániai magyarsággal foglalkozik. Kár, 
hogy vizsgálódásai 1982-vel zárulnak és az utána következő évek részben 
látványos, részben lehangoló fejleményei már nem kerültek be a tanul-
mányba. A hiányt némileg enyhítik a szerkesztő kiegészítő jegyzetei. 
Janics Kálmán témája a szlovákiai magyarság. Tanulmányaiból vett rész-
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letek érzékeltetik, hogyan alakultak az élet– és jogviszonyai a csehszlo-
vák uralomból átkerülve a szlovák uralomba. Ladányi András Vajdaság 
helyzetével ismertet meg, a kisebbségi jogokat Rehák László kutatásai 
alapján tárgyalva. Várdy Béla a kárpátaljai magyarok nemzetiségi viszo-
nyait és lehetőségeit mutatja be. A szerzők erénye, hogy a szomszédos 
országok magyarjainak sorsát túlzás és dramatizálás nélkül, nyugodt han-
gon ábrázolják, teret engedve a többségi népek felfogásának és beállított-
ságának is. Inkább tényeket sorakoztatnak fel, kevésbé kommentálnak és 
minősítenek. (Ausztria kimaradt ebből az összeállításból. A szerkesztő 
szerint azért, mert ott a magyar kisebbség helyzete nem problematikus, 
számszerűleg is csekély létszámú, az ausztriai magyarok többsége máso-
dik világháború utáni menekült és diaszpórában él.) 

A harmadik rész címe: „Problémák és megoldások”. A cseh származá-
sú Voitech Mastny a „Beneš–tétel”-t tárgyalja, vagyis a nemzeti kisebb-
ségek felszámolásának szándékát és tervét, a horvát Matthew Mestrovic 
pedig a „Tito–tézis”-ről értekezik, bemutatva, mi a jugoszláv nemzeti 
egyenjogúság elmélete és gyakorlata. Schöpflin Gyula a nemzetiségi 
probléma szocialista elveit és a kommunista valóságot szembesíti. Kende 
Péter a budapesti kormánynak a kisebbségi ügyekben tanúsított magatar-
tását elemzi, sajnos csak 1983-ig és így legfeljebb néhány szerkesztőségi 
jegyzetben kapnak említést az e magatartás változását jelző újabb esemé-
nyek. Deák István a dunai összebékélés akadályának az időnként fellán-
goló nacionalizmusokat nevezi és ennek mintegy illusztrációjaként Für 
Lajos arról tájékoztat, hogy a Magyarországgal szomszédos országokban 
hogyan tanítják a magyar történelmet. Borsody István „A magyar kisebb-
ségek jövőjé”-ről szólva lehangoló képet fest a jelenlegi állapotokról. A 
kilátások nem biztatóak. Szerinte a nacionalista bujtogatás korában azért 
aligha valószínű, hogy a kisebbségi magyarok könnyűszerrel engedni 
fognak az elnemzetlenedés vagy az elsorvadás veszélyének. Ez ellen so-
kat tehet a magyar kormány és a nyugati magyarság. Az előbbit erős köz-
vélemény szorítja arra, hogy tevékenyebb legyen, mint volt eddig. E te-
kintetben a jó irányú változás jelei a könyv kéziratának lezárása után 
kezdtek jelentkezni. A szerző úgy érzi, hogy a nemzetközi légkörnek a 
módosulása arra indíthatja a Szovjetuniót és a befolyása alatt álló orszá-
gokat, hogy méltányosabban kezeljék a magyar nemzetiségi kérdést. 

Ebben az összefüggésben érdemes emlékeztetni Borsody István egy 
korábbi művére, a „The tragedy of Central Europe” című 1980-ban meg-
jelent könyvére (és ennek elődjére, az 1960-ban megjelent „The triumph 
of tyranny”-ra), amelyben megalapozott érveléssel és páratlan meggyőző 
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erővel mutatta ki a közép–európai nemzeti versengés pusztító hatását, azt 
ugyanis, hogy az egymás elleni küzdelemben meggyengült közép–európai 
nemzetek képtelenek voltak ellenállni a diktatúráknak és Európa vészes 
kettéosztásának. A megoldatlan nemzetiségi problémák ma is végzetként 
nehezednek a dunai térség országaira és lehetetlenné teszik, hogy valódi 
béke és együttműködés jöjjön létre. Borsody – mint jelen könyvének Elő-
szavában írja – ma is az érdekelt nemzetek összefogásában látja a népek 
boldogulásának zálogát és minden tartós kibontakozás kulcsát. Jászi Osz-
kár tanítványaként és szellemi hagyatéka őrzőjeként a dunai nemzetek 
közösségének megteremtését szorgalmazza, amelyben minden tag egyen-
lő jogokkal rendelkezik és egyiknek sem kell hátrányos megkülönbözteté-
sektől szenvednie. Ez a nézet utópiának tetszhetik – teszi hozzá a szerző –
, de csak a szokatlan gondolkodás hozhat igazi békét a szokatlan bonyo-
lultságoknak e régiójába. 

John C. Campbell amerikai professzor szerint a probléma, amelyről a 
kötet tanulmányai íródtak, nem pusztán magyar, hanem általános és egész 
Európát érintő probléma. Megoldásáról tehát másoknak is gondolkodniok 
kellene, nemcsak a magyaroknak. Campbell, aki a Bevezetés-t írta, Ma-
gyarországot saját múltja, története, földrajzi elhelyezkedése, valamint a 
háború és a politikai erőviszonyok áldozatának nevezi. Abban egyet lehet 
érteni vele, hogy a háború végén a hatalom a nyilas párt fanatikusai kezé-
be került és ezért, valamint a Hitlerrel való szövetség miatt Nyugaton ke-
vés rokonszenvnek örvendett, de abban már kevésbé, hogy a két háború 
közötti berendezkedést sommásan reakciósnak és fél–fasisztának nevezi. 
Komoly történészek – a magyarországiak is – ezt a korszakot már diffe-
renciáltabban nézik és némely személyek és intézmények reakciós vagy 
fél–fasiszta jellege nem igen szolgáltat okot arra, hogy az egészre rásüs-
sük a megbélyegző jelzőket. Rendkívül érdekes azonban, amit John C. 
Campbell a jövő lehetőségeiről ír. Szerinte a nyugati világ nem kíván a 
közép–európai nemzetiségi vitákban döntőbíró, közvetítő, vagy érdekelt 
fél lenni. A megoldás csak a népektől maguktól várható, nekik kell meg-
tenniük a szükséges lépéseket a megbékélés felé. Ha erre a kormányok 
nem hajlandók, a lakosságnak kell tevékennyé válnia. A javaslat utópisz-
tikusnak hathat, érezteti a szerző és nem is titkolja, hogy maga is szkepti-
kus, mert például a szovjet nyomás enyhülése sem a népek közeledését, 
hanem – mint a magyar–román példa mutatja – az ellentétek éleződését 
váltotta ki. Ha a Nyugat lehetőségei korlátozottak is, fejezi be fejtegetése-
it az amerikai politológus, nem lehet közömbös Kelet–Közép– Európa 
jövője iránt. 
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A tanulmányokon kívül a szerkesztő több fontos dokumentumot is kö-
zöl és a legtöbbet értékes jegyzetekkel egészíti ki. A Függelékben Dávid 
Zoltán a magyarságra és a nemzetiségekre vonatkozó statisztikai adatokat 
közöl és elemez, Palovics Lajos térképeken mutatja be Magyarország 
határait történelme folyamán, Szűcs Iván történeti kronológiát, Szendrey 
Tamás pedig válogatott bibliográfiát állított össze. A kötetet a munkatár-
sak életrajza és Névmutató zárja. 

A tanulmánykötet oly színvonalas és értékes, hogy apró kritikai észre-
vételek csak kicsinyességnek és akadékoskodásnak hathatnak. Mégis 
megemlíteném, hogy érdemes lett volna a tanulmányok első megjelenési 
helyét és idejét is megadni. Ez ugyan néhány esetben, főleg az angolra 
fordított írások esetében megtörtént, de hasznos lett volna az összesre 
kiterjeszteni. A szerzők életrajzát olvasva hiányérzetet kelt, hogy a szüle-
tési év hiányzik, pedig bizonyára sok olvasót érdekelné, hogy a szerzők 
mikor születtek. (Egyetlen kivétel Váli Ferenc, de valószínűleg azért, 
mert ő az egyetlen, aki már nem él és a halál éve is szerepel az adatok 
között.) A Névmutatóban csak a tanulmányokban és szerkesztői kiegészí-
tésekben szereplők neveit találjuk, de nem azokét is, akik a bő lábjegyze-
tekben kaptak említést. Ezek felvétele a Névmutatóba azért is hasznos lett 
volna, mert nemcsak forrásmegjelölésekben szerepelnek, hanem olykor a 
jegyzetapparátusba helyezett érdemi mondanivalókban is. 

Köszönet és elismerés illeti Borsody Istvánt e kitűnő kötet megtervezé-
séért és összeállításáért, a Yale Center for International and Area Studiest 
a kiadásért és azokat (köztük a Magyar Baráti Közösséget), akik anyagi-
lag támogatták a könyv megjelenését. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Kantele302 

Kalevala: fordította Szente Imre, a Nemzedékek és a Nemzetőr közös 
kiadása, München 1987,377 lap. 
 
A kantele ősi finn népi hangszer, melyet csukaállkapcából készítenek. 
Vének vénje Väinämöinen, minden finn–titkok tudója–apja, magafogta 
hatalmas hal fogai közé szép leány hajából font húrokat feszített s az így 
kerekedett csodás hangszerrel örömet varázsolt Suomi térségeire. 

Helyenként magát a Kalevalát is kantele kísérettel kántálták, énekelték 
finn nótaköltők, karjalai énekesek, írástudók és írástudatlanok, a memóri-
ában bízó versfaragó igricek, névtelen népi trubadúrok. Ez az élő folya-
mat, száz csermely patakká, száz patak folyóvá, száz folyó folyammá 
futása lettlégyen Lönnrot Illés tengernyi tavává. 1835-ben, sokévi kutatás 
után a finn nép néptudós költője beszákolta a kalevala rege–körnek, a 
karjalai nótafáknak addig szerteágazó, de egyazon szemléletre visszatalá-
ló énekeit, s megalkotta belőlük az általunk is ismert varázseposzt, a Ka-
levalát. 

A művet azóta számtalan nyelvre lefordították és a másfélszázados év-
fordulón, 1983-ban, egy a Kalevalából készült utazókiállítás öregbítette a 
népeposz hírét. A kultúrközpontokat, egyetemeket látogató kiállítást jó-
magam is vendégül láttam írhonban, élvezettel és sajátkezűleg szerelve 
össze a berkenyefatáblákat, amelyekre a fénykép és könyvanyag került. 
Néhány szakasznyi kalevalasor lefordításával magam is megpróbálkoz-
tam, azzal, például, hogyan készült az első szampó, a bűvös szerszám, a 
csodamalom, mely minden munkát elvégez. 

Most azon tűnődöm, vajh kölcsönvette-e Szente Imre azt a szampót, 
mindössze arra a két esztendőre, míg fordítását ihlette, szülte, faragta, 
mert a teljesítmény minőségéhez képest hamar elkészült vele, egyszóval 
remek munkát végzett. Megszállottként dolgozhatott, mint a sámán. 

Magyarul ez a többedik Kalevala fordítás. Az első Vikár Béláé klasz-
szikus, de immáron a múltidők patinás klasszikusa. Szente új fordítása új 
fordulatokat hoz, az élő nyelv magzata ez, irodalmi tőről, bizonyos táj-
nyelvi hajtásokkal. Azt is mondhatnám: magyar nyelvünk új és régebbi, 
hol nyelvújítási, hol egy ősibb rétegből kölcsönözve archaizáló, de főként 

                                                           
302 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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ma élő és használatos költői szókészlettel, szólásokkal és fordulatokkal 
ötvözött új klasszis ez a fordítás. 

Az elkészült fordításhoz a szép borítólapot Szelényi Lajos készítette. A 
kötet előállításába néhány nyomdai hiba csúszott. 

Az új Kalevala irodalmi magyarja a beszélt nyelv és a verses nyelv-
kincs édesgyermeke. Észleljük, hogy a fordító felhasználta az önnön tuda-
tában nagyszámmal élő szerencsés és odavaló elemeket, a Mária Siralom 
és a vallásos nyelv fordulataitól kezdve, Vörösmartyn keresztül Weöres 
Sándorig, mindezt azonban finoman, kellőképpen adagolva. Ez a verstudó 
nyelv szól az Egek Uráról, Ukkóról, a Kisboldogasszonyról, ha kell „gon-
dol a gonddal” és alkalmazza a népdalainkban előforduló szólások ízes–
zamatos fordulatait. Ám vasi nyelvjárásának és egyéb obskurusabb népi 
szónak beleillesztésével a fordító, helyenként kockára teszi a százszázalé-
kos megértést. Mert hisz ki ismeri a vonyogó, dikó, zsiba, szelemenes 
szavakat, ha még olyan jól beleilleszkednek is a ritmikus varázslatos so-
rokba? A tájszavak ilyetén használata azzal igazolható, hogy ami elvesz 
kicsikét a világosságból az egyben hozzáad a mágiához. Ilyetén a tájsza-
vak a fordító–sámán személyes bűvigéi lehetnek. 

A Kalevala egy mondakör virágoskertje. Párhuzamos és genealógiai 
rokonságában felemlítendő az Odisszea, a Nibelungenlied, de messzibb 
atyafiságot tart (hisz valahol a nyelvek, a mesék, a mítoszok is összefügg-
nek) a skandináv sagákkal, sőt az ír Táin-nal is. Ami pedig a kisebb, a 
finn–ugor sógorság körében ismert, s a virágénekek kora előtti magyar 
ősvalláskorszakba beszivárgott, regölésekből is ismert lírát illeti, ezek 
jószerével a Kalevalával egytőről fakadtak, ott és akkor, amikor a medve-
énekeket mormolták a sámánok és a medvefogó vadászok – a kezdet kez-
detén. 

A Kalevala líra, epikus keretben, énekek szőttese, melyben szerepel az 
ármány és érvényt nyer a birtokolni vágyó, hol udvarlással, hol bájolással, 
hol erőszakkal is élő szerelem. Korszakok olvadnak össze benne, a fém-
kultúrák eleje, amikor a vasgyártás tudományát tanulják, a kézművesség 
háziipari virágzása, a sörkultúra születése, mindez vegyül egy jóval fejlet-
tebb fokkal, hol keresztet visel a leányzó, rézfűző, acélcipellő, arany, 
ezüst–verés a háttér, a szereplők ha esznek kalánnal és késsel esznek (a 
villa használata mindenütt kései keletű) búcsúba, vásárba is járnak. Talán 
megtehette volna a fordító, hogy kitűnő, de személyes és szűkszavú elő-
szava mellett, jegyzetként, szól a Kalevala rétegeződéséről. Hiszen azt is 
el lehetne mondani, hogy a Lönnrot összeállította Kalevala csupán egy 
főszöveg, melyhez több, kevésbé ismert variáció járult és járulhat. 
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Szente Kalevalája, miként Lönnroté, bonyolultságában egyszerű, he-
lyesebben egyívű. Mint a szivárványban a színek, együttragyognak benne 
Väinämöinen, Juokahainen, Kullervo, Lemminkäinen önmagukért is 
helytálló, egymást kiegészítő, illetve egymással versenyre kelő, párbajozó 
kalandjai. Szente minden állandó jelzője jó, hőseire illő, igen, 
Lemminkäinen léha, Juokahainen ifjú, de valahogy ügyetlennek vélem 
Kullervo „kék lábravalós legény” epitheton ornans-át. A Kalevala hősnői 
ennenmagukban is elragadóak, részben mert bájos, szerelem–gerjesztő 
szüzek, részben mert már mátkaságukban is magukban hordozzák a vál-
tozás zálogát. így lesz, a nyert menyasszonyból, Louhi északi nagyasz-
szony észvesztőén szép, jótulajdonságoktól is repeső leányából 
„kovácsné, az aljas asszony”, legalábbis Kullervo, a mihaszna 
protagonista, a kelletlen, mégis zseniális táncos szemében. 

A Kalevala olyan gazdag és változatos, hogy szinte minden, költészet-
re kiéhezett, lelki szükségletként verset olvasó, énekekért élni–sóvárgó, 
ritmusra ina–megremegő, gépkorszakban bűvigéket befogadni képes férfi 
s asszonyember meglelheti benne gyönyörűségét. Jómagam két személyes 
élményfonállal különösen kötődöm a finnek eposzához: már régesrég, a 
pesti finn–ugor tanszék előadásait hallgatva felfedezni véltem a finn népi 
epika és a görög–római–germán–kelta mitológiákból fakadt kaland, mí-
tosz és meserendszer összefüggéseit. Csak egyet említsek: Ilmarinen, a 
kovács, leányt rabol, de hazafelé menendőben elalszik s ezalatt „más mu-
lattatta babáját az álomszuszék legénynek.” Mi ez, ha nem a Vezuv–
Vénusz–Mars háromszög átszivárgó (esetleg csak strukturalistatípusú) 
főniksz felbukkanása? A másik, a halak világa. A Kalevala egyik háttere a 
földművelés, a másik a kézművesség, a harmadik a pásztorok életmódja, 
de mindezeken innen és túl és velük elválaszthatatlanul átszőve a halá-
szó–vadászó–gyűjtögető élet már–már szakértelemmé átalakuló mivolta. 
A sok sikeres halfogás, márna, sügér, csuka, harcsa tőrbeejtése mellett, 
tanúi vagyunk egy akkor új halász–szerszám (első?) alkalmazásának. A 
kecé-re gondolok, melyet a fordító nem nevez meg ugyan, de amelynek 
segítségével halássza ki a hal hasában rejtező tüzet a mesterek mestere, a 
halászként, dalosként, varázslóként fölülmúlhatatlan Väinämöinen. (So-
koldalúbb, mint két előkelő világirodalmi rokona, a walesi Taliesin és a 
brit Merlin). 

A Kalevala – maga az emberi élet – állandó, küzdelmes utazás. Ka-
landvágy, száműzetés, megélhetés, leánynéző veti hőseinket Pohjolába, 
Lappföldre, szarvashajtásra, a vizek mélységébe, sőt az alvilágba is, de 
aki geográfiai támpontokat keres, kutassa föl Tuonela sötét tavát, 
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Manalát, Tanikka várát. Aztán meg, mert hisz mese is, varázsének is, erő-
sítő és megtartó is, a Kalevala olyan átváltozásokkal, bűvölésekkel, bo-
szorkányossággal és jótevő fehér mágiával él, melynek során a holtak 
életre kelhetnek, a fa égig ér, csodaszerszám: szampó készül. A mesevilág 
és a mítoszok, melyeken ott matat az emberi remény: folytatódni. Az em-
beri tapasztalás a folytatódást a változásokon, az átváltozásokon keresztül 
észleli. Tejet iszunk, erő, energia lesz belőle. Meghalunk, de testünkből, 
és minden élő szervezetből, erjedő anyag termékenyíti a földet, növeszti 
az új hajtást. A szellemi folytatódás tapasztalati formája a kollektív emlé-
kezés egy–egy epikus letétje. A Kalevala keletkezése és hosszan módosu-
ló ének–élete így is motiválható, s az indítóok hálózata a kész műben a 
„csodák” formájában lelhető fel, leginkább. 

Mindez sok lenne, mégsem elégséges, a Kalevala vers-sor lüktetése 
nélkül. A trocheikus sorokból álló eredeti strófákat Szente prózát sejtető 
megannyi kis bekezdésre osztotta. Ez a megoldás remélhetőleg közelebb 
hozza a regény–remélő fiatalabb olvasót a szöveghez, és méltán, mert a 
Kalevala regény is, a maga módján, tele alliterációval és néhány belecsent 
rímmel. A Toldi trilógiát is vehetni háromkötetes regénynek. 

Szente nemcsak pontos nyelvész és elegáns műfordító, hanem a vers-
tudásnak és a versmondásnak is kiemelkedő mestere. Nyelvének hajlé-
konyságát és gazdagságát Lator Lászlóéhoz hasonlítanám, de ez csak 
gyenge kísérlet, nem vállalkozás arra, hogy költői képességeit jelezzem. 
„Édes énekére kiül orcámra az öröm kövére.” 

 
 



 

1349 

HANÁK TIBOR 
A diszharmónia művészete303 

Határ Győző: Angelika kertje és egyéb elbeszélések. Mesék, nosztalgiák. 
Első kötet. – A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszé-
lések. Második kötet. Aurora kiadás. London 1987. 568,556 l. 
 
Határ Győző szinte minden könyve életmű. Nemcsak abban az értelem-
ben, hogy egyesítik az illető műfaj több évtizedben – az író egész életpá-
lyáján – keletkezett darabjait, hanem abban is, hogy egyes kötetei olyan 
súlyosak, jelentősek és terjedelmesek, hogy egyenként is elmennének 
életműnek: mindegyik megírásához teljes ember kell. Az aggastyán korig 
dolgozó némely szerző összegyűjtött írásai sem tesznek ki többet, mint 
Határ Győző egy–egy könyve, mint az ezer oldalt meghaladó színdarabja, 
a Golghelóghi, a három kötetes filozófiai melléktermése, a Szélhárfa, a 
két kötetes Sírónevetőben és a 700 oldalas Lélekharangjátékban közölt 
versei, vagy két kötetes, több mint 1100 oldal terjedelmű 
elbeszélésgyűjteménye. 

A könyvek vastagságában és súlyában is kifejeződő írói termékenység 
kiemelése korántsem csupán mennyiségi értékelés, nem a kvantitatív 
szempontokra kíván nyomatékot helyezni, hanem ha behatóbban megnéz-
zük a szerző egyes verseit, elbeszéléseit, regényeit, színdarabjait, tréfáit, 
tárcáit, karcolatait, fintorait, továbbá a magaalkotta műfajok megannyi 
darabját és azok nehezen összetartható együttesét, Határ Győző írásművé-
szetének épp egy fontos minőségi vonatkozásához, ha nem egyik lényeg-
alkotó jegyéhez jutunk. Akár egyes munkáit, akár azok összességét tartjuk 
szem előtt, mindegyik dús nyelvi és képi világ, a mikro– és makrokoz-
mosz gazdag részleteket hömpölygető káprázata, varázslat, mely delejes 
hatalmába kerít, burjánzás, melynek indái, folyondáros ágai, fénylő ara-
beszkjei, kancsal szemünkön át beúsznak idegeinkbe, fantáziánkba, elle-
pik egész valónkat, elveszítjük magunkat a határi özönben. 

Jelen köteteiben, 120 elbeszélésében és kisregényében is megejtő ez a 
váltásokkal, csillámlással, bukfencekkel teli, sarat és aranyat egyaránt 
görgető, az idő dimenzióit felpattantó bőséges zubogás és áramlás. Nem 
is elég egyetlen kép, egyetlen hasonlat annak érzékeltetéséhez, milyen 
töméntelenség tárulkozik fel ezekben az írásokban. Mint a kaleidoszkóp – 
s ez is csak gyönge metafora Határ Győző elbeszéléseinek jellemzéséhez! 

                                                           
303 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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– minden novellájával, azoknak minden egyes bekezdésével és mondatá-
val, szóképével elmozdul a színes látvány, új alakzatok, kristályos minták, 
fantasztikus hegyek és barlangok keletkeznek, elbűvölő tarkaságban, 
mérhetetlen sokaságban. Aki univerzumot, dzsungelt vagy förgeteget akar 
alkotni, nem dolgozhat kevéssel. Az erdőhöz nem elég egyetlen fa vagy 
három–négy bokor. S ez azt is jelenti, hogy ezt az irodalmiságot nem le-
het a tropikus sűrűségbe rejtett lényeg elvesztésének veszélye nélkül re-
dukálni és egyetlen vonásra vagy irányzatra stilizálni a könnyebb meg-
foghatóság kedvéért. Ezeket az elbeszéléseket nem lehet, de semmiképp 
nem érdemes „diagonálisan” olvasni, átfutni, vagy épp kiemelni belőlük 
egyet–egyet, mert csak a maguk sokaságában, a két kötet egészének isme-
retében bontakozik ki az egyes elemek (vélemények, állítások, jellemzé-
sek) játékos relativitása, súlya és súlytalansága, helye és funkciója. Egyes 
elbeszélések, vagy méginkább egyes nézetek és kifejezések kiragadása 
voltaképp a nem–olvasás egyik fajtája, mint ezt Határ Győző fejtegette 
pár év előtti írásában. Ily módon a részletek, az átmenetek, variációk, kí-
sérletek, villanások kiemelt és torzító jelentőséget kapnak, lényeggé, néha 
bélyeggé teszik azt, aminek alárendelt és változó jelentősége van az író 
felfogásában, művében. Elbeszélése és művészete trópusi jellegének, buja 
természetének ismeretében fenntartásokkal fogadhatjuk azokat a próbál-
kozásokat is, melyek Határ Győzőt „ilyennek” vagy „olyannak”, neveze-
tesen csak szürrealistának akarják minősíteni. Bori Imrének abban bizo-
nyára igaza van, hogy Határ Győző több írása magán viseli a szürrealiz-
mus félreismerhetetlen jegyeit, szívesen alkalmazza a valóságos viszo-
nyok megkeverésének, más környezetbe és összefüggésekbe helyezésé-
nek új valóságot teremtő módszerét. Fantasztikus realizmusának remek 
példáit találjuk ebben a két kötetben is, mint a tükörváros ötlete „Az Éj-
szaka Műszaka” (I. 407–) című elbeszélésében, mint „Az ugrás” (I. 309–
), mely hatásos túlvilági számadás az életről, a frappáns „Pótvendég” 
(II.281–) és „A Morpurgo–gyűjtemény” (II.12–), hozzá a sok álomleírás, 
kitalált csoda, mese, nosztalgiák. Tágabb kategóriák kellenek Határ Győ-
ző művészi– és gondolatvilágának megragadásához, már csak azért is, 
mert hiszen a szürrealista vonásokon kívül még sok más vonást is találunk 
nemcsak e két kötetben közreadott elbeszéléseiben, de több más művében 
is. Szürrealista jellegű fantáziaépítményeinek hátterében sokszor határo-
zottan realista szándék, társadalomkritika vagy pszichikai állapotok érzé-
keltetése húzódik meg; némely, mégoly valóságfölöttinek látszó írása sem 
szürrealista a szó szoros értelmében, hanem csupán egy ötlet kivitelezése, 
játék és kontrapunkt, mint pl. a „Hanggyufában” (I.63–) a csend és a zaj 
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szembeállítása; máskor meg majdnem–realista módon ír, mint a második 
kötet magyar vonatkozású történeteiben, melyekben szerkesztőségi visz-
szásságokról, hadifogságba kerülésről, karrierekről, egyes esetekről van 
szó, mint a „Lilith„-ben (I.257–), a „Fióna hamvas”-ban (1.376–), ha nem 
is szigorúan leíró jelleggel. 

S épp mert Határ Győző mindenféle módon, szinte bármely felfogás-
ban, stílusban, fekvésben és tetszés szerinti hangszereléssel úgyszólván 
mindent megír és meg tud írni, elkerülhetetlen a jellemzési keretek kiszé-
lesítése, átfogóbb kategóriák alkalmazása. Ha már szükségét érezzük a 
meghatározásnak, azt hiszem ajánlatos olyan, korszakokat és különböző 
stílusokat, világfelfogásokat, életérzéseket, eltérő gondolati tartalmakat, 
mondanivalókat és ábrázolási vagy kifejezési módokat magában foglaló 
kifejezést használni, mint a manierizmus, művészettörténészek által újab-
ban alaposan kitágított, szinte időtlenné tett fogalma. A manierizmus eb-
ben az értelmezésben nem csupán a későreneszánsz és a barokk korszak 
közötti idő, az 1520-tól 1620-ig terjedő száz év antiklasszikus felfogását 
és ábrázolásmódját jelenti, mint Max Dvořak hagyományos jellemzésé-
ben, hanem a modernség megszületését és a modernség, a másság, a sza-
bálytalanság és túlzás akarását, a technikai újítási szándékot, a megformá-
lásban már–már tomboló művészkedést, „kunsztozást”, mely tehát nem 
korlátozódik egyetlen időszak, stílusirány és életfelfogás vagy világnézet 
művészetére. 

Ezzel a Gustav René Hocke által népszerűsített irodalmi manierizmus–
fogalommal, mely jóval szélesebb és mélyebb történelmi dimenziókat fog 
át, mint a szürrealizmus, azt hiszem minden kényszer alkalmazása nélkül 
jellemezhetjük Határ Győző írói világát és különösképp elbeszéléseit. A 
legtöbb, most közreadott írásában megtaláljuk a szabálytalanság kedvelé-
sét, a közvetlen valóságábrázolástól elforduló deformációs törekvéseket. 
Még ha leírásként, életrajzi jelleggel kezdődik is egy–egy elbeszélése, 
mint pl. a „Rongyosbál” (II.163–), „A gyémántevő” (II.79–), pár sor után 
átvált a groteszk fordulatba, behúz a labirintusba, s már nem tudjuk, hol 
vagyunk, kivel beszélünk, mit kápráz elénk a papír és mi történik egyálta-
lán. Mint a manierizmusban, nem a valóság, a natura itt a mérvadó, ha-
nem az idea, a kitalálás, az írói fantázia, mellyel nemcsak a különösebb-
nél különösebb, hihetetlen és zavaros, de kuszaságában is rejtett értelmet 
hordozó történeteket fodroz elénk, hanem csodatevő művészkedéssel és 
lélegzetelállító bűvészkedéssel, szuggesztív erejű ráolvasással elvarázsol-
ja az olvasót is, királlyá vagy herceggé teszi, akinek minden vágya telje-
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sül, mert többé nem ura saját kívánságainak: elragadták egy különös vi-
lágba, nem engedik, hogy másra vágyjon, mint amit kap. 

Bár Határ Győző több elbeszéléséhez azt a megjegyzést fűzi, hogy a 
leírtakat valamikor álmodta, korántsem elringató álom– és mesevilág ez, 
hanem általában nyomasztó lidércesség. S ebben is a manierizmus kedvelt 
elemére, a borzalom művészetére, a terribilitá, a rettenet alkalmazására 
bukkanunk, melyet a manierista festészetben Michelangelo „Utolsó íté-
let”–éré vezetnek vissza. Idegen tőle a naivitás és a báj, melyet még a 
„mesék, nosztalgiák” című ciklusából is igyekszik száműzni, de – ha va-
lahol – ezek halvány nyomát még leginkább itt találjuk meg. Egyébként 
azonban a diszharmónia valóságos kultuszát valósítja meg, ezzel is tagad-
va a lekerekítő világnézetek és a jóságos vallások igazát. Nála sokszor a 
feje tetején áll a világ, megfordul a valóság, elszédítenek, ránk dőlnek a 
bizarr képek, de nem csupán azért, hogy megmutassa, ilyeneket is ki lehet 
találni, hanem hogy érzékeltesse a valóság voltaképpeni lehetetlenségét, 
összezavaró, logikánkat, szokásainkat, érzékszerveinket kijátszó, fondor-
latos kegyetlenségét. 

Természetes, hogy ebben a módszerben, manírban van sok intellektuá-
lis játék, szabadjára eresztett spekuláció, de ha reflektáljuk ezeket a fantá-
ziafutamokat, ráébredhetünk kimondatlan mondanivalójára, relativizálási 
szándékára. Mint a manierista szkepticizmus, Határ Győző is a 
problématikusságot emeli ki minden, látszólag öncélú és önmagát elszó-
rakoztató szófúzéreivel, vibrálóan színeváltó regényességével. Néha el-
lentétekkel éri ezt el. Ha a nagyságról akar szólni, a kicsiségről beszél, 
mint a „Mahu trónjá”–ban (1. 360–), melyben harminc nemzedéken, 
nyolcszáz esztendőn át mesterséges Szent Hegyet épít az emberiség, ma-
gasabb mint a Himalája, de ez a Földön történelmeket behálózó tett a csil-
lagok jelentéktelen „göncöli–porszeméről” nézve is csak felpörsenés, 
„sárbibircs”, azaz dudor. Hasonló ellentétbe–állítással megkapja a magáét 
az. abszolútság hitével fellépő többi meggyőződés, a kereszténység, a 
mohamedánizmus, de az Európa–központú hit is, melynek kifigurázását 
többek között a „Kultúrsokk” (11.420.–) című kis írásában találjuk. Itt 
nem az európaiak fedezik fel Amerikát, hanem az inkák lelik meg és 
fosztják ki Európát, s rakják maradék emlékeit múzeumba, hogy az utó-
dok nézhessék „a néhai, primitív Kasztilia és az isten–zabáló keresztény-
ség: a volt 'Európa' pisikaka szörnyűségeit.” (424.) Leggyakoribb mód-
szere azonban a fokozás, mely az 1500-as években és a mindenkori mani-
erista törekvésben megtalálható. Határ Győző számos írása megszorozza, 
felhatványozza élményeit, gondolatait, mondanivalóit. Eltúlozza észrevé-
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teleit, vízióit és azok méreteit. Hatalmas dimenziókkal, orgia–jellegű sű-
rűséggel, bombasztikus képekkel dolgozik, mint az önvallomást sem nél-
külöző „Az ugrás” című, patetikusságában is lenyűgöző írásában (I, 309-
). A legegyszerűbb köznapi események megrázó drámává formálódnak az 
író keze alatt; apró mozzanatok révén felfakad az undorító mindenség és a 
szánalmas emberiség valódi mivolta; egyetlen mozdulatban megmutatja a 
lélektani mélységeket, földöntúli pályákra lendíti a földi epizódokat. 
Utrírozó művészete azonban soha nem inkvizíciós szellemből vagy sértett 
dogmatizmusból táplálkozik, hanem épp ellenkezőleg, mindig az emberi 
esendőség tudatából és mesteri könnyedséggel, a dolgokon való felülállás 
attitűdjéből. Hogy a fokozások hihetetlen történeteket, karikatúrákat, álhí-
reket és áltörténeteket, torz portrékat, sántító igazságokat eredményeznek, 
hozzátartozik az író felfogásához, mely szerint egész életünk, nézésmó-
dunk, ismereteink, de talán az egész világ is fogyatékos, visszás, ferde, 
vagyis álélet, pszeudo–ismeret, pszeudo–világ. Ha van benne rend, nem a 
mi mértani érzékünk szerint való és főképp nem kívánságainknak megfe-
lelő törvények vagy az erkölcsi igazságtevés szelleme járják át, hanem a 
kifürkészhetetlen sors formálja szerkezetét és folyamatát, nem az atyai 
Teremtő viseli gondját, hanem valami gonosz Demiurgosz, a „Dieu 
damné”, kire Határ Győző írásaiban itt–ott történik utalás. 

Aki eddigi könyvei alapján nem vette észre, most akár egyetlen elbe-
széléséből is megállapíthatja, mily ötletes, vélemények garmadát és indu-
latokat, látomásokat, asszociációkat, hatalmas kultúrtörténeti tudást ma-
gában hordó, dinamikus íróegyéniség Határ Győző. Ez a belső gazdagság 
önmagában is szétszakítja a klasszicizmus és realizmus kereteit, s érthe-
tővé teszi, hogy jellemzésére inkább – de ezt is csak óvatosan – az időt-
lennek felfogott manierizmust, a rendhagyás művészetének tág kategóriá-
ját használjuk. Az eddig elmondottakon kívül ezt indokolja mindenekelőtt 
szókészlete és szóhasználata, fogalmazása, a szűkebb értelemben felfogott 
stílusa. 

Cs. Szabó László, aki pedig sok tekintetben a másik póluson állt, „ver-
bális zseninek” nevezte Határ Győzőt. Elképesztő nyelvi fantáziával ontja 
magából a szavakat, szintagmákat, megcsavart kifejezéseket, mintha 
semmiség lenne számára kitalálni a szellemes fordulatokat, teremteni 
mondásokat, definícióval felérő megjelöléseket, melyekben valahol min-
dig ott bujkál a humor, néha az irónia, általában mindkettő. Beszél az 
„amerikai lepényautókról”, a „géptetűről” a járdán járásról mint 
„járdállásról”, a metróra utalva a „foldalattyúzásról”, „a gyuléggel való 
altalajgőz gáztávfűtésről”, „saroksebesítőről”, vagy arról, hogy a Lady 
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„aláprédálja magát” a férfinak. Hogy itt–ott nem riad vissza a pórias sza-
vaktól, pornografikus képektől, rabelais-i durvaságoktól, hozzátartozik a 
lefelé is fokozni tudó utrírozás módszeréhez, s az illető összefüggésben 
legtöbbször indokoltak vagy nélkülözhetetlenek, – különben is – ha jól 
tudom – Határ egykor Rabelais-t fordította. Sok esetben már egyes szóöt-
leteiből is látjuk, hogy itt nem csupán nyelvi mulattatókról van szó, ha-
nem a szabálytalan irodalom, a manierista írásművészet egyik legfőbb 
kellékéről, a „felszivárványozás” eszközeiről. Egy nagy madár által oko-
zott autószerencsétlenség részletét így írja le: „méltóságteljesen ráeresz-
kedett a Mercedes motorházára és még mindig terjegetve, de ellazítva 
arkangyal–szárnyait, vérig ingerelten, kiterjesztett karmaival csikarni 
kezdte a fénymázt.” (II.25.) A kommunista politikai gépezet megmozdu-
lását pedig oly módon jellemzi egyetlen mondatban: „A kutatásmentes 
közvélemény titkos beérző–kupakjai körülimbolyogtak köztereken, gyá-
rakban és jelezték a telítettségi veszélyt.” (II.387.) 

Mindig nagyszerű technikával felfényezett fogalmazások, képzeletet 
megindító, gyakran rendhagyó képek: Megalkotja az „Illatok katedráli-
sát”, előbb „a keszőcék–zsendicék–gomolyák altemplomát”, melyben „az 
ömlesztett, a füstölt sajtok, ruszlipálcák és egyéb kegyszerek 
bűzdögélnek, ülepen dagasztott hegyisajt és koszos kapcátlan lábbal ízesí-
tett kecsketúró, hívő ínyenceknek”..., majd ha „engedünk a kegyelemnek, 
mely azúttal az orrunkban munkál, „ájtatos szipákolással” a felsőbb régi-
ókba kerülhetünk.„ (I.478.) És leírja az óriásvárost, melyben „az éjszakai 
utcák kísértet–nyüzsgésének katasztrofális családtalanságában” „láthatat-
lan pengék, asztrális guillotine-ok darabokra metélik az élet állati varázsát 
az emberek körül és a kollektív, osztálynélküli társadalom ahányan va-
gyunk, annyi lelencre hull.” (I.490.) 

Határ Győző egész stílusával, a részletektől roskadozó képeivel, egy-
máson átbukó történeteivel, széles dimenziókban többszörösen öblögetett 
mondanivalóival a szabálytalan európaiság és a szabályokat, szokásokat, 
kodifikált ízlést, elfogadott igazságokat áttörő manierista irodalom első-
rangú képviselője. Lázad a megrögzött formák és tételes tanok ellen, al-
kimista esztétikájával elhagyja a ráció kötelező útjait, s a dolgok éjszakai 
oldalát kutatja, a többet – víziókat és hallucinációkat – ígérő sötétséget, a 
harmónia helyett a diszharmóniát, a keretek helyett a mindenségre táguló 
szabadságot. S bár ez antiklasszicizmus, újabb kötetei alapján is joggal 
tételezhetjük fel, hogy antiklasszikus írásai egykoron méltó helyet kapnak 
a jövendő irodalomtörténetekben a magyar klasszikusok mellett. 
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BOGYAY TAMÁS 
Meglepetések könyve304 

Vajay Szabolcs: A Johannita Rend lovagjai 1854–1987. Ordinis Sancti 
Johannis in Hungária Thesaurus et Corpus. Hely nélkül 1987. 726 l, 29 
címertábla, 6 térkép, 115 kép. 
 
Ajánlatosnak látszik elöljáróban megmondani, kikről is szól ez a különös 
könyv. Jeruzsálemben az ottani Szent János ispotály, azaz kórház mellett 
a 12. század elején lovagrend alakult, amely a betegápolás mellett vállalta 
Krisztusért a fegyveres harcot is. A reformáció után a rend kettévált, a 
katolikusnak megmaradt ága a Máltai, a protestáns ág a Johannita nevet 
viseli. A szerzetesekéhez hasonló közösségi életforma és szervezet rég 
megszűnt, helyébe az eredeti hivatáshoz híven karitatív célokat szolgáló 
nemesi társulások léptek. 1928-ban a Máltaiak, 1952-ben pedig a 
Johanniták is feladták a családfákon alapuló exkluzivitást. 

A kötet elsősorban a közösség tagjainak készült, önismeretüket szol-
gálja. Vajay Szabolcs azonban azok közé a kutatók közé tartozik – elég 
ritka az ilyen –, akik nem rejtik véka alá tudásuk forrásait, nem érik be 
azzal, hogy professzori nagyképűséggel csak meghirdessék eredményei-
ket, hanem meg akarják mutatni olvasóiknak, hogyan mehetnek tovább a 
kutatás rögös útján, amelyen ők idáig jutottak. Ennek következménye, 
hogy ez a szép és vaskos kötet a meglepetések könyve. 

Ugyanis már a külső és belső címlap is rendhagyó. A fenti magyar cím 
csak a külső védőborítékon és a vászonkötés hátán olvasható. A belső 
címlap szövege latin. Megjelenési hely nincs. Mintha jelezni akarnák azt, 
amit a 466. oldal táblázata tanúsít: nemcsak a Johannita Rend nemzet– és 
országfeletti, hanem a magyar Johannita lovagok is szét vannak szórva az 
egész világon, a közösség nincs helyhez kötve. 

Még elképesztőbb, hogy mi minden kapott helyet ebben a magyar 
Johanniták önismeretét szolgáló könyvben. Nézzük a kötet végén találha-
tó kétnyelvű, magyar–latin tartalomjegyzéket. Első „A kommendátor elő-
szava”, Fáy Gedeon írása. Utána „Elmélkedés” következik, latin címe 
kifejezőbb: „Introductio spirituális”, azaz lelki bevezető. Ravasz László 
mondotta el a Rend Magyar Tagozata 1927 júniusában tartott közgyűlé-
sén. Témája „a keresztyén lovag”. Ez az első hat oldal adja meg mintegy 
az alaphangot és a vallási és erkölcsi mércét, amelyet a mai Johanniták is 
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magukra nézve kötelezőnek tartanak, és szeretnék, hogy a kívülállók is 
eszerint ítéljék meg a közösséget. Vagyis, miben áll ma is létjogosultsá-
guk. 

Ami azután következik, túlnyomórészt Vajay Szabolcs egyéni munká-
ja. Ennek a nagyközönség számára is legérdekesebb, a történészeknek 
pedig különösképp fontos része a mintegy 40 oldalt kitevő „Bevezetés” és 
„A magyar társadalom történetének vázlata”, amelyhez „A Szent János 
lovagrend története Magyarországon” című, főként Radvánszky Antal 
kéziratos művén alapuló időrendi áttekintés járul. Ez a társadalomtörténeti 
„vázlat” annyira eltér a szokásos sablonoktól, annyi újszerű megállapítás 
és megfogalmazás van benne, hogy érdemes vele alább részletesebben 
foglalkozni. 

Ezután következik a voltaképpeni főrész, „A magyar Johanniták adat-
tára” 222 család történetével és 352 Johannita lovag személyi adataival. 
Jellemző a szerző teljességre törekvésére, hogy az adattárat a meg nem 
állapítható személyi és heraldikai adatokat felsoroló „Hiánytár” zárja be. 
Az 1987. Szent János napján keltezett „Utószó”–ban Vajay ismerteti 
szempontjait, módszerét, és megindokolja, hogy miért számolt le nem egy 
alaptalan családi hagyománnyal és „a két világháború között elburjánzott 
modoros címkórsággal.” 

A kerek 90 oldalas „Könyvészet” bevezető mondata: „A magyar csa-
ládtörténet könyvészetét bősége és pontatlansága jellemzi” (358. o.). Amit 
Vajay nyújt, nemcsak terjedelemben, hanem áttekinthető rendszeresség-
ben és részletességben is messze túltesz a szokásos szakbibliográfiákon. 
A „Felhasznált irodalom” tizenegy csoportban 496 címet tartalmaz. Mint-
egy kilenc lapot tölt meg az Adattárban használt rövidítések mutatója. 
Újszerű az 55 oldalas „Forrásfelhasználás” című rész, amely megadja, 
hogy az előzőleg felsorolt forrásművekben melyik család pontosan hol 
szerepel. Családtörténetkutatók ezzel hetek vagy akár hónapok böngésző 
munkáját takaríthatják meg. „A könyvészeten kívül használt további rövi-
dítések és kezdőbetűk” három oldalas felsorolása után „Elemzés” cím 
alatt különböző szempontok szerint összeállított névsorok és egy táblázat 
mutatják a tagállomány alakulását. 

A 27 címertáblát követő „Függelék” három részre van tagolva. „Ma-
gyar uralkodók” cím alatt kapjuk Magyarország királyainak meg Erdély 
fejedelmeinek és nagyfejedelmeinek a listáját. A „Magyar miniszteriális 
kormányzat” felsorolja a m.kir. miniszterelnököket 1867–1944, a m.kir 
belügyminisztereket 1867–1944 és a Felség személye körüli m.kir minisz-
tereket 1867–1918. A „Magyar közigazgatás” című szakasz tartalmazza a 
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következő listákat: I. Magyarország vármegyéi 1876–1920. II. Az 1876. 
évi közigazgatási rendezés előtt megszűnt vármegyék és önkormányzati 
területek. III. A szabad királyi városok. IV. Az 1920–1950 közötti köz-
igazgatási változások. Mindezt öt térkép illusztrálja a középkorvégi Ma-
gyarországtól a jelenkori megyebeosztásig. Az utolsó térképhez meg kell 
jegyezni, hogy a keszthelyi járást pár éve visszacsatolták Zalához, ahová 
kilencszáz éven át tartozott. Mindezek az egyébként ritka 
adatösszeállítások első pillantásra fölöslegeseknek tűnhetnek, de volta-
képp a szerző már említett pedagógiai célzatú lelkiismeretességére valla-
nak. Ugyanis az Adattárban felsorolt családok jórésze közéleti szerepet 
játszott. A Függelék adatsorai kiegészítik a történeti hátteret, amelyre 
lépten–nyomon utalnak a családtörténetek. 

A 27 arcképtábla festői díszmagyarjai, rendjelekkel ékes, feszes régi 
uniformisai egy végleg letűnt világot idéznek. Annál érdekesebb, hogy 
milyen sok képet adtak magyarországi közgyűjtemények, köztük a leg-
többet a Magyar Munkásmozgalmi Múzeum. 

A kötetet lezáró több mint 100 oldalas „Fogalmi szótár” (Glossarium) 
Vajay pedagógiai – ismeretterjesztő hajlandóságának és képességének 
legsajátosabb terméke. Ő maga a 610. oldalon így jellemzi: „Egy fogalmi 
szótár – glossarium – nem tudománytár, sem nem lexikon, nem is encik-
lopédia... Eredeti értelmében az átvett idegen kifejezések magyarázata. 
Ehelyütt is fennforgó, tágabb igyekezete, valamely szöveg kevéssé közke-
letű szókincsének a könnyebb érthetőség kedvéért való bővebb kifejtése 
vagy tömör pontosítása. De csakis a szövegben előfordulóké.” A valóság-
ban ezen a határon belül értelmező szótár, lexikon és enciklopédia egy-
szerre. Az „Adattár” Epilógusában (356–357. o.) Vajay azt írja, hogy a 
„fiatalabb Rend–Társak” számára állította össze. Igazában hasznát veheti 
mindenki, aki bele akar tekinteni a régi Magyarország sokrétű és sokszínű 
életébe. Épp ezért jó lett volna bevenni olyan – a szövegben lépten–
nyomon felbukkanó rendi kifejezéseket is, mint „tiszteleti, jogi, mesterlo-
vag, kommendátor” stb. És „tévedni emberi dolog.” Pláne, ha ennyire 
szétágazó ismeretanyagról van szó. Egyszer találomra épp az M betű vé-
génél ütöttem föl a „Fogalmi szótárt”, és megakadt a szemem egy nem-
csak írásokból, hanem életből is jól ismert táj, apám szülőföldje nevén: 
Muraköz. A szerző, aki az „Adattár” tanúsága szerint tiszántúli nemzetség 
sarja, e tájnév alatt azonban egy kalap alá vett két különböző területet: az 
egykor Zala megyéhez, ma Horvátországhoz, tartozó Muraközt, amelynek 
főhelye Csáktornya (Cakovec) és a Murától északra fekvő, régen jórészt 
Vas megyéhez, ma Szlovéniához tartozó, vendek és magyarok lakta egy-
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kori „Tótság”-ot Muraszombat (Murska Sobota) középponttal. Pár sorral 
lejjebb ismerteti Vajay – egyébként szabatosan – az 1176. évi 
myriokephaloni csatát, Komnenosz Mánuel bizánci császár magyaroktól 
is támogatott hadának szörnyű vereségét. De a győztesek még nem az 
oszmánok voltak, hanem az ugyancsak török szeldzsukok. 

Most pedig térjünk vissza a kötet elejéhez, a „Bevezetés” és „A ma-
gyar társadalom történetének vázlata” kerek negyven oldalához. Be kell 
vallanom, a témához voltaképp illő, de kissé keresetten archaikus és kép-
gazdag nyelvezet nem könnyű olvasmány. De akit érdekel a magyar tár-
sadalom története, annak izgalmasan érdekes és tanulságos. Csak néhány 
alapvető szempontját és részletét említhetem. 

Vajay lényegében a nemesség történetét foglalja össze, amit – joggal – 
ma már lezárt történelmi korszaknak tekint. Kritikai kiindulópontja: 
„Régmúlt korok kutatási szempontjainak gyökeres hibája, hogy a nemes-
séget önmagában valón, nem pedig a társadalom egészébe ágyazottan 
vizsgálta.” (13.0.) A nemességtörténet ezért bővül nála társadalomtörténe-
ti „vázlattá”. Hogyan jött létre? Mi volt a funkciója? Miként fejlődött, 
változott? Ezek a fő kérdések, amelyek a lovagrendek története szempont-
jából is fontosak. A funkció megértéséhez a kulcsfogalom az 
„elitkiválasztódás”. Nemcsak a múltban, hanem ma is. „... ha a XIX. és 
XX. század gyurmája a vízszintes rétegvonalakat össze is kuszálta, az 
elitkiválasztódás csomópontjainak átlója változatlanul nyílegyenes. Az 
Egyház éppenúgy ennek mentén hívja el új szolgáit, miként a lovagrendek 
várományosaikat; avagy – egy ellenirányú átló másnemű szempontjai 
szerint – valamely totális rezsim a pártfőiskolai képzésre kiszemelteket. A 
szándék, az eszmei tartalomtól függetlenülve, egyazon társadalomtan! 
képlet szabványát követi. Mert nincsen másik.” (14.o.) 

A társadalomtörténeti vázlat két részből áll. Az első időrendben mutat-
ja be a társadalmi változásokat, összevetve a magyar viszonyokat más 
európai országokéval. A második rész a társadalmi rendszer belső felépí-
téséről szól. De helyet kapott benne a szentkoronától és a középkori ma-
gyar „archiregnum”-tól, birodalomtól kezdve a különféle kiváltságok 
népcsoportok és közösségek sorsán át a címek, rangok, névhasználatok 
szövevényéig rengeteg rég elfelejtett adalék a magyar múlt helyes megér-
téséhez. 

Az összevetés más európai társadalmakkal a magyar javára üt ki, mert 
az elitkiválasztódás során nálunk jobban érvényesült a rátermettség. A 
nemesség nemcsak hogy nem merevedhetett kaszttá, hanem állagában 
folyton változott, megújult, sőt felhígult. A 16. és 17. században Vajay 
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szerint valóságos „nemesi infláció” volt. Erről írja: Ha ez a dinamizált 
társadalmi átalakulás Magyarországra kiváltképpen jellemző is, mégsem 
egyedülálló jelenség Európában. A nemesítés útján való „katonagyártás-
ra” minden olyan ország hajlamos társadalomfejlődésének egy bizonyos 
szakaszában, amelynek során emberöltőt meghaladó távlatban kell hogy 
létharcát vívja valamely kultúridegen erőszak ellen. „Következésképp 
megleljük a magyar példa párhuzamát Spanyolországban éppenúgy, mint 
Lengyelországban, vagy a Kaukázusban, ahol azonos történeti helyzetek 
azonos társadalmi magatartást váltottak ki.” (29.o.) 

Meglepő fény derül a nemesség szerepére a gazdasági életben is, olyan 
területen, amely másutt csak a polgárságé volt. Nem volt tiltva neki sem 
ipar, sem kereskedés, ez is segítette az alulról jövő állandó utánpótlást, 
megújulást. A feltörekvő polgár, paraszt, a bevándorolt idegen, a hazai 
nemességhez „idomult”. Ezért mondott csődöt a Habsburgok kísérlete, 
jobbágynemesítésekkel befolyásolni a köznemesség ellenzéki szellemét. 
De míg nyugaton az újnemes „félszegen elkendőzte” származását, addig a 
magyar armalista címere sokszor hivalkodva hirdeti, hogy honnan jött, aki 
azt kiérdemelte. A „nemesi infláció” tette, hogy Magyarország elkerülte a 
18. század Nyugat–Európában oly végzetes következményekkel járó tár-
sadalmi feszültségeit, és ennek az inflációnak köszönhette a 19. századi 
„reformkor” nem egy kiváló előharcosát. 

Vajay nem áll meg 1848-nál, hiszen a könyv címében is 1854–1987 
áll. Egészen 1947-ig követhetjük, hogy milyen szerepe volt címnek, rang-
nak, előnévnek a társadalomban, például a magyar zsidóság életében is, 
míg az 1947. évi IV. törvénycikk a nemességet – „ha szüntető hatály nél-
kül is” – fel nem számolta. A társadalomtörténeti vázlat tanulságát Vajay 
így foglalja össze: „Ez a magyar társadalom nem volt sem maradibb, sem 
kizárólagosabb, sőt több szempontból inkább emberségesebb és 
nagylelkűbben megértő, mint Európa bármely más államának korabeli 
társadalmi szerkezete, illő dolog tehát, hogy kegyelettel őrizzük tűnő em-
lékét.” (41.o.) 

Befejezésül pár kiegészítés a Vajay felvázolta történet néhány részle-
téhez. A 18. oldalon Szent Istvánról szóló részhez két megjegyzés. Az 
első: Ma már kétségtelen, hogy Thonuz Aba legendája, akit István király 
élve eltemettetett volna, késői histórikusok fejében született meg, akik 
nem ismervén már eléggé a Szentírást, félreértették Anonymus bibliai 
ihletésű képes beszédét. A második: Szent István képe az utódok szemé-
ben nem úgy alakult, ahogy Vajay írja. A 11. és 12. század a kegyes, jám-
bor szent királyra emlékezett, csak a 13. század látta meg benne a ke-



 

1360 

mény, vaskézzel térítő uralkodót. A 24. oldalon a szerző felrója Mátyás 
királynak, hogy Konstantinápoly visszahódítása helyett Bécset foglalta el. 
Az 1982-es schallaburgi Corvin Mátyás kiállítással kapcsolatban megje-
lent tanulmányokból kiderült, hogy Magyarország ereje erre semmiképp 
sem lett volna elegendő, és Mátyás világosan felismerte ezt. A pénzjöve-
delmeket növelő nyugati hódítások esetleg lehetővé tették volna egy a 
töröknél erősebb modem hadsereg kiállítását. Végül egy apróság: A rend-
történeti kronológia az 58. oldalon 1377-re teszi Nagy Lajos első össze-
csapását a török hatalommal. Kumorovitz L. Bernát megállapította, hogy 
a győzelmes csata, amelyre Máriazell ma is emlékeztet, 1375-ben zajlott 
le. De ez már csak kákán csomót keresés. 

Vajay Szabolcs nyilván azért is írta meg ebben a könyvben „A magyar 
társadalom történetének vázlatát”, hogy helyreigazítsa a közelmúlt törté-
netírásának nem is tudományos, hanem politikai indítékú torzításait. Sze-
rintem joggal és sikerrel tette, bár a kép, amit a magyar nemességről raj-
zolt, talán kissé túl jóindulatú. De sehol sem hazug, mint például 
Nemeskürtyé. Vajay is tudja, hogy a Petőfi megverselte „magyar nemes” 
alakja nem csupán a plebejus költő fantáziájának a szülötte. Sőt, ez a figu-
ra itt–ott túlélte 1848-at is. Félig gyerekfejjel, de már nyiladozó ésszel én 
is hallottam még olyan falusi földesúrról, aki visszasírta a jobbágyvilágot, 
és ha rajta áll, paraszt nem tanulhatott volna írni–olvasni. Szerencsére 
igen ritka volt már az ilyen ásatag csodabogár, azért is kelt híre. Tapasz-
taltam azt is, ha netán olvasott, irodalmi tápláléka Gárdonyi Géza volt, de 
nem az Egri csillagok vagy az Isten rabjai, hanem Göre Gábor. Az a kari-
katúra, amelynek annyi köze volt a századforduló magyar parasztságához, 
mint Petőfi életét elpipázó nemesének a magyar reformkor nemességéhez, 
Bezerédj, Deák, Kossuth nemzedékéhez. Vajay igazát bizonyítja az a Pe-
tőfi is, aki oly szívesen feszített zsinoros atillában, karddal az oldalán, 
mint „kutyabőrrel” rendelkező Pilvax-beli ifjú barátai. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Tudnivalók Temesi Ferencről305 
Temesi Ferenc: Por, két kötet, Magvető, Budapest 1986 és 1987,471+637 
l. 
 
Temesi Ferenc Por című regénye az 1987-es év irodalmi eseménye volt. 
A kiadó az első kiadás után néhány hónappal megjelentette a másodikat 
is, s tudomásom szerint már ez is elfogyott. A regénynek nincs politikai 
pikantériája (bár szó esik benne a forradalomról), tehát nem valaminek a 
kimondása (a mai gyorsuló időben egyre nehezebb a szépírónak politikai 
izgalmakat előidéznie) okozta azt, hogy a közönség szétkapkodta a köny-
vet, a kritikusok pedig felfigyeltek a műre. Temesi Ferenc nevét korábban 
csak szűk körben ismerték, s a kiadó így végső soron egy ismeretlen szer-
ző művével jelentkezett, méghozzá egy vaskos családregénnyel, ami rá-
adásul ezt a furcsa alcímet viseli: Első kötet, A–K; Második kötet, L–Zs. 
A könyvben fett kisbetűvel szedett alcímek alatt szócikkek formájában 
található a szöveg, mint egy szótárban, vagy egy lexikonban, s családi 
fényképek, horoszkópok, levelezőlap reprodukciók, számlamásolatok, 
furcsa ábrák és tipográfiai ügyeskedések tarkítják, illetve bontják meg a 
szócikkek tömbjeit. Ha valakinek kétsége támadt az első kötet megjelené-
se idején a folytatással kapcsolatban (voltak, akik blöffre gyanakodtak), 
rövid időn belül megnyugodhatott, mert a fülszövegben megígért második 
kötet csak pár hónapot váratott magára. így tehát több, mint ezer oldalon 
árad a szöveg, illetve sorjáznak a címszavak, s az olvasó hamar meggyő-
ződhet róla, hogy nem elsőkönyves író túlméretezett ambíciójának a ter-
mékét tartja kezében, hanem egy tudatos alkotó nagyregényét forgatja, 
melynek szerzője a kortárs magyar próza egyik újítója, aki, ugyanakkor, a 
hagyományokat is vállalja. 

Ha hagyományokra utalunk, Temesi Ferenc esetében Szegedre kell 
gondolnunk, a most 39 éves író ugyanis ott született 1949. november 29- 
én pedagógus családban; apja iskolaigazgató volt. Egyetemi tanulmányait 
is szülővárosában végezte magyar–angol szakon. És első irása is Szege-
den jelent meg 1969-ben a Tiszatájban. 1974-ben Budapestre költözött és 
első kötete Látom, nekem kell lemennem (1977) címen látott napvilágot. 
Mindezt, persze, megtudhatnánk egy lexikonból is, ha lenne olyan ma-

                                                           
305 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 



 

1362 

gyar irodalmi lexikon, amelyik nem negyedszázados adatokkal porosodik 
a polcokon. 

Temesi írói alkatának lényeges vonása a szó szoros értelmében vett 
mesélőkedv, az anekdótázó hajlam, s ez a magával és másokkal szembeni 
kíméletlen őszinteség igényével párosul: ugyanúgy szereti „kibeszélni” az 
általa ismert világ szereplőit, mint Petelei István a múlt század végén. 
Másik alkati vonása az erős érzelmi kötődöttség a családjához és felme-
nőihez, valamint szűkebb pátriájához, Szegedhez. Ebből teremti meg azt a 
világot, aminek hivatkozási rendszerét kedve szerint alakíthatja, s amit, 
mivel ugyanakkor bensőségesen ismeri, érvényesen, öntörvényűén tud 
ábrázolni. 

Hogy írói arcképének minden lényeges vonását szemügyre vegyük, 
személyes háttere és írói alkata mellett szellemi háttérhálózatára is szük-
séges egy pillantást vetni. Ez a háttérhálózat a hatvanas évek végének 
intellektuális mozzanataira és politikai légkörére utal vissza. 1968-ban 
iratkozott be az egyetemre, abban az évben, amikor a prágai tavasszal 
reménység költözött a kelet–európai szívekbe: emberarcú szocializmust 
akartak és vártak nemcsak Prágában, de Budapesten és Varsóban is. De 
ebben az évben várták a francia diákok a képzelőerő hatalomátvételét a 
párizsi latinnegyedben, az amerikai fiatalok és a virággyermekek pedig a 
vietnámi háború ellen tüntettek, s pszichedelikus látomások erejével kí-
vánták a szeretetet és a szerelmet trónraültetni – közben egy generáció 
szívta a sejtjeibe, a bőre alá a beat–zenét (a Por főhősének is hangsúlyo-
zottan szívügye), s én őszintén hiszem, hogy a beat–zenével együtt a na-
gyobb emberi szabadság és a teljesebb emberi élet iránti igényt is. 

Ennek a hatvannyolcnak a gyermeke tehát Temesi Ferenc, s ez a hat-
vannyolc pedig ötvenhat szellemi örökségét szélesíti ki a különböző elője-
lű, túlmechanizált, dehumanizált totalitárius hatalmi kolosszusok irányá-
ban. Irodalomtörténészhez méltó feladat lesz majd a hatvanas évek végé-
nek szellemi áramlatait felmérni a magyar irodalomban is, mert például a 
szexuális tabu döntögetése, a női egyenjogúság követelése, vagy a 
kábítószereskultúra fantáziát felszabadító stimulusa titkos hatóanyagként 
a magyar irodalom hajszálereibe is belekerült, késéssel ugyan, s ott olyan 
szemléletbeli változásokat eredményezett, melyek nélkül az irodalom 
eszköztárának megújulása szegényesebb maradt volna. 

Ternesi regényének mindenek előtt szembetűnő újításáról kell szólni. 
Mert a szócikkekben megírt regény formai újítása az, hogy a narratív li-
nearitását új eszközzel töri meg, szellemes és ügyes lelemény segítségé-
vel. Miről is van szó? Anélkül, hogy regényelméleti fejtegetésekbe kíván-
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nék bocsátkozni, talán annyit meg kell említenem, hogy a narratív lineari-
tása okozta mindig is a kísérletező kedvű írónak a legnagyobb fejfájást. 
Mert a világban minden egyszerre és egymásután is történik, s így egy 
cselekményt, ami több helyen játszódhat ugyanabban az időben, az író 
csak egymás után, sorban tud leírni, ahogy halad a szövegben, oldalról 
oldalra, s ezzel mesterséges kronológiát hoz létre. Ez már a 19. századi 
mestereket sem elégítette ki, ezért iktatták közbe a cselekményt késleltető 
motívumokat, hogy ezzel eltereljék a figyelmet a lineárisan haladó időről, 
talán még nem is tudatosan. A századeleji nagy formabontás azután vég-
legesen felborította az elbeszélés konvencionális időrendjét, elég ha 
Joyce-ra, Virginia Woolfra, vagy a mi Krúdynkra utalok: a cselekmény 
térben és időben felszabadult, a pszichológiai ismeretek növekedése kö-
vetkeztében megszületett a belső monológ, később létrejött a flash–back 
technika, ami, noha a film formanyelvéből került ugyan az irodalomba, 
végső soron ugyanúgy az egyén belső időszámítását tükrözi, mint a belső 
monológ. A világ bonyolultabb és így valósabb ábrázolására törekedett a 
szimultanizmus is (Dos Passos). Mindezek az újítások arra a pszichológi-
ai felismerésre támaszkodnak, hogy az agy nemcsak több dolgot érzékel 
egyszerre, de ez a természetes, s gyors váltásokkal ezeknek bármelyikét 
fókuszba tudja hozni. A huszadik századi alkotók közül sokan totálisan 
akarják ütköztetni az olvasót az általuk ábrázolt világ egészével, s ehhez a 
régi formák elvetésére van szükség. 

Arra is tudunk példát, hogy az író mesterséges, tehát filológiai rende-
zőelv segítségével rúgja fel a konvencionális kronológiát (Nabokov Pale 
Fire című regényét két példányban kell párhuzamosan olvasni). Egy ilyen 
mesterséges, tehát filológiai rendezőelvet talált ki Temesi Ferenc, akkor, 
amikor mondanivalóját szócikkek formájában írta meg, illetve szócikkek-
re bontotta fel. A szótárban ugyanis minden benne van, mindenre ad ma-
gyarázatot. A szótár egyfajta totalitás, ezért is keresi Kosztolányi szótár-
ban a múltját: minden benne van, csak össze kell rakni a szavakat. Temesi 
szócikkei nem tartalmaznak hagyományos cselekményt, az időrend kér-
dése pedig fel sem merülhet. A cselekmény ha volt, izzé–porrá zúzódott. 
Ez kétségtelenül újítás, de érdekes módon a regény ettől még regény ma-
rad. 

Temesi műve éppúgy családregény, mint Thomas Mann, vagy Zilahy 
Lajos regényei. Mivel regényét 1983-ban kezdte el írni, tehát ha nem is 
előzte meg jugoszláv írótársát, Milorad Panic-ot, akinek hasonló újítást 
tartalmazó regénye, a Kazár szótár 1984-ben jelent meg, s tudomásom 
szerint az idén magyarul is kiadták, annyi legalább is kétségtelen, hogy 
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Panic-csal egyidejűleg találta fel a szótárregény „műfaját”. (Hasonló ese-
tet a múlt századból is ismerünk: Eötvös József regénye A falu jegyzője 
1845-ben jelent meg, s az összehasonlító irodalomtörténet Disraeli 
Coningsby című, 1844-ben megjelent művének hatását Eötvös regényére 
a mai napig nem tudta megnyugtató módon tisztázni.) 

A főhős, Szeles András a szótáríró, ő írja a szócikkeket, s a cselek-
ménymozaikok, időben a reformkortól a közelmúltig terjednek, tehát a 
mű másfél századot ölel fel. Rokonok és ősök elevenednek meg, s keve-
rednek a főhős életével és más, gondosan válogatott efemer–jellegű 
anyaggal. A regény színtere Porlód, Temesi a porlódi társadalmat ábrázol-
ja, melyben nem nehéz Szegedet felismerni, úgyanúgy mint a kortárs sze-
replők között is kulcsfigurákat találhat a helyi ismeretekkel rendelkező 
olvasó. Ismétlem, klasszikus értelemben vett cselekményről nem beszél-
hetünk, de a sorban olvasott címszavak mégis kiadnak egy időrendet az 
olvasó képzeletében, van tehát a regénynek egy „bújtatott” cselekménye: 
s ez egy város élete, a szótáríró saját, valamint ősei rokonsága és ismerő-
sei szemével nézve, ami egyben a magyar történelemnek is egy szegmen-
tuma. Semmi szenzációs nem történik a regényben, emberek születnek, 
szeretnek, engedelmeskednek a felettük álló hatalmasoknak, egy kevéssel 
beérik, harcolnak az elemekkel, ha kell hősiesen, és belenyugodva a vál-
toztathatatlanba meghalnak. Temesi hősei egyszerű emberek, akik alulné-
zetben látják a történelmet, belepi őket a por. Ha van üzenete a regény-
nek, akkor ez csak a „világ rendjére” utalhat: a por nemcsak azokat lepi 
be, akik alkalmazkodnak, akik behúzzák a nyakukat, hanem azokat is, 
akik úgy képzelik, hogy ők befolyásol(hat)ják az eseményeket, a történe-
lem menetét. A kisemberek belenyugvásáról van szó, hogy „a világ így 
megyen”? Kemény Zsigmond-i fatalizmus? A szótáríró elmenekül fojto-
gatóan leverő környezetéből. Szereti Porlódot, de nem bírja elviselni. 
Menekülése nem sikerül, autóbaleset áldozata lesz. Vagy talán mégis el 
kellene fogadnia „az elfogadhatatlan realitást”? 

De hogy mindez érdekli az olvasót, hogy kíváncsi a szereplők sorsának 
alakulására, már ez is az irodalomba emeli Temesi Ferenc „szótárregé-
nyét”, a porlódi valóság totális ábrázolását, mert a szócikkes megoldás 
megengedi, hogy Temesi mozaikszerűen készítsen szélesvászonra freskót 
szülővárosáról. 

Porlódról nekem Porvár jut eszembe, Eötvös fiktív Taksony vármegyé-
jének fiktív fővárosa: Porlód és Porvár között ellentét áll fenn: Porvár a 
már idézett A falu jegyzőjében általánosít, Porlód, éppen ellenkezőleg, 
partikularizál. S ez a partikuláris valóság vezet el bennünket mondaniva-
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lómnak a regény újításán kívüli, lényegre utaló másik mozzanatához. S ez 
Temesi Ferenc regionalizmusa. Azzal, hogy tudatosan vállalja Szegedet 
és a szegediséget: Temesi Ferenc a regionalizmus elvét újítja fel. A regio-
nalizmus az 1945 utáni magyar irodalomban nem játszott olyan jelentős 
szerepet, mint korábban. Nem arra gondolok, hogy ma nincsenek vidéki 
irodalmi központok, mert vannak, folyóiratokkal és helyben élő írókkal, 
hanem arra, hogy olyan pár excellence regionális írók, mint éppen a sze-
gedi Tömörkény István és Móra Ferenc, nem jelentkeztek. Talán a pro-
vincializmustól való félelem miatt. Pedig a regionalizmus hagyományőr-
zése, a helyi hagyományok tiszteletben tartása, s kötődései nem azonosak 
a beszűkítő provincializmussal. A provincializmus képtelen kilépni a he-
lyi értékrend fojtogató megkötöttségéből, ezért mindent békaperspektívá-
ból néz. A külvilág, a „nagyvilág” kívül esik érdeklődési körén. A regio-
nalizmus tudatos, intellektuális választás eredménye lehet csak, fel– és 
elismeri az összehasonlítási alap jelentőségét; az írónak van viszonyítási 
alapja. Móra Ferencnek, például, spanyolországi utazása, vagy egyiptomi 
archeológusi útja rálátást adott a szegedi viszonyokra is, nemcsak új él-
ményekkel színezte írói világát. Regionalizmusra minden irodalomban 
szükség van, mert szokatlan színösszeállításokat, autochton ízeket, isme-
retlen sajátosságokat emel ki, s ezekkel gazdagítja az irodalom egészét. 
Kétségtelen érdeme tehát Temesi Ferencnek az is, hogy mer par excellen-
ce szegedi író lenni. 

Hogy Temesi Ferenc mennyire tudatosan vállalja a szegediséget, s 
hogy mennyire merészen újítja fel a regionalizmust, azt mi sem bizonyítja 
jobban, mint az, hogy egyedül neki jutott eszébe ünneplő cikket írni Du-
gonics Andrásról kerek évforduló alkalmával: az Etelka, melyet az iroda-
lomtörténet az első magyar regényként tart számon, ezelőtt kétszáz évvel 
jelent meg, 1788-ban. Hogy a magyar regény kétszázadik évfordulójáról 
megemlékezzék az Élet és Irodalom, ahhoz az kellett, hogy egy mostani 
szegedi író tisztelegni kívánjon egy kétszáz évvel ezelőtti szegedi író tel-
jesítménye előtt. 
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GERENCSÉR LÁSZLÓ 
Jelennek és jövőnek306 

Galgóczi Erzsébet: A törvény szövedéke, riportok, Magvető, Budapest 
1988, 377 1. 
 
Nem tartozom azok közé, akik ijedten és tiltakozón kiáltanak fel, ha azt 
látják, hogy szépíró vagy költő politizálni kezd és írásaiban megkísérli 
kifejezni mindazt, amit mások a politika nyelvén nem fogalmazhatnak 
meg. Történelmi adottsága ez a demokratikus hagyományokban szegény 
vagy azokat teljesen nélkülöző közép–kelet–európai népeknek. íróknak és 
költőknek kellett és kell mind a mai napig a szószóló szerepét felvállalni, 
beszélni súlyos történelmi tehertételekről, akut kortársi bajokról. Sajnos, 
mindez nem pótolja a magától értetődő történelmi tudatot, a demokratikus 
közélet mindennapi mechanizmusát s csupán a valóság kifejezésének sze-
rény lehetősége. 

Azt, hogy a „jutalom” ezért is inkább tövis, mintsem babérkoszorú, 
Galgóczi Erzsébet pályájának első évtizedei mutatják. Azok az idők, ami-
kor szűkebb szülőföldjén, Győr–Sopron megyében, „proskribálták”, kikö-
zösítették, kitiltották. Azok az évek, amelyekben későbbi nagyprózájának, 
novelláinak alapanyagát gyűjtötte és tette közzé riportok formájában. 
Zömében e korai riportokból született a jelenlegi válogatás. Három írás – 
a „Mindig fölfeslik valahol” c. szociográfia–történeti tanulmány, „A ku-
bai paraszt” és a „Kazahsztán” c. tudósítások – kivételével mindannyinak 
a témája a magyar parasztság, a magyar falu küzdelmes élete az ötvenes 
évektől a hatvanas évek végéig. Apró, mindennapi történetek ezek arról a 
világról, amelyben az író–újságíró magányosan vívta küzdelmét földijei 
védelmében a parasztokat nyomorító vidéki kiskirályok, a hatalom és a 
butaság önrészegítő mámorában élő párt– és állami funkcionáriusok: falu-
si tanácselnökök, járási és megyei párt– és állami tisztviselők, botcsinálta 
téesz–elnökök ellen. Mozaikképek a „mezőgazdaság szocialista átalakítá-
sának” nevezett folyamatról, a szövetkezetesítésről. Kivétel nélkül való-
ságos, kézzelfogható, megtörtént események. És ez emeli ki őket a politi-
kai riportok gyorsan avuló világából, avatja őket – természetesen nem 
kritikátlanul – á történetírás forrásaivá. 

Mert mi a helyzet az utóbbi negyven esztendő történetének forrásaival? 
Nem csupán az, hogy se szeri se száma a „bizalmas”, „szigorúan bizal-
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mas”, „titkos” feliratú, üres frázisoktól hemzsegő, valótlan adatokat tar-
talmazó jelentéseknek, jegyzőkönyveknek, hamisított gazdasági mérle-
geknek, statisztikáknak, de kishíján teljesen eltűntek azok a források, 
amelyek a hétköznapi embert ábrázolják a gyökerestül felfordult világban. 
A legnagyobb veszteség kétségkívül a magyar sajtó mint történelmi forrás 
használhatatlanná válása. Az 1949 utáni sematikus, a „hurrá–lendülettől” 
áthatott üres propagandacikkek, a primitív frázisoktól hemzsegő hírlapi 
beszámolók nem adnak hiteles képet a magyar világról. 

Galgóczi írásai zömükben a kivételek közé tartoznak. Bár a szocializ-
mus eszméje iránti elkötelezettségét sohasem tagadva, jelennek és jövő-
nek egyaránt írta cikkeit és tudósításait. Sokszor szinte hihetetlennek tű-
nik, hogy egyáltalán volt olyan lap, amely a közlést elvállalhatta. (Ezért is 
kár, hogy a kötet kiadói szerkesztője „elfelejtette” megadni a felvett írá-
sok első megjelenési helyét!) 

A magyar falut, a magyar parasztságot egyszer s mindenkorra átformá-
ló szövetkezetesítésről, a mai napig megmaradt gondokról, bajokról alig 
akadnak Galgóczi Erzsébet írásaihoz hasonló korhű beszámolók. 

Az eredményesen végrehajtott 1958–59-es szövetkezetesítés egyik 
mindmáig legtöbbet vitatott kulcskérdése: hogyan és miként sikerülhetett 
az oly gyorsan? Mit éreztek azok a parasztemberek, akiknek meg kellett 
válniuk életük értelmétől, a földtől, attól, amelyet 1956 után már saját 
hasznukra művelhettek? „Miért léptek be?” kérdezi Galgóczi már írása 
címében is (1959). A válasza: a modernizáció utáni vágy, a küzdelmes 
paraszti élet felcserélése egy nyugodtabb életformával, az 1956-os nemze-
ti felkelés szomorú tanulságai. Ez utóbbi volt minden bizonnyal a megha-
tározó. A parasztság felismerte, hogy a rendszer nem változott, a szövet-
kezetesítést tehát úgyis végrehajtják, a paraszti tulajdon egyéni moderni-
zálására, gyarapítására úgysem lesz lehetőség. És ha mindezekre még 
hatalmi szóval, erőszakkal is „rádöbbentették” – annyi szenvedés (a „ku-
lák”–üldözés, beszolgáltatás, éhezés, kitelepítés, börtön) után nem maradt 
ereje az ellenállásra. Az írónő szerint („A tulajdon” 1965):„Az ötvenki-
lences nagy tsz–szervezések idején egy–egy beszervezett falura azt az igét 
használták az emberek: »elesett«. Ebben az egy szóban tükröződik, hogy 
parasztságunk zöme nem külső és belső kényszerből teremtette meg a 
szövetkezetét, hanem megadta magát neki, hogy ő a gyengébb, nem állhat 
tovább ellen, »nem tudja magát tovább tartani«. – Persze, felvethető a 
kérdés: külső kényszer nélkül minek kellett volna megadnia magát?” 

Hamar kiderült viszont, hogy a belépési nyilatkozatok aláírása vajmi 
keveset jelentett. A termelőszövetkezetek jó részében hozzá nem értő, 
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odavezényelt funkcionáriusokat ültettek az elnöki székbe („Az első zár-
számadás”, 1959; „Vezetni tud”, 1964; „Eredmény vagy látszat?” 1967). 
A rosszul sikerült tervek, a parancsolgató módszerek, a szövetkezet fo-
galmától elválaszthatatlan demokrácia hiánya hamar elvették az emberek 
– egyébként sem nagy – kedvét a szövetkezettől. A parasztember elvesz-
tette örömét a gazdálkodásban, munkája a falanxban végzett szalagmunka 
része lett. Nyílt szembenállás sehol sem alakult ki, de megkezdődött a 
falusi társadalom szigorú munkaerkölcseinek teljes fellazulása, az értékek 
vissza nem fordítható devalválódása, a menekülés a faluról. Senki sem 
érezte magáénak a közös gazdaságot, tehát mentesítve érezte magát a „ne 
lopj!” évszázados törvényétől. 

Másfelől, a – főként kezdetben – keveset és rendszertelenül fizető szö-
vetkezetekben a „háztáji” (a saját művelésű) föld lett a megélhetés alapja. 
Megkezdődött a mértéktelen önkizsákmányolás. Az elvett és elvesztett 
értékek (a föld, a közösség, a vallás) helyére a javak öncélú hajszolása 
lépett. A magyar falu hétmérföldes léptekkel haladt előre az anyagi javak 
gyarapításában. Az írónő szükségesnek tartotta a figyelmeztetést: „Örül-
jünk az általános gyarapodásnak, de törjük a fejünket azon is: hogyan 
lehetne a paraszti életformát, az erkölcsöt és gondolkodásmódot több kö-
zösségi tartalommal gazdagítani.” („Elavult falukép”, 1967.) Sajnos, az 
óhaj megvalósulása két évtized távlatában még távolabbi messzeségbe 
került. 

Miközben a könyvet behajtom s mégegyszer végiggondolom az olva-
sottakat, csak sajnálom, hogy a szerkesztő oly sok helyet engedett át a 
kubai és kazahsztáni riportoknak. Igaz, ezek sem tanulság nélküliek. 
Megtudhatjuk, hogyan sikerült (1963, 1966) egyszerű eszközökkel mani-
pulálni egy magyar írónőt a távoli országokban. 
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RÓNAI ZOLTÁN 
Olvasmányos tragédia307 
Végh Antal: De mi lesz a harangokkal? (Erdély, 1988) Útirajz. Kékesdy 
Károly fényképeivel. A Magyar Népköztársaság Művészeti Alapja, h.n. 
1988. 2871. 
 
Végh Antal 1988 április végén és május elején tíz napot töltött Erdélyben 
és benyomásait kötetben adta közre. A könyv tanúsága szerint a kéziratot 
„1988 májusában” fejezte be. Júliusban már nyomták és augusztusban 
barátok jóvoltából a kezemben volt itt „nyugaton”. 

„Voltak idők – emlékeztet a szerző –, amikor Erdély nevének a kiejté-
se is illetlen dolog volt, úgyszólván szóba sem lehetett hozni: ott magya-
rok is élnek.” Másutt is megállapítja: „Nemrég még soviniszta, revizionis-
ta, nacionalista bélyeget kapott mindenki, aki egyetlen szót szólt.” Azután 
ez lassan megváltozott. Illyés Gyula volt a jégtörők egyike és Für Lajos 
„Milyen nyelven beszélnek a székelyek?” című cikkével 1972-ben. Most 
már ott tartunk, hogy a három kötetes Erdély története „bestseller” Ma-
gyarországon. Megemlékeztek az Erdélyi Helikon alapításának 60. évfor-
dulójáról, a budapesti Jurta Színházban felújították a Jézusfaragó embert 
és utcai tüntetés volt az erdélyi magyarság ügyében. Mi értelme lehet 
ilyen körülmények között Végh könyvének? A szerző az „itt” és a „most” 
kényszeréről beszél és megállapítja: „... legyen csak ennyi: én ott jártam, 
ezt láttam, ezt gondoltam, ezt éreztem... tőlem ezt üzenték Erdélyország-
ból” (8.1.). 

A közölt adatok jórészét tulajdonképpen már ismertük; nem első kéz-
ből valók. Itt azonban minden életre kel, a sorsüldözöttek húsból–vérből 
való emberekké válnak; csak a nevek hiányoznak sokszor, mert bajuk 
támadhatna abból, hogy „külföldieknek” öntötték ki a szívüket. Ezért nem 
ad a szerző térképet sem: „... ez a rajz sem térkép lenne, hanem feljelen-
tés. Hol jártam, mit láttam, mit kérdeztem, mit válaszoltak rá (...), kinek 
kellett volna írásbeli beszámolót készíteni – leadni – a velem való találko-
zásáról...” Az így rajzolt kép természetesen nem teljes. Pontosabbat és 
hitelesebbet is nyújthatna, ha találkozott volna az erdélyi magyar értelmi-
ség és más rétegek képviselőivel. Elmaradása kétségtelenül csökkenti a 
könyv dokumentum–értékét. Igazolására vagy mentségére szolgálhat 
azonban, hogy útirajzot akart írni, nem mást: „legyen csak ennyi”. 

                                                           
307 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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Ha nem is a részletes útvonalat, a főbb állomásokat követhetjük: Szat-
márnémeti, „Ady Endre” (így hívják most hivatalosan Érmindszentet!), 
Kolozsvár, Pusztakamarás, Marosvásárhely, Korond, Kalotaszeg, 
Farkaslaka, Gyergyószentmiklós, Zágon, majd az Ojtozi szoroson át be-
kukkant a moldvai csángók közé. Három kísérőjével bérelt autón teszi 
meg az utat azzal a határozott szándékkal, hogy betartanak minden általuk 
ismert román törvényt vagy rendeletet, azoknak a kivételével, melyek a 
román állampolgárok és a külföldi látogatók közti kapcsolatok megnehe-
zítésére irányulnak. Tiltott holmit nem visznek magukkal: „Se kávé, se 
rágógumi, se cigaretta, se hús, se szalámi, se gyógyszer, se fogamzásgátló 
szer, se szappan, se újság, se könyv... Se leragasztott levél a zsebben.” 

Tizenöt fejezetben olvasható, mit láttak, mit gondoltak és mit üzentek 
tőlük, amikor még nem került nyilvánosságra „Miklós bácsi” terve: hét–
nyolcezer falu felszámolása alig több mint tíz év alatt. „Tíznapos erdélyi 
út után előre meg lehet mondani, melyik lesz az a legyilkolt hétezer falu. 
Az a hétezer lesz, amelyet eddig még nem sikerült elrománosítani, ahol 
még magyar közösségek élnek népdalokban, táncban, egyforma kalapvi-
seletben, a hallgatás, a némaság konok összefogásában...” De hozzáteszi 
azt is, hogy a falvak lerombolása nem állhat a románok érdekében sem. 

A román–magyar együttélésről elég pozitív képet ad. „A románokat 
nem gyalázza, nem becsmérli senki... Az embereknek nincs bajuk egy-
mással. A románságot az itt élő magyarok becsülik, tisztelik, türelmes, 
gyermek–, családszerető embereknek tartják őket. De akiket sikerül közü-
lük a magyarokra uszítani...” Sajnos renegátok, „fenyőmarik” is vannak: 
„A hatalom kiszolgálására az utóbbi években egyre többen jelentkeznek a 
magyarok közül is... Negyven év sokat tud tenni az emberek megrontásá-
ban.” 

Egyéni tapasztalatok, bizalmas beszélgetés alapján állítja elénk a ro-
mániai magyarság helyzetét. Szó esik a közellátásról (heti 25 deka ke-
nyér, havi fél liter olaj; „Nicolae Ceausescu könyvein kívül itt mindenért 
sorba kell állni”), a munkaviszonyokról (se a munkaidőt, se a munkabért 
nem határozzák meg előre; tisztességes munkát magyar csak a Regátban 
kaphat), az egyházak életéről (az állami ünnepekkel egybeeső egyházi 
ünnepekre előírják, milyen bibliai szakaszt kell felolvasni, pl. Szt. Pálnak 
a rómaiakhoz intézett leveléből, hogy „minden hatalom Istentől van”), a 
román nemzetiségi politikáról (akadnak magyar falvak, melyek még ro-
mán néven sem szerepelnek a térképen), a magyar nyelvű oktatás, színját-
szás, könyvkiadás gyászos helyzetéről, a néprajzi gyűjtés tilalmáról (ha 
ezt sokkal előbb meghozzák, „Bartók román népzenei gyűjtése is elma-
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radt volna”), a közigazgatás ezer szeszélyes rendelkezéséről, a rendőri 
önkényről és nem utolsó sorban a drámai dilemmáról: „Tragédia ott ma-
radni és tragédia Erdélyből eljönni, egyaránt... Mert nincs harmadik út. 
Vagy el kell jönni, vagy ott kell maradni.” 

Végh nem „rendszerezte” a témákat; a találkozások kapcsán ugyan-
azok a kérdések többször is visszatérnek, de ez is hozzájárul a beszámoló 
élettel való teliségéhez. Akadnak megindító mozzanatok: Szék községben 
„odajön az az ember, aki a kapuban »elfogott« bennünket (...) és megcsó-
kolja a kezem. Gazduram, hát ilyet... Hogy tehet ilyet férfiember férfiem-
berrel! »De hát a hazából tetszettek jönni.« Elfordul és sír.” És egy kis 
humor: a furfangos zágoniak egykor fordítva tétették fel a toronyórára a 
kis és a nagymutatót, hogy ne értsék a vásározó „idegenek”, ha már nem 
fizettek be az árába. 

Éppen Szék kapcsán rá kell mutatni azonban egy tévedésére is. Erről a 
hagyományait féltékenyen őrző községről szólva írja, hogy a széki népze-
nét „még a háború előtt Lajtha László fedezte fel... Akkor még lehetett. 
Akkor még szabad volt Erdélyben a magyar népi kultúra hagyományainak 
gyűjtése” (117. 1.). Tudtommal Lajtha széki gyűjtését 1941-ben, Erdély e 
részének a visszacsatolása után végezte. A királyi Romániában ugyan-
olyan idegenkedéssel és elutasítással kísérték a magyar néphagyomány 
kincseinek az ápolását, mint a második világháborút követő évtizedekben. 

A csángó magyarokat illetően két felfogásról beszél. Az egyik szerint a 
csángók „a mádéfalvi veszedelem idején menekültek el a belső Székely-
földről, midőn a bécsi udvar határőrvidékké akarta szervezni a székely 
településeket, de ez ellen a székelység fellázadt.” A másik nézet szerint 
„nem igaz az egészből egy szó sem. A Kárpátokon túli csángó magyarok 
soha magyar földön nem éltek, nem telepedtek ők át ide, hanem még a 
honfoglalás korában hagyott ott Árpád apánk egy–két törzset...” (272.1.). 
Végh Antal szerint a tudomány még nem igazolta sem az egyik, sem a 
másik magyarázatot. Valójában, ha nem is mindent, de sok mindent felde-
rítettek. Székelyeknek Bukovinában való letelepülése valóban az 1764-es 
siculicidiummal, a mádéfalvi veszedelemmel kapcsolatos. Viszont 1784 
és 1786 között 2.687 székely költözött Moldvából Bukovinába, 1815–17-
ben pedig éhínség idején Beszterce környékéről vándoroltak oda magyar 
családok. Ami Moldvát illeti, éltek ott magyarok, amikor az Árpádok ko-
rában megtörtént a Keleti Kárpátok katonai megerősítése és amikor a XV. 
században bekövetkezett a magyar husziták menekülése. Ez azonban ko-
rántsem jelenti, hogy a mai moldvai magyarok mind ezeknek a középkori 
lakosoknak a leszármazói lennének. Valójában évszázadokon keresztül 
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szivárogtak oda jobb életkörülményeket keresve, főleg a XVIII. század-
ban a katonai szolgálat, az adóterhek és a nyomorúság elől. Petrás Ince 
lelkész 1841-ben így tájékoztatta Döbrentei Gábort: „Kétfélék a Moldvá-
ban teleplő magyarok, csángók ti. és a szomszédos Erdélybül bevándor-
lottak... kiket a különféle erdélyi viszonyok, u.m. a hadak, terméketlen 
évek, a székely felfegyverzés... költöztettek ide által.” (Idézi Csupor Ti-
bor Mikor Csíkból elindultam – A bukovinai székelyek élettörténete [Bu-
dapest 1987] című művében. Tőle veszem át az 1784–86-ra és 1815–17-
re vonatkozó adatokat is.) Hozzá kell még tenni: a szerző azt a benyomást 
kelti, hogy a moldvai csángók csak a Gyimesi és az Ojtozi szoros közötti 
területen élnek. Nem közli, hogy településeik lenyúlnak a Szeret völgyébe 
és Bákó környékére. Bogdánfalvát és Klézsát (Petrás Ince működésének a 
helyét) ugyan említi, de nem tisztázza fekvésüket. 

Végh Antal úgy látja, hogy Erdélynek Magyarországhoz való visszaté-
résére számítani nem lehet, sót kívánatosnak sem tartja, mert szerinte 
„drága mulatság volt ez mindenkoron; a költségeit meg a nép fizette ki.” 
(Az utóbbival nehéz egyetérteni: Erdély sorsát nem lehet „költségek” kér-
désének tekinteni.) Vonzónak találja viszont az önálló Erdély gondolatát 
„magyar–román–szász szövetségben”. „Ilyen uniókra is van példa, mint – 
mondjuk – Svájc. Erre sokan voksolnának, még az erdélyi románság jó-
zanabb hányada is.” De nem ez a távolabbi jövő foglalkoztatja legjobban; 
hanem a ma és a holnap aggasztja; az a lehetőség, hogy „Erdélyt egy jobb 
kor már olyan állapotban találja, ahonnan aligha lesz erő a felemelkedés-
hez.” Végső következtetését, aggodalmát és reményét talán ezekben a 
sorokban fejezi ki: 

„Az ember olyan, mint a fa. Ha elpusztulnak az ágakon lévő rügyek, 
serkenhet új hajtás az alvórügyekből is. Most Erdélyben már csak alvórü-
gyeket látni. Csak azok el ne pusztuljanak, mert akkor vége van a fá-
nak...” 

De mi lesz a harangokkal? közvetlenül, hamis pátosz nélkül megírt 
lapjainak az olvasása megerősítette e sorok íróját meggyőződésében, mi 
lehet a hazai és a külföldi magyarság helyes magatartása ma Erdély ügyé-
ben: 

Nem vitatkozni a románok őshazájáról vagy a román nép eredetéről – 
mely politikummá vált tudományos kérdés –, de a romániai magyarság 
számáról sem, hiszen másfél millió embert elnyomni erkölcsileg nem 
elfogadhatóbb, mint két vagy két és fél millió elnyomása. Mindkét vita-
kérdés csak eltereli a figyelmet a lényegről. 
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Nem feszegetni Erdély jövőjének, hovatartozásának (önállóság, auto-
nómia, kondominium, határkiigazítások) kérdését sem, mert minden vál-
tozás csak egy nagyszabású kelet–közép–európai rendezés része lehetne. 
Ez pedig most aligha jön számításba. 

Ma minden erőfeszítést arra kell irányítani, hogy az erdélyi magyarság 
(beleértve a Partium, a Temesköz és a kárpátontúli területek magyarjait 
is) fennmaradjon és megérje a remélt „jobb kort”. Ennek érdekében pedig 
a nemzetközi szervek és a világ közvéleménye előtt fáradhatatlanul köve-
telni kell, hogy tiszteletben tartsák a romániai magyar kisebbség emberi 
jogait, azokat a jogokat, melyeket – legalábbis részben és elméletileg – az 
érvényben lévő román alkotmány is elismer. Mert a törvény szerint ma is 
hattól tíz évig terjedő börtönnel kellene büntetni azt, aki Románia nemze-
tiségeit jogaiban sérti vagy azoknak gyakorlását korlátozza. 
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SZABADOS JÓZSEF 
A kétpólusú világ alkonya308 

Paul Kennedy: The rise and fali of the great powers. Random House, New 
York 1987, 677 l. 
 
Vannak, akik Marx-i ihletéssel vádolják (mert döntő befolyást tulajdonít a 
gazdasági tényezőknek), mások lappangó Amerika– és Reagan–
ellenességet vetnek a szemére, de bírálói közül azok sem hiányoznak, 
akik úgy vélik, hogy az angol származású Paul Kennedy, a Yale egyetem 
43 éves történészprofesszora, Oswald Spengler történelmi ciklus–
elméletét keltette életre gazdasági és politikai–katonai köntösben. A 
könyv körül fellángolt szakmai és politikai vita, amely az elnökválasztási 
kampányban is szerepet játszott (Bush többek között azzal is megvádolta 
Dukakist, hogy osztja Kennedy nézetét az Egyesült Államok nagyhatalmi 
szerepének csökkenéséről), mindenképpen hozzájárult ahhoz, hogy a sta-
tisztikai táblázatokkal és grafikonokkal bőven megtűzdelt vaskos mű elő-
kelő helyre került a New York Times heti bestseller–listáján. 

Pedig a könyv alaptézise – mint egyik bírálója írta – szinte „bántóan 
egyszerűsítő”. Kennedy szerint az Egyesült Államok (és a Szovjetunió) és 
mint ötszáz év óta a világ valamennyi nagyhatalma virágzása teljében 
olyan sok külföldi elkötelezettséget vállalt, hogy ezeket egyre kevésbé 
tudja teljesíteni. A II. világháború után létrejött két–pólusú világ így fo-
kozatosan helyet ad egy új, több–pólusú világnak, amelyben a két szuper-
hatalom mellé lassan felzárkózik Japán, Kína és – ha valóban egyesül, 
legalább is gazdaságilag és katonailag – a Közös Piac Európája. 

A nagyhatalmak felemelkedésének és lassú, vagy – mint a modern vi-
lágban – egyre gyorsuló térvesztésének okait kutatva Kennedy ötszáz évre 
visszamenően tekinti át és elemzi a nagyhatalmi politikát és a nagyhatal-
mi versengések történetét. A Ming dinasztia Kínája, a muzulmán világ, 
Európa és az európai nagyhatalmak, a spanyolok, a Habsburg–birodalom, 
Nagybritannia előretörése és bukása, a két világháborút követő hatalmi 
eltolódás és végül a két–pólusú világ megszületése alapjaiban ugyanazon 
erők hatásának tudható be: a gazdasági és technológiai fejlettség terén 
egy–egy ország, vagy ország–csoport maga mögött hagyja a többit és 
ezzel megteremti a nagyhatalmi pozíció gazdasági, majd pedig katonai 
alapjait. A nagyhatalmi háborúkban a győzelem mindig a gazdaságilag 
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erősebb felet jutalmazta. A nagyhatalmi státus fenntartása azonban, a 
tényleges vagy lehetséges vetélytársak versenye miatt, egyre nagyobb 
mértékű katonai kiadásokat igényel, a bruttó nemzeti termékből mind 
nagyobb részt kell katonai célokra fordítani, viszonylag egyre kevesebb 
marad gazdaság–fejlesztési beruházásokra (a lakosság fogyasztásáról nem 
is beszélve), ami egyre szűkíti a nagyhatalmi katonai pozíció gazdasági 
alapját. S ha ugyanakkor más országok, kisebb katonai teherrel, a nemzeti 
termékből többet költhetnek gazdasági fejlesztésükre, bekövetkezik az 
idő, amikor a túlterjeszkedett nagyhatalom lába alól kicsúszik a talaj. 
Összeroppan, vagy legalább is kénytelen visszavonulni addig a határig, 
amelynek védelmét a többi nagyhatalmi aspiránshoz viszonyított gazda-
sági és katonai ereje biztosítani tudja. Kennedy szerint ehhez a korszak-
hoz érkezett el a Szovjetunió és ehhez közeleg az Egyesült Államok. S 
kell-e erre látványosabb bizonyíték, mint a szovjet csapatok jelenlegi af-
ganisztáni vagy az amerikai csapatok másfél évtizeddel ezelőtti vietnámi 
visszavonulása. 

Hogy a szovjet gazdaság képtelen finanszírozni a szuperhatalmi státus-
sal járó terheket, azt ma már a szovjet vezetők is elismerik. Technológiai 
elmaradása miatt a Szovjetunió már csak katonai, nem pedig gazdasági 
ereje miatt nagyhatalmi tényező a világban. Katonai erejével viszont álta-
lános bizalmatlanságot kelt, fenntartása pedig még inkább bénítja gazda-
sági fejlődését. Úgy tűnik, hogy a Reagan-i terv, a Szovjetuniónak a fo-
kozott fegyverkezési versenybe való belerokkantása, eredményes volt. 
Azzal a tervben nem szereplő hozzáadással, hogy a fokozottabb fegyver-
kezési verseny az Egyesült Államok gazdasági egyensúlyát is megingatta 
s végeredményben mindkét nagyhatalom nemzetközi pozícióját aláásta. 
Az Egyesült Államok államadósságainak, költségvetési és fizetési deficit-
jének csillagászati méretű megnövekedése az elmúlt 7–8 évben oda veze-
tett, hogy a világ első számú hitelezője és tőke–exportőrje a világ első 
számú adósává vált. Helyét a nemzetközi pénzpiacon, a világ első számú 
hitelezőjeként, japán vette át. Az ázsiai szigetország gazdasági előretöré-
sét egyetlen adat világosan szemlélteti: Japán termelése 1951-ben öt szá-
zaléka volt az amerikai és egy-harmada az angol bruttó nemzeti termék-
nek; harminc évvel később kétszerese az angolnak és fele az amerikainak. 
Igaz, Japán katonai hatalma még nem tükrözi ezt a gazdasági erőt, de – 
Kennedy a múlt tanúságait idézi – mindez csak idő kérdése. 

Idő, hosszabb idő kérdése Kína gazdasági és katonai nagyhatalmi elő-
retörése, de az elmúlt évtized fejlődése, az évi 6 százalék feletti növeke-
dési ütem – szemben az Egyesült Államok évi 1,4 százalékos, a Közös 
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Piac 0,9 százalékos és Japán 4,1 százalékos növekedésével – mindenkép-
pen ezt sugallja. így aztán a század végén az ázsiai Csendes Óceán-i tér-
ség állítja elő a világ össztermelésének 20 százalékát, szemben az 1960-as 
8 százalékkal. 

A Közös Piac gazdasági hatalma és katonai erejének magva már adva 
van. Kennedy ennek ellenére Nyugat–Európa nagyhatalmi előretörését 
tartja – az egység hiánya miatt – a leginkább kérdésesnek. Igaz, könyvé-
nek megírásakor még nem született meg az amerikai közvéleményt várat-
lanul érő közös piaci döntés a gazdasági határok 1992-ben esedékes teljes 
eltörléséről, ami hatalmas előrelépés az európai nagyhatalmi státus felé. 

Az ezredforduló tehát – ha a könyv állításai beigazolódnak – 4 vagy 5–
pólusú világot ígér a század második felének két–pólusú világa helyett. A 
túlterjeszkedett, eddigi hatalmát gazdaságilag fenntartani nem képes két 
szuperhatalom visszahúzódásra kényszerül, az erőegyensúly megváltozik. 
Kennedy bőven idézi Nixont és Kissingert, különösen az utóbbi 1973-ban 
írt memoárjából a következőket: „A több–pólusú világ, amely több önálló 
nagyhatalom egymást kiegyensúlyozó erejére alapul, sokkal biztonságo-
sabb világ lesz, mint a jelenlegi két–pólusú világ, ahol az egyik fél bármi-
lyen sikere a másik fél számára kizárólag veszteséget jelent.” 

Kennedy könyve elsősorban Amerikának, az amerikai politikusoknak, 
üzletembereknek, katonáknak kihívás, de a benne fölvázolt ezredforduló 
új feladatok elé állítja az eddigi status quo-t megváltoztathatatlannak vélő 
nem–amerikai politikusokat is. Ha cinikusnak is hangzik Kissinger híres 
mondása („Amerikának nincsenek örök ellenségei és örök barátai.”), azt 
aligha lehet kétségbe vonni, hogy a mai szövetségi rendszerek sem lesz-
nek örökéletűek egy több–pólusú világban. 
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HATÁR GYŐZŐ 
Írország varázsa309 

Kabdebó Tamás: Írország két arca, Gondolat, Budapest 1987,280.1. 
 
Az Írország két arca egy ír–rajongó könyve; s amennyire a szerzőt tavai-
val–szikláival–kastélyaival–templomaival–könyvtáraival ez az ország 
magához bilincselte, olyan lebilincselő, amit róla ír s egyúttal olyan szép-
ségeit–katalogizáló, részletekbe menő, hiteles és megbízható. Olvasója 
megismerheti a könyvből egyebek közt azt is, amit az angolszász világban 
élő minden ember ismer: a Blarney–kő legendáját, hiszen a róla szóló 
szállóige belement a nyelvbe: olyan ékesbeszédű, mintha megcsókolta 
volna a Blarney–követ. A Blarney–követ megcsókolni, mint tudjuk, rop-
pant körülményes dolog: ketten–hárman is fogják a rá vállalkozót, aki 
hanyatt alágebeszkedik és visszafeszített fejjel igyekszik megcsókolni a 
híres csodatékony követ a mélység peremén; mivel a kő a vakmerőnek, 
aki a hajmeresztő meredély félelmével dacol, amivel visszacsókol, az nem 
egyéb, mint az ékesszólás adománya. Nos, Kabdebó Tamásnak nincs 
szüksége arra, hogy „megcsókolja a Blarney–követ”, ékesszólóvá teszi 
szerelme, amellyel az országon csügg s amelynek bejárta minden zegét–
zugát, koptatta minden városának kövezetét, végigpróbálta híres–neves 
beszállócsárdáit és végighorgászta tavait. Aranyszájúságának a titka: ke-
resetlen közvetlensége és az, hogy amit csak leír, az az élmény elevenere-
jével hat, nincs benne semmi, ami tódítás vagy kitaláció. Szerencsére ed-
dig még nem estem abba a hibába, hogy besoroljam a bedekkerek–úti 
kalauzok kategóriájába, mert ez ellen a szerző tiltakoznék a legjobban, 
lévén, hogy az Írország két arca nem útikalauz, hanem útikönyv s e nem-
ben is szuverén és szubjektív, szépirodalmi tétemény, amelynek a regisz-
tere ugyancsak átfogó és a szakácsművészettől a sporthorgászatig, a ter-
mészetjárástól a könyvtárjárásig terjed, hogy a régészetet, a zenét, az ír 
építészetet és képzőművészetet ne is említsük és kifelejtsük a leglényege-
sebbet, hogy ti. a modern irodalom rajongóinak szemében Írország annak 
Szentföldje, Dublin pedig – Jeruzsálemé. Maga a szerző így jellemzi 
könyvét: „Bemelegítő azoknak, akik Írországba látogatnának, pótlás 
azoknak, akik csak gondolatban utaznak; és útitárs azoknak, akik valaho-
gyan írföldön találják magukat. Egyébként tájékoztató, főleg azok számá-
ra, akik vagy a könyveket, vagy a halakat, esetleg mind a kettőt szeretik. 

                                                           
309 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában. 
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Olyan ember írja, aki eddig 39 országot megjárt”... Teremtő atyám – 
eresztem vissza az ölembe a könyvet egy méla sóhajjal s annak az ember-
nek az érthető szégyenkezésével, aki át–átruccant ugyan a Nagy Vízen, de 
nemigen henceghet azzal a jó másféltucat országgal, ahol megfordult. 
Mégjobban beleszédül a fejem, ha a szakácsrecepteket sorra veszem (per-
sze mindig a soros kirándulással egybekötve). Vendéglők tucatjával, reci-
pék tucatjával. Bejártam Brillat–Savarin bölcs betűrengetegét és az 
Inyesmester Szakácskönyvét is felfaltam; inyes ugyan vagyok, de mester 
nem lettem s a rántottarittyentésnél feljebb nem vittem. De honnan ve-
gyünk rákot, honnan – nyelvhalat? Roppant egyszerű – mondja az úti-
könyv: rákásszunk–horgásszunk; és sorra veszi, mint, hogy és hol–merre, 
mert tó is van, tenger is van: minden van széles–ez ír szigetországban. 
Kabdebó Tamás olyan ember, aki fiatalkorában szerfölött alkalmas lett 
volna arra, hogy a Tarzan–filmekben vijjogva nekilendüljön az erdei 
völgy mélységeinek az óriásfákról lelógó liánokon – vagy legalábbis in-
duljon a pentatlonban, a kiemelt ifi–öttusázók között. Úszik, lovagol, ka-
jakozik, szenvedélyes vadász, halász – vagyis sporthorgász – s mindezek-
ben szakértő; nyársok–bográcsok, mártások–fűszerszámok ihletett mes-
terszakácsa s olyan viharálló fizikum, akit isten is jókedvében és világjá-
rónak teremtett (vagyishogy a Világjárók sorozatba szánt). Így azután 
könyvéről, a magam szegényes szavaival, csak azt a tömör megállapítást 
tehetem, hogy benne a műfaj emberére – és az ember műfajára lelt. Ha 
valaha Budapestet „vízfejfővárosnak” csúfolták, még több jogon csúfol-
hatnák annak Dublint; így aztán nem csoda, hogy az ír fővárossal és kör-
nyékével oldalakon át ismerkedünk a Dublinország c. fejezetben. Nem 
utolsó sorban irodalmi vonatkozásaival. „Ha az ember Dublin közepéből 
kijut ... a Liffey folyó partjára – a folyó, amit James Joyce Anna Maria 
Plurabelle-nek hívott (a Finnegan's Wake-ben) ... – obeliszkszerű oszlo-
pokon akad meg az ember szeme... a 18. sz. végén Lord Chesterfield 
emelte, aki az irodalomban kitűnő esszéiről, episztoláiról nevezetes.” Hol 
a legendás Abbey Színházzal találkozunk és illusztris szerzőivel, Shaw-
val, Sean CYCasey-vel, hol Yeats, a költő vártorony–házával, hol apja 
festményeivel a város múzeumaiban, hol a novella mestere, Frank 
CYConnor önkéntes száműzetésének történetével, hol az alkoholista 
Brendan Behan színpadi diadalaival, hol Sámuel Beckett elpártolásával 
Párizsba – hol Joyce Ulysses–nyitó „Mortello–tornyával” (melyben a 
latin miséből idézve borotválkozik), hol meg Oscar Wildedel, aki a töme-
ges emigrálás rejtélyére aforizmával válaszolt: „minél messzebb kerül az 
ember, annál inkább hazamenne s minél tovább marad otthon, annál in-
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kább viszket a talpa, hogy elmenjen hazulról”. De szerzőnk rákeríti a szót 
az építészetileg Dublinnal vetekedő második legnagyobb városra, Belfast-
ra is – mert Kabdebó Tamás Észak–Írországba is ellátogat és e fejezetből 
kiderül, miért adta könyvének az Írország két arca címet. Bemard Shaw 
azt mondta egyszer – Angliát és az Egyesült Államokat a közös nyelv 
választja el egymástól. Mutatis mutandis, Írországban a közös keresztény-
ség az, ami a katolikusokat és a protestánsokat – elválasztja egymástól. 
Hogy mennyire holtpontra jutott ez a véres, tragikus ellentét, arra mi sem 
világít rá jobban, mint ez az anekdota – úgy, ahogyan szerzőnkkel történt, 
ahogy ő elmondja. „Miben hisz maga?” – „Én, kérem, agnosztikus va-
gyok.” – „Jó–jó. De katolikus vagy protestáns agnosztikus?” Élvezetes, 
száguldó tempójú és ízletes irodalmi primőr az Írország két arca és olyan, 
amelyben Kabdebó Tamásnak nem kevesebb sikerült, mint rangban elő-
rébb – és magasabbra léptetni a műfajt magát. Ám hogy elismerésemet 
kifogással is hitelesítsem. Ilyen, forrásmunka–szerű mű megérdemelt vol-
na egy betűrendes indexet; azonfelül hiányolom a szerző munkáinak fel-
sorolását, ami a kiadó mulasztása; elvégre ne szégyellje az olvasó kontó-
jára nyugaton kiadott könyveit, kivált egy olyan auktornak, mint Kabdebó 
Tamás, aki éveket töltött Olaszországban és „Az istenek halnak, az ember 
él” e Babits– idézetből vette a címet ahhoz a regényhez, amelynél líraibb, 
szebb emléket magyar nyelven az Itália–rajongásnak nem állítottak. 
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VAJAY SZABOLCS 
Lectoribus salutem, auctori honor310 

– Bogyay Tamás 80 éves – 
 
Az emberélet lényegének mércéje kettős: sorsnak és hatásnak elegye. 
Sorsát ki–ki megéli, a hatás pedig akkoron adódik, ha valamely egyéniség 
sorsát mások is megélhetik. A megélés e kisugárzását nevezzük életmű-
nek. 

Hogy mikor és miként lehet egy életművel számot vetni, csak a száza-
dok érlelése döntheti igazán el. A saját korukban sokszorta mellőzöttek-
nek nemegyszer megadatott az utókor hódolata, míg a korukban csillám-
lón ünnepeltek emlékét utóbb gyakorta feledték. Mert alkotásuk csak te-
vékenység volt, de nem életmű: nem soroltathatott tehát a mások által is 
megélt sorstörténet magasabb rendjébe. 

Annak vélelmét, hogy a nyolcvanadik esztendő korjelző – de tevé-
kenységét mitsem szűkítő – határát fiatalos testi edzettségben (nemrég jött 
meg hagyományos évenkénti sí-túrájáról) és tervteli szellemiségben átlé-
pő Bogyay Tamás alkotása az életmű megítélés alá esik, bízvást előlegez-
hetjük az utókor részéről. Ismerjük szakmai sokoldalúságát a művészet-
történet, a történelem, a társadalomtörténet és a nyelvészet százfelé ágazó 
útvesztőjében. Ismerjük és elismerjük kitekintését is: magyarságunk érté-
keinek felmérésével messzi túllépte a beltenyészet korlátjait; német, fran-
cia, angol, olasz nyelven szólt a nagyvilághoz: ilyenek vagyunk mi, ma-
gyarok... Ilyenek – és nem nagyszerűek, páratlanok, gyatrák, vagy 
meaculpázók... Tények, helyzetek, okozati összefüggések rajzolódtak ki 
Bogyay Tamás tolla nyomán. Sem mentegetődzés, sem magyarázkodás, 
sem hetvenkedés, sem pedig mondvacsinált mítoszokba való menekülés. 
– Jelzők és elkötelezettségek nélkül szolgálta tolla és szava azt, ami ma-
gyar sans épithéte... 

Gondoljunk csak a Bizánc és Nyugat felé egyaránt nyitó, úttörő koro-
na–kutatásaira, a Kalandozásokat lezáró augsburgi vereség továbbgyűrű-
zésének pozitív kiértékelésére (amely a konok hagyományú gyászma-
gyar–tudatból európai integrációnk nyitányába csap át), vagy történel-
münk sorsfordulatainak a világtörténet egészébe való ágyazására, amely 
sem Dévénynél és Vereckénél, sem Fiúménál vagy Nándorfejérvárnál 
nem tarisznyázik le. Említhetnénk még annyit vitatott őstörténetünk iro-

                                                           
310 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 2. számában. 
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dalmi bozótjának felmérését és tisztázását, vagy az elenyészett esztergomi 
Porta Speciosa egy bölcseleti világkép magyar vetületévé avatását... 

A meglepő, az Új, a szabványtól eltérő Bogyay Tamásnál természetes-
ként csendül; józanul egyszerű igazságként lép elénk. Mert csakis az igaz-
ság egyszerű. S ennek fordítottja is áll: minden üggyel–bajjal összehor-
dott érvbogozás, minden emocionális töltetű önigazolás – többnyire ha-
mis. Hatása lepattan, elmarad a megélés lélektani átvitele: nem életmű –, 
csak szószaporítás. 

Ennyit nyolcvan esztendőssé lett barátunk – vagy mesterünk (kinek– 
kinek évjárata szerint) – életművéről. 

Vessünk még egy pillantást ennek az életműnek saját korába való 
ágyazódására. Korától, korának szellemétől, az ember éppoly kevéssé 
szabadulhat, mint árnyékától. Nem véletlen, hogy Kolumbusz fedezte fel 
Amerikát és nem szent Brandan ír remetéi, Rőthajú Erik vikingjei, vagy 
az újfundlandi tőkehalbőséget gondosan titkoló breton és baszk halászok, 
akik mindahányan a tettrekész génuai előtt jutottak el az Újvilágba. A kor 
még nem szükséglétté a „felfedezést”, amit csak a Mediterraneum otto-
mán bénulása és az első európai népességrobbanás kettőse tett a XV. szá-
zad alkonyán időszerűvé. 

Bogyay Tamás életművének önnön sors–megélésén túl a maga korá-
ban vitt szerep is meghatározója. Ez a maga kora ezesetben a vajúdó XX. 
századvég: a szocializmus utópiájának gyakorlatába átlendült hagyomá-
nyos rend megbomlásának, majd egy ésszerűbb megújulásba visszalengő 
ingajáratának, új időket ígérő korszaka. S hogy mindez miként lendül 
majd tovább, legyen az a XXI. század gondja. 

De bárhogyan lendüljön is, egy szellemi és magatartási hajszálcsőrend-
szer búvópatakként szövi át, élteti tovább a sebesültében tetszhalott szer-
vezetet. Ha Európa árnyékos fertályát fáklyafény nem is világíthatta be, 
mégsem volt híjával mécsnek, zsarátnoknak, lidércfénynek. S a szellem e 
szövétnekének egyik ápolója Bogyay Tamás, aki a félresiklott hagyomá-
nyokat józanul megújítón, az örök igazságot sallangjaiból kihántva és a 
józan ész kritikáját szigorral, de gyűlölködés vagy mentegetődzés nélkül 
alkalmazón szolgálta – és szolgálja – a magyar szellemiség ügyét, szóval, 
tollal, tettel és Európa közössége felé való nyitással. 

Nemcsak ő maga, hanem mindnyájan, akikben él a magyar sajátossá-
goknak és Európához való ízülésünknek kettős igénye, nyugodalommal 
vethetünk számot Bogyay Tamás életművéről, ö pedig büszkén vállalhatja 
Klio színe előtt Horatius szavát: Non omnis moriar... 
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ZSIGMOND ENDRE 
Kolozsvári költő311 

Kányádi Sándor hatvan éves 
 
A „Pax Romana” müncheni találkozóján ismerkedtünk meg, hamarosan 
kiderült, hogy egy évben és egy hónapban születtünk. A „Virágon vett 
vitéz” egyik dedikált példányával őrzöm e nap emlékét. Magam előtt lá-
tom, amint a „Kufsteini grádicsok éneké”-t szavalja, Kazinczy-ról beszél-
tünk, aki még a börtönben is a magyar nyelv tisztaságáért aggódott. 

(A „Pax Romana, Müncheni Csoport” évek óta tart liberális, demokra-
tikus hangvételű találkozókat: meghívott vendégei közül is kiemelkedik 
Bába Iván, Csoóri Sándor, Csurka István és Frenkl Róbert.) 

Kányádi az udvarhelyi Nagygalambfalván született, paraszti családból, 
magyar szakot végzett Kolozsvárott, a Bolyai egyetemen. Első verseskö-
tete 1955-ben jelent meg, kissé hetyke, bizakodást sugárzó, optimista, 
nagy természetes verselőkészségről tanúskodó lírával. 

A népi költő hangja a hatvanas években elkomorul, töprengővé válik, 
tudatosul benne a költő elhivatottsága. Lírájának intellektualizálódása – 
az illyési utat követve – a népitől a modernig – ekkor kezdődik. 

Sütő András írja róla: „Kányádit nem irodalmi áramlatok alakították, 
valóságérzéke diktálta minden hangváltását. Élményvilága úgy szemé-
lyes, hogy közösségi is egyúttal. Rendkívüli tömeghatásának ez a titka.” 

Az Osztrák PEN Club meghívására – az erdélyi írók közül elsőként – 
1967-ben Bécsben felolvasást tart magyar és német nyelven, a Bornemi-
sza Péter Társaság vendégeként többek között Grácban, Kufsteinban, 
Salzburgban, míg az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem meghí-
vottjaként Bozenben. 

1974-ben – az akkor Erdélyben élő – tíz fiatal költő alkotásaiból 
Szépfalusi István válogatásában jelent meg a „Neue siebenbürgisch–
ungarische Lyrik”. Itt olvashatjuk Kányádi „Von Baum zu Baum” versét:  

Dämmerung bricht herein  
von Baum zu Baum stiehlt sich das Kind  
Mein Gott nur nicht zurück  
zufufl zurück. 

                                                           
311 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 2. számában. 
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Felette a költő kézírásával: „Endrének találkozásunk emlékéül, szere-
tettel: Kányádi Sándor. 1984. XI. 8.” Sajnos, e jólszerkesztett kötetnek 
nem volt kellő német visszhangja: magyarul az Új Látóhatár méltatta312. 

Lapozom a kötetet: a tíz költő közül azóta Hervay Gizella és Szilágyi 
Domokos öngyilkos lett, Páskándi Géza börtönből szabadulva Budapestre 
költözött és ugyancsak Budapesten alkot Csíki László is. 

Megdöbbentő! 
Mostanában különösen sokat gondolok Kolozsvár kiváló költőjére. 
Nagygalambfalva, szülőfaluja, néphűségének gyökere megmenekül-e a 

földgyalutól, vagy a jövő megsemmisüléssel fenyegeti? Elgondolkozva 
olvasom a költő Budapesten313 megjelent sorait: 

Amikor az írógép 
neszét vette hogy a tulajdonosnak 
lejárt a használati engedélye 
beadta a kulcsot 
billentyűi beragadtak 
szalagja kifakult 
kocsija kátyúba rekedt 
 
úgy viselkedett mint egy  
törvénytisztelő 
öntudatos prostituált  
akinek ha lejár a bárcája  
nem űzheti tovább az ipart  
nem teszi ki magát  
az esetleges razziák  
kellemetlenségeinek. 
 
Annyira megszívlelte  
amit egy életen át  
beléje vertek. 

Ilyen lélek ma a hatvan éves Kányádi Sándor. 
 
 

                                                           
312 Hanák Tibor: Erdélyen túl. 1974: 158–162. 
313 Újhold–Évkönyv 1987/2, (szerkesztette Lengyel Balázs), Magvető, Budapest 1987. 

Kányádi Sándor: Mese az írógépről. 
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HANÁK TIBOR 
Nemzedéki számvetés314 

Csengey Dénes: A kétségbeesés méltósága, Magvető Könyvkiadó, Buda-
pest 1988,455 l. 
 
A Magyarországon élőnek talán nincs szüksége rá, a külföldi magyar ol-
vasónak azonban megkönnyítené a könyv megértését, ha hanglemezt is 
mellékelnének hozzá. Jogos igény, hiszen a kötet első része, mintegy 160 
lap Cseh Tamás, a gitárénekes és a szövegíró Bereményi Géza dalairól 
szól. Jó lenne hallani is, megélni, mi ragadta el, mi mozgatta meg a ma-
gyar fiatalság egyes rétegeit, köztük magát Csengey Dénest is, őt annyira, 
hogy – mint az újsághirdetésekből látom –, társult Cseh Tamással, dal-
szövegeket írt, és közös lemezüket „Mélyrepülés” címmel adta ki a Hun-
garoton. A dalok arról a nemzedékről szólnak, amely a hatvanas években 
hevült, a hetvenesekben lehűlt, a nyolcvanasokban pedig csak arról tud 
beszélni, hogy milyen szerencsétlen emiatt. 

Nemcsak a dalok, Csengey Dénes könyvének domináns részei is ezzel 
a nemzedékkel foglalkoznak, amely szerinte azonban nem is válhatott, 
nem szerveződhetett nemzedékké, s ezért ezt a szót fejtegetéseinek hosszú 
passzusaiban idézőjelbe teszi. Ez már maga is jelzi, hogy sokat, talán túl 
sokat várt nemzedékének közösségi erejétől, s mikor bebizonyosodott, 
hogy az összetartozás inkább csak önmaga érzése, vágya, mint valóság, 
csalódott, sőt kétségbeesett. Persze, ezen az alapon nem is tudom, hogy 
volt-e egyáltalán valaha is nemzedék vagy épp „nagy generáció”, s hogy 
nem kellene-e hasonló meggondolásokból idézőjelbe tenni ifjúságunk 
szótárának minden mérvadó szavát, sőt talán minden fogalmat is, hiszen 
ma már vagyunk annyira nominalisták, hogy tudjuk, hiába is keressük a 
valóságban az általánosat. 

A logikai értelemben vett kollektív fogalmaknak különösen lidérces 
természetük van. Gondoljunk az iskolapéldára, az erdő fogalmára. Egy–
két fa még nem erdő, tíz sem. De száz? Jó száz fa, erdő. Kilencvenkilenc 
vagy nyolcvankettő már nem az? A „nemzedékkel” is végigcsinálhatjuk 
ezt a játékot. Elfogadott értelme szerint a nemzedék” mintegy 25 esztendő 
fiatalságát foglalja össze, tehát azt az időt, amíg a gyerekből családalapí-
tásra alkalmas felnőtt lesz. Márpedig ez igen heterogén társaság. Az első-
éves egyetemista megütközve néz vissza a gimnazistákra, holott csak 

                                                           
314 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 2. számában. 
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egy–két év van köztük. Tíz vagy húsz esztendőre terjedő korosztályokat 
összefogni a nemzedék vagy a generáció kifejezéssel, kényelmes nyelvi 
segédeszköz, de nem hinném, hogy több annál. Az meg, hogy „ugyanazt 
érzik”, hogy egy húron pendülnek Cseh Tamás gitárján, ugyanúgy reagál-
tak a dalokra, felismerték magukat bennük, az énekes és a szövegíró ha-
tóképességére vall, de ebből nem vonnék le messzemenő következtetése-
ket a nemzedék valóságos létére vonatkozóan. Pszichológiai kísérletekből 
tudjuk, hogy az emberek túlnyomó része magára veszi akár a legellentéte-
sebb jellemzéseket is. Ha felsorolják a lelki tulajdonságokat, egyre–másra 
azt érzik, hogy ők „pont ilyenek”. Csalóka érzések ezek, s vajmi kevéssé 
alkalmasak arra, hogy bizonyítsák a nemzedéki koherencia valóságát. 

Ezek a kételyek azonban semmit nem vonnak le Csengey Dénes krea-
tív erejű nemzedékrajzának erejéből, ö az, aki a nemzedéket megalkotja, 
aki kiemeli a kusza évjáratokból, a korosztályok hömpölygő egyvelegéből 
a nemzedéki élményt, saját élményét; saját bonyolult gondolkodásának 
folyondárjaival fűzi össze azokat, akik bár nagyon különböző utakon jár-
nak, de az említett pszichológiai megfigyeléseknek megfelelően készség-
gel fogadják el, hogy „tényleg ilyenek vagyunk”. Itt most ez a napló – 
olvassuk az egyik helyen –, „melyben a többes szám első szentélyű név-
mást időről időre óvatosan egyes szám első személyre cserélem.” (199.) 
Érthető az átsiklás, hiszen nem a nemzedék vagy a „nemzedék” beszél itt, 
hanem a szerző próbál a maga képére formálni egy olyan közösséget, 
amellyel hajlandó vállalni az összetartozást. 

De akár önábrázolás, akár elrejtőzés, az alany kollektívummá szélesí-
tése vagy a nemzedék megfogalmazása, a gondolatmenetek fullasztó labi-
rintusa után felrémlő kép nagyon is megrázó. Láthatólag a szerző csak 
vergődések, nagy kerülők árán, gubancokba bonyolódva tudja kimondani, 
hogy kiszolgáltatottnak érzi magát, hogy nincs távlat és nincs értelem, 
mely lehetőséget adna a cselekvésre, a vállalkozásra, a hétköznapi életre. 
Rossz a közérzete, „pontosabban az az életérzés, hogy az egyén nem lehet 
befolyással közvetlen létkörnyezetére”, s ezért ”nem marad más hátra 
számára, mint kiiktatni magából a reményt”, „elzárkózni sorsa intézésé-
nek felelősségétől”, vagy „eleve anakronisztikus utópiákban átemelni az 
egyéni törekvést” a magasabb politika szintjére, hogy itt „törvényszerűen 
kudarcot valljon.” (101.) Ilyen és ehhez hasonló toronyszerűén felrakott 
lamentálásokban mondja el a saját alapjait nélkülöző élet sivárságát és 
lehetetlenségét. 

Az ilyen „de profundis” után azt várná az olvasó, hogy majd ökölbe 
szorul a szerző keze és kimondja: így nem mehet tovább! Az az érdekes 
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azonban, hogy ugyan kimondja ezt, de úgy mint a sivatagi vándorlásban 
időérzékét elveszített ember a szomjhalál előtt sóhajtja: így nem mehet 
tovább. Erő már nincs benne, a kijelentés következményeitől nem kell 
tartani. Elfogadja a szaharai létet, mint a beduin. Neki ez jutott és kész. 
Hiába megy neki a sziklának vagy a homoknak, vizet nem tud fakasztani. 
Csengey Dénes jól látja az ország baját, még ha úgy is beszél, mint Tho-
mas Bernhard Minettinek írott darabja: amit mond, „Egyszerűen bonyo-
lult” („Einfach kompliziert”), de a szókazlakból épített önvédelmi sáncok 
mögött ott a lényeg, melyről tudja, hogy ezzel kell élni. Ha felötlik benne 
az ellenszer ideája, maga találja ki az ellenszer ellenszerét. A Balassa Pé-
ternek írott levelében bekezdéseken át szórja saját fejére a hamut, míg 
végül bevallja: „Ez a mondat a szabadságról nincs csőre töltve.” (382.) 
Hogy miért nincs? Megmagyarázza önmagának: ez talán az egész földke-
rekség megsemmisítéséhez vezetne, „amint azt minden kisiskolás tudja”. 
(382.) Eszerint az atomkorszak védi a zsarnokságokat, a jogtalanságot, 
hazugságot, igazságtalanságot, az erkölcsi nihilbe szorított állapotok 
fennmaradását: mindennek így kell maradnia. A Szaharában nincs víz, 
nem is lesz, mégis ott kell élned! Ámen. Ez a nagy felismerése, szárny-
szegett csapkodásainak eredménye: „a szabadságtörekvések, amennyiben 
valóban azok, örökre elveszítették a fegyvert, az erőszakot mint megvaló-
sulásuk lehetséges eszközét” – olvassuk a kurzív szedést. (382.) Más szó-
val, dalban elbeszélve: „Ez nem Anglia, itt nem lesz zsarnokölés” – idézi 
Németh Lászlótól. (241.) 

Csengey Dénes nagy felelősségtudatról tanúskodó megállapításai, me-
lyekhez láthatólag súlyos belső küzdelmek árán jutott, azt a paradoxont 
tartalmazzák, hogy morális jellegük demoralizáló. Épp az ellenkező olda-
lon áll, mint Hebbel Juditja, aki tudta, hogy a bűn rettenetes, de meg kell 
tennie. Sokan álltak az előtt a tragikus dilemma előtt, Lukács György is, 
mint megírta volt ama nevezetes bolsevizmus–cikkében, melynek folyta-
tása talán elgondolkodtatóbb, mint maga a fejtegetés. Mire ugyanis 1918 
végén megjelent cikke a Szabad Gondolatban, már tagja volt annak a 
pártnak, amelyről azt írta, hogy erkölcsi okokból nem tudja vállalni. Tá-
vol áll tőlem, hogy az erőszak használatának jogosságát elismerjem, hogy 
az akciót sürgessem, a fegyvert ajánljam, de ugyanakkor azt is látni kell, 
hogy bizonyos helyzetekben a fegyver letétele is gyilkosság: öngyilkos-
ság. Ne adja Isten, hogy akár a magyarságnak, akár bármelyikünknek 
szembe kelljen néznie ezzel a dilemmával, de ha egyszer felállítjuk és a 
választást követeljük, a két lehetőség közül egyiket sem tekinthetjük 
megoldásnak. 
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Nem hiszem azonban, hogy ilyen felajzott drámaisággal kellene ki-
éleznünk a mai magyar intellektuellek helyzetét. Ha a szabadság igényé-
ről nem mondunk le, még nem töltjük csőre a fegyvert, de viszont ha a 
szabadságról az atomháborúra vagy más eshetőségekre utalva lemondunk, 
akkor soha nem változnak meg azok az állapotok, amelyek elnyomó jel-
leggel nehezednek rá a szerzőre is. A centralisták neves vezéregyénisége, 
a történész Szalay László írta Victor Considerant-nak, a falanszterrend-
szer lelkes hívének 1845. február 2-án a Pesti Hírlapban közzétett nyílt 
levelében a konzervatív „kormányfiakról”: „Ez urak között és köztünk 
egy egész tenger van, nem azért, mert kormányférfiak, hanem azért, mert 
magukat alkotmányos kormányférfiaknak hiszik, s így nem is válnak 
azokká boldog kimúlásukig, éppen úgy, mint a magát szabadnak hívő rab 
soha szabadságának nem fog örülni.” 

Ezen a leglényegesebb ponton érzem Csengey Dénes igen nagy oda-
adással előadott fejtegetéseit sebezhetőnek. Mert itt nem csak arról van 
szó, hogy kell-e a fegyver a szabadsághoz, hanem hogy kell-e egyáltalán 
a szabadság. Ezt az igényt elaltatni sem a világhelyzetre, sem a veszélyek-
re vagy önnön tehetetlenségi tudatára hivatkozva, nem lehet az írók fel-
adata. Épp ezért visszás a „nemzedéki naplóban” és a kötet hosszúra sike-
rült intellektuális kínlódásaiban, hogy ha a szerző és nemzedéke ennyire 
gyötrőnek érzi a politikai adottságok által megszabott létet, ha az önfor-
máló és önkielégítő munkálkodásnak, a befelé fordulásnak sem látja ér-
telmét az alapvető kérdések megoldatlansága miatt, akkor miért menti 
meg a kórokozót, miért választja azt a nagyívű lojális kerülőt, mely az 
értelmiség és az ország lelki nyomorába vezet? „Számomra evidencia a 
szocialista alternatíva” (180.) – szögezi le ezt azzal összefüggésben, hogy 
ő nem hajlandó résztvenni „egy latens ötvenhatos szereposztásban”, 
melyben az ellenzék és kormánypárt ugyanannak az „ingerautomatának” 
engedelmeskedik. De vajon nem épp ennek révén válik a szerző mazo-
chistává? Leírja önnön tanácstalan és távlattalan helyzetét, megrázó, 
ahogy fojtogatják a mindig egy pontból előtörő lidércek, de mintha mind-
erre szüksége lenne, ez a témája, közege; a szenvedést ábrázolja, de az 
okokhoz nem nyúl, kiúthoz nem vezet, a jelenségekben marad: ő író, nem 
orvos. Számára talán megkönnyebbülés, ha „kiírja” önmagából a bajokat, 
átöblögetve tudatosítja magában szétsugárzó szenvedéseinek lehetőleg 
minden apró vonatkozását, hogy mint a pszichoanalitikus díványán a se-
gítségre szoruló, saját panaszainak elmondásával gyógyítgassa önmagát. 

Stílusát, írói sajátosságait is ez a „pszichoanalitikus módszer” határoz-
za meg. Mivel messzenyúló emlékeit, élményeinek tudattalanba merülő 
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rétegeit próbálja felszínre hozni, időre van szüksége, többszörösen össze-
tett mondatokra, melyek olyanok, mint az értelmüket zegzugokba, zsákut-
cákba, kanyargó folyosókba rejtő, sehova nem vezető labirintusok. Néha 
már ott érezzük a közelben a lényeget, de az író nem képes kimondani, 
mert a differenciált látás következtében egyre több megkülönböztetést, 
határozó és jelző kitételét érzi szükségesnek, melyek felhalmozódó soka-
ságát maga előtt tolja, s néha benneragad a bonyolult mondanivaló részle-
teiben, vagy mire előáll a csattanóval, már újra el kellene olvasni az 
előzményeket, hogy megtudjuk, ez minek is volt a csattanója. Idézhetet-
lenül hosszú mondatokkal kellene ezt illusztrálni, de talán ez a közepes 
nagyságú fejtegetés is megteszi a 151. és 152. oldalról, melynek előnye, 
hogy tartalmilag beletartozik a nemzedéki számvetésbe: „Itt mind együtt 
vannak a történelem zátonyán rohadó, a maguk sorsának fősodrából, irá-
nyításának gyakorlatából kiszorult életek, egyének és nemzedékek, és 
amikor közéjük robban a tízesztendős bujkálás és bohóckodás stációin 
megőrzött, fiktív tornák sorozatában megedződött és kiteljesedett történe-
lemformáló bátorság készsége, amely elunta már az önigazoló pohár-
emelgetések mutatványait, a hivalkodó pillanatok meddő csodatételeit, a 
rámeredő bámész tekinteteket, melyekből úgy csorog a tespedés sötétje, 
mint a víztükörre bukkant mélytengeri halak szétrobbant testéből a der-
medt, kocsonyás vér, azonnal megteremtődik a drámai feszültség.” 

Ehhez a stílushoz nem való bármiféle műfaj. Csengey Dénes könyvis-
mertetéseiben, az újságok, folyóiratok által megszabott terjedelemben 
nem tudja megvalósítani mondatainak többszörös felépítményét, ampu-
tálni kénytelen tagjait. A kisebb írások ezért mintha kilógnának a kötet-
ből. Talán csak a Németh Lászlóról és Örkény Istvánról, valamint az Eöt-
vös Józsefről szóló esszé ad kellő lehetőséget nem is annyira irodalmi 
értékelésekre, objektív ismeretek közlésére, hanem a szerző nyomasztóan 
hiteles alanyisága, az említett írókkal kapcsolatos bonyolult élményei 
kellő kiteregetésére. S épp mert ez a kötet arról tanúskodik, hogy Csengey 
Dénes stílusa és egész írásmodora széles porondot, óriás mondatainak 
görgetéséhez tágas pályát igényel, meglepő a hír, hogy dalköltő lett, szö-
vegeket írt Cseh Tamásnak. 
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SÁRKÖZI MÁTYÁS  
A kráter peremén315 

Kuklay Antal: Gondolatok és szemelvények Pilinszky János verseihez,  
Római Katolikus Egyházi Gyűjtemény, Sárospatak 1987. 
 
Lehet-e versek talányait megfejteni? Lehetséges-e olyan végsőkig lecsu-
paszított, egy–egy asszociációkat ébresztő jelzővel vagy láttató képpel 
operáló négysorost, mint amilyen Pilinszky számos költeménye, ráció 
szerint kibogozni, szálait simán kifektetni? És érdemes-e? 

Kuklay Antal az Ónod és Muhi közelében lévő Köröm falu papja, az 
ország egyik legszebb plébániájának, a sajóládi pálosok egykori vendég-
házának a lakója. Gondolkodásra a pesti Teológián és az egyetem művé-
szettörténet szakán képzett, versek iránti fogékonyságra meg önmagától 
hajló. Személyesen mindössze egy ízben találkozott Pilinszky Jánossal, 
amikor a költő Sárospatakon író–olvasó összejövetelen vett részt. A ven-
dég másnap Kuklayval ebéd mellett beszélgetett el a Borostyán szállóban. 
Kissé sejtelmesen mondta neki: „Mostanában olyan területekre jutottam, 
ahová valószínűleg kevesen tudnak majd követni.” A Kráter című kötet 
volt akkor készülőben, a költő főként ennek a verseire célzott, melyek 
valóban enigmaszerűek, de szűkszavúan is azért mondanak sokat, mert az 
üresjárat kizárásával, olyan lényeget jelölnek, amely bennünk indít el 
képsort vagy gondolatsort, annak megfelelően, hogy megelégszünk-e 
passzív módon a reánk tett hatással, avagy igényünk, hogy messzemenően 
és tüzetesen fedjük fel a jelzések mögötti vélt vagy tényleges bölcseletet, 
tanulságot. Kuklay Antal bevallja, hogy a ráció embere, kész egy–egy sort 
hetekig, hónapokig újra s újra felmondani, csakhogy eljusson a számára 
kielégítő „megoldásig”, amely rendszerint Istenes. Így tesz ösztönszerűen 
odavetett, szürreális, mágikus, de pontos sorok, felvázolt pillanatképek 
esetében is. Elemző igyekezetét akkor sem háríthatjuk el. Hiszen T.S. 
Eliot ad bátorítást efféle analízisre amikor ezt írja: „A vers különböző 
dolgokat jelenthet különböző olvasóknak, s lehet, hogy egyikük számára 
sem azt jelenti, amire a szerző gondolt... sokkal több is lehet egy költe-
ményben, mint amiről szerzőjének tudomása van.” A verselemző hivat-
kozhat továbbá Czigány Györgyre, aki érdekes interjút készített Pilinsz-
kyvel és később így emlékezett: ”Egyszer elmondtam, hogy miket gondo-
lok valamelyik négysorosáról... Határozottan kijelentette: én nem tudtam, 

                                                           
315 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 2. számában. 
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hogy ez benne van a versben... De mostantól kezdve már benne van, ér-
vényesen.”„Persze, az ilyesfajta manipulációnak megvannak a határai. 

Wagner Lilla londoni pszichoanalista évekkel ezelőtti kis kötete Petőfi 
költeményeit lélektani szempontból elemezte, pontos, tudományos mód-
szerekkel és mégis – érzésem szerint – nemegyszer önkényes végkövet-
keztetésekre jutva. Kuklay Antalt intellektuális vallásossága viszont oly-
kor arra készteti, hogy úgy keresse Pilinszky költeményeiben az okokat és 
okozatokat, hogy végül az Isten felé fordulást mutathassa ki. A költő 
egyik sanyarú megélhetési forrása volt, hogy tárcákat írt az Új Ember 
című katolikus hetilap számára. Ezek között vannak remekbe–
sikeredettek, de erőtlenebbek, házifeladat–szerűek is. E szövegekből ter-
mészetesen könnyű Pilinszky mély vallásos humánumát igazoló bekezdé-
seket szemelgetni. Ám a versek nem ilyen egyértelműek. 

Mindazonáltal szerencsére Kuklay dőltbetűs szövegeiben elenyészően 
kevés a szájbarágós tanároskodás, inkább az a módszere, hogy a Pilinszky 
idézetek mellé a továbbgondolást, a nemes asszociációkat és az elemzést 
elősegítő iker–idézeteket illeszt; más szerzőktől, vagy éppen a Bibliából. 
Máskor viszont szinte novellákat költ egy–egy – van úgy hogy félreértett 
– Pilinszky-i kép köré, nem veszi tudomásul, hogy Pilinszky költészeté-
ben egy–egy szó gyakorta nem jelent, hanem csupán jelez valamit; a me-
ta–nyelv nem fordítható köznapi nyelvre és a kihagyásos közlésmód hé-
zagai nem tölthetők be. 

Más példák a kísérlet érdemeiről győznek meg. Itt van például a költő 
Alkohol című négysorosa: „Előhívom a lehetetlent,/egy ház áll rajta s egy 
bokor,jegy néma, néma állat és/egy nadrágszár a szürkületben”. Kuklay 
szerint a hajnali szürkeségben fényképezhetetlen látványt exponálja a 
költő  

 „a szürkeagy fényérzékeny rétegére”, s ekképpen „egy ház látszik, 
ahonnan valaki kívülrekedt.” Ha nem is egészen így gondolta, Pilinszky 
talán elfogadná ezt az olvasatot. 

Összevetve a bántó félremagyarázások számát a jó meglátásokéval, a 
mérleg pozitívnak mondható és hozzájárul a kötet értékének növeléséhez, 
hogy egyrészt, végtére is, finoman szerkesztett Pilinszky–válogatás kerül 
a polcunkra, egy alapos biblia–ismerő, lelkiismeretes filológus magyará-
zataival, másrészt az iker–idézetek, szövegkiegészítések többnyire fonto-
sak és helyénvalóak, segítik az elmélyülést a „pontos szavak költőjének” 
különös világában. Mivel pedig Kuklay kiegészítésként bő szemelvény-
anyagot válogatott össze Pilinszkyről szóló írásokból, emlékezésekből, 
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vele készült interjúkból – Ted Hughes-nak az angol versfordításokhoz írt 
előszavából is –, a kötet hasznos Pilinszky Emlékkönyvvé áll össze. 
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IFJ. THURY ZOLTÁN 
Németh László és Magda316 

Németh László: Levelek Magdához, (198 levél lányához), szerkesztette: 
Monostori Imre,  Új Forrás, Tatabánya 1988,383 l. 
 
Németh László regényeinek, drámáinak, esszéinek, életrajzi írásainak, 
műfordításainak sokasága lenyűgöző írói erején és századunkban majd-
nem páratlan sokoldalú műveltségén kívül bizonyíték arról is, hogy gyor-
san, könnyen dolgozott. Egyik magasszínvonalú, ha némely kritikusa sze-
rint nem is hibátlan darabjának második, harmadik és negyedik felvonását 
egyszer két nap alatt írta meg majdnem végleges formában. Ennek a stílu-
sában természetes sodrású írónak talán csak akkor nehezedett el kezében 
a toll, amikor Magdának írt levelet. 

Magda lányát mindig különösen közel, a négy életbenmaradt csepere-
dő, vagy már felnőtt gyereke közül a legközelebb érezte magához. Nem-
csak a négy lány közül érdemelte Magda ki leginkább bizalmát, de a leve-
lek tanúsága szerint Németh László világában ő volt az egyetlen, akire 
számíthatott akkor is, amikor a család többi tagjának csak 
megnemértésével, az ismerősöknek és barátoknak csak közönyével talál-
kozott. Ez a lánya hagyta el férjével Magyarországot 1956 novemberének 
mindjárt a legelején. Távozásával Németh, elvesztve megszokott közelsé-
gét, nem kérhette meg a nap bármely órájában, hogy varrja fel „a kóbor-
lásban leszakadt kabátgombjait” (21. 1.) és nem fordulhatott hozzá bár-
mely pillanatban, hogy hallgassa meg panaszát, vagy véleményét, talán 
legújabb darab–ötletét. Magda a gyermeki kapcsolaton kívül az író önma-
gának jövőbe vetített másaként is létezett. Németh megítélése szerint a 
családban egyedül az ő íráskészsége emlékeztetett apjáéra. Gondolko-
zásmódjában is ő hasonlított rá legjobban. 

A forradalom idején az ötvenötéves Németh László választása nem le-
hetett más, mint a Balaton és a Badacsony szomszédságában Sajkód ma-
gánya, ahonnan sorait előbb Kanadába küldte, majd Ausztráliába, Indiá-
ba, Svájcba, mindenhová, ahová a világot vándorló Magdáék elkerültek. 
A sajkódi menedék létrejötte részben Magdának is érdeme, ő kereste fel 
újra motorkerékpáros férjével a gyerekkorban látott badacsonyi tájat. Be-
leszerelmesedtek mindketten és motorkerékpár nélkül, de egy leelőlege-
zett telek tulajdonosaként távoztak. Magda apjára maradt természetesen a 
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részletek elintézése, a teljes vételár előteremtése, a kis és nagy ház felépí-
tése, a kert tervezése és ápolása, száznál több gyümölcsfa elültetése, de 
mindebből semmi se lett volna Magda gyors elhatározása, fiatal lendülete 
nélkül, amely kevéssel utóbb a határnak is nekivezette. 

A részletekkel nem ismerős kívülálló egy széljegyzetből érti meg, 
hogy az utóbbi esetben Magdát apja mellőzésén kívül nyilvánvalóan egy 
ellene vezetett hadjárat is elkeserítette és menekülésre serkentette. Né-
meth Lászlót köztudottan elhallgattatták és csak fordítóként dolgozhatott 
(„Tízezer oldalt fordítottam”, jegyezte fel az „Utolsó széttekintés”-ben.) 
A hajsza ellene sokkal átfogóbb és általánosabb volt, mint ez az intézke-
dés mutatja. Magda nyelvésznek indult, előbb felvették az egyetemre, de 
utóbb kiebrudalták mint osztályidegent. (A könyv túlzott nagylelkűséggel 
nem árulja el az utókornak üldözője nevét.) Egyetemi tanulmányait Ka-
nadában befejezve egy középiskolán kezdett tanítani. „Tudod, hogy én 
örök tanár vagyok,” írta a hírre apja boldogan, – „s most rajtad át nyújtom 
csápjaimat az elveszett boldogságba.” (164. 1.) Természetesen Némethet 
annak idején a tanítástól is eltanácsolták. 

Az Atlanti–óceán mindenesetre kevésnek bizonyult ahhoz, hogy kettő-
jük áramkörét megszakítsa és Németh a régi magától értetődöttséggel 
fordult hozzá, ha szüksége volt bizalmas hallgatóra. Előtte leleplezhette a 
közéleti bántalom fájdalmát is: „a magyar irodalomban nincs keresniva-
lóm”, – fakadt ki az egyik levélben (249. 1.) és születésnapjáról így sóhaj-
tott fel: „az a szerencsétlen nap!” (156. 1.) Sokszor, magát csendesítve, 
inkább az élet apró megpróbáltatásairól írt, mint nagy problémákról. 
Nincs rendes balta. Nem kapni légi(postai) levélpapírt. A kis vaskályhá-
ból dől a korom. „Már figyelmeztettelek” – jegyezte meg máshol – „a 
vám (itt) olyan magas, hogy meghaladja az árú (küldemény) értékét. Kár 
a postának, meg a vámhivatalnak adni az ajándékot,” teszi hozzá (310.1.) 
Egyik levelét a füredi állomáson írta: „az őszibarackjaim miatt jöttem be, 
hogy káliszappant vegyek a permetezéshez.” (279. 1.) A kert nagy gond: 
a trágya széthordása, a fák bekötése, híradás a hernyók, őzek, nyulak kár-
tevéséről gyakran szerepelt beszámolókban. Szívesen tesz meg mindent a 
kertért, amit egészségi állapota enged, mert „ezek (a fák) hálásabbak 
lesznek, mint a gyerekek” jelentette ki (89.1.), de hozzátette Magdának: 
„ezt nem ellened mondom.” 

Alkalomadtán más is sorra került. „Barátaimhoz nem fűz semmisem” 
(69.1.) és „teljesen ellenséges zárlat vesz körül” (242.1.) tájékoztatta 
Magdát. Feleségére is gyanakodott, aki csak azért ment le hozzá időnkint 
Pestről, hogy „meg ne szólják”. (89. 1.) Házasságáról könyveiben több-
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ször emlékezik lelkesen, de Magdához írt levelében nem kendőzi eseten-
kénti rossz hangulatát. 

Mindezt sokban megmagyarázza és enyhíti, hogy önmagával se enge-
dékeny. Szigorú szerzetesi szabályokra emlékeztető életrendet teremtett 
magának és folytatólagosan harcot vívott a jólét ellen, amikor könyvei 
hatalmas közönségsikere azzal fenyegette. Az Égető Eszter ötödik kiadása 
42.000 példányban fogyott el és az egyik könyvnapi esszékötetét a megje-
lenés napján ötezer példányban szétkapkodták. A Kossuth–díjat átruházta 
a hódmezővásárhelyi iskolára, ahol valamikor tanított, a szerzői jogdíjak 
egy részét átíratta feleségére, segített a rászoruló rokonságon és még 
könyvvásárlási szenvedélyét is megzabolázta. 1959-ben fél hónapig meg-
élt 300 forintból (152.1.). Egy szobában lakott, ha kenyér, tej, méz sza-
lonna került asztalára, már dicsekedett a bőséggel. „Amit az emberi nem a 
legkevésbé bír, az a jólét s ami az emberségre méltóvá teszi az a küzde-
lem,” figyelmeztette a kanadai családtagokat (262–3. 1.), akiket egy más 
alkalommal attól óvott, ne kanadásodjanak el, hanem „szívják magukba a 
műveltséget, a magyar emlékeket, ami ott hozzáférhető” (59. 1.) Nincs 
részlet arról, mi jajdította fel, amikor egyszer ezt írta: „az emigráció is azt 
mutatja, hogy ezen a népen nem lehet segíteni” (306.1.). 

Szerencse azért, hogy korunk minden rázúduló nyomorúsága se teperte 
kétvállra. Az „Utolsó széttekintés”-ben közölt 1968-as naplórészletben 
már megállapította: „Az hogy gonoszok és süketek között éltem, nem 
változtat azon, hogy valami szépet hoztam össze” (180.1.). Az egyik le-
vélben élete végefelé ezt kiegészítette azzal, hogy „még mindig az írás az, 
ami... erőben tart” (277.1.). 

A Magdának küldött levelek gyűjteménye fokról fokra megrendítő ere-
jű olvasmánnyá válik, részleteivel korszakunkat egymagában leleplező 
kis remekművé és az olvasó az irodalmi gyönyörűségen kívül külön ju-
talmat is kap. „Magdáék megjöttek!” – írta Németh László (187. 1.), ami-
kor a politikai éghajlat évek múlva megengedhetővé tette a hazai látoga-
tást. Néhány évvel később együtt kocsizhatták be fél Európát. Ilyen jó 
vége csak a régi amerikai filmeknek volt. Ezt csak az tetőzheti be, hogy 
egy napon Magda tollat ragad és megírja apjáról emlékeit. 
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KABDEBÓ TAMÁS 
Obulussal a szájában dörömböl a mackó317 

Határ Győző: Medvedorombolás, Aurora, London, 1988.175 l. 
 
Körülbelül száz verset tartalmaz a Medvedorombolás. A kritika, idekint 
is, odabent is, öszikék-nek hívta Határ Győző legutóbbi verseskönyvét, a 
Lélekharangjáték-ot. Télike lenne tehát a jelen kötet? Rövid válaszunk: 
igen is, meg nem is. Határ művészetét ma jobban értjük, mint negyven 
évvel ezelőtt értették, akár az akkor élő kiváló eleink, mint a tradicionális 
klasszikusokon nevelkedett Szabó Lőrinc. Ha háború utáni köteteit né-
zem, a Liturgikon-t és az őrző Könyvé-t, legmeglepőbbnek azt találom 
ezekben, hogy velük egy olyan nyelvhasználatot vezetett be és olyan vízi-
ókkal élt Határ, melyek tizenöt–húsz évvel, világirodalmi szinten is meg-
előzték korukat. Hála az elmúlt évtizedek költői forradalmának, Határ 
próza, vers, prózavers, verspróza szövegeit ma sokkal familiárisabbnak 
érezzük. Hála az atombombának, a terrorizmus járványszerű terjedésének, 
az elidegenedett, öregeket husángoló gyerek söpredék bandáknak, a fut-
ballhuligánok ténykedéseinek, az Ajatollah- és Ceausescu–szerű politikai 
huligánok működésének, nemkülönben a világ elgépiesedésének és a 
szerelemtelen nemiség eluralkodásának, Határ tegnapelőtti víziói mamár 
jólérthetőek. Morális félelmeit mi is megéljük. A bátorság persze ebben 
rejlik: kimondani a még kimondhatatlant, a csak alig sejthetőt. A művé-
szet ebben: megformálni az érzelmek hőforrásából még amorf magma-
ként előretörő anyagot. A költészet pedig ebben: versekre váltani, emlé-
kezetes sorokba róni, feledhetetlen szavakra bontani a látomást. 

Határ kötete öt ciklusra oszlik: Barang barlang az első, Az ötödik év-
szak a második, Pásztorkodás a harmadik, A Tuskólábú a negyedik, a 
Medvedorombolás az utolsó ciklus. A kötet alcíme: „a Tuskólábú versbe-
foglalt kóborjárásai a kórságos nyavalyák és a halálközelítés Morbid 
Mappáján”. Barátai számára, kik végigizgultuk két nemisolyanrégi beteg-
ségét, köszvényét és hasnyálmirigy fertőzését, reszkető hangját, a halál-
közelítés nem hathat túlzásnak. Ám az igazság mégis ez: minden jó, ha 
vége jó, Határ Győző barátunk, a rádiós, a költő, a filozófus, az egykor 
még építésznek is látomásos reneszánsz ember talpra állt, helyén van, 
napi tizenkét–tizennégy órán át kopog a szedőgépen, írógépen, mint egy 
egyszemélyes magyar Gutenberg nyomda. Ha tehát a jelen és ismét 
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egészséges, tettrekész perspektívájából nézem: a Medvedorombolás túl-
ságosan pesszimista. Persze, itt van mindjárt még egy pont, ha úgy tet-
szik, egy sarkalatos írói erény: a betegség, a szomorúság, az időszaki de-
presszió karmai között is énekel a lantos; verset fájdalmából komponál a 
költő. 

A megtámadott szervezetnek, ha valójában életreképes még, megvan-
nak a maga gyógymódjai; ezek közül egyik az, hogy az ész orvoshoz fo-
lyamodik. A másik, hogy a szerető élettárs minden követ megmozgat és 
minden párnát puhábbra paskol. A harmadik, hogy mindenen túl, de a 
halálon innen higgyünk önmagunkban és saját hitünk balzsamával gyó-
gyítsuk, kenegessük nyikorgó eresztékeinket. Ha egytömbben támad ránk, 
jószerével kivédhetetlen, hasogassuk tehát, aprítsuk a halált! Így gyógyí-
tottak a sámánok bűvigékkel, így rímel gémberedett tagjaiba, így ritmizál 
gyorsuló vért önnön ereibe Határ Győző. 

Ezt persze wimbledoni sámánunk, maga a költő is tudja, s bár a kötet 
maga borogatós–borulátás, egyes verseiben, mint például a Lakatos Ist-
vánnak ajánlott Cethal-ban, meg–megcsillan a megelégedés halpikkelye 
is: 

Szeretem ezt a nyugton–folydogáló parton–tanyázó életvitelt amikor 
halat jelez a varsaháló s az ember napja nem hiába lelt 

Nem ismerek még, a ma élő költők közül olyant, aki szigorúbb mun-
kamorál szerint élne, mint Határ Győző. Az a valami, amit általában ih-
letnek nevezünk, álmában lepi meg, az inspiráció vele van nappalának 
munkás óráiban; a hetek és hónapok végén közel-s-távoli kötet–tervek 
ködlenek fel, s egészségtől függően előbb–utóbb meg is valósulnak. 
Mindannyian ellentmondásokból vagyunk összeragasztva, már DNA ve-
zérprogramunk keményen küszködik géneinkkel, s így van Határ is. Egy-
részről elutasít mindent – mármint minden vigaszt, malasztot és tömjént –
, amit a tételes vallás vagy a személyes istenhit nyújthatna. Verseinek 
agnoszticizmusa – nem a hangja, nem a stílusa – hasonlít Illyéséhez, de, 
főleg érzéki materializmusával még közelebb van Kosztolányi illetve 
Szabó Lőrinc beleérző világlátásához. Másrészről azonban, Határ Győző 
gyertyát gyújt halott barátai emlékére a szomszédos jezsuita templomban, 
s bár elutasítja másokét, meg nem bántaná azok hitét. .Az annyi túlvilág, 
kisisten, gonoszisten teremtette: kulissza–pokol–mennyország megének-
lője Határ, idelenn legfeljebb valami folytatásban, egy szakaszig tartó 
folytonosságban remél. Abszolút azonban abban, mégha ki is pellengérezi 
a tartalmatlan érzelmeket, aszerint él, hogy szeresd felebarátodat... 
másiránt, hogy a jó munka jó szívességet, a közöny ürességet szül. 
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A Medvedorombolás fájdalmas és kegyetlen kötet, mintha a szerző azt 
is mondaná: nekem fájt, fájjon hát nektek is, elvégre ez is egyfajta szíves-
ségtétel: felkészít bennünket, felvértez bennünket Thanatosszal való küz-
delmeinkben. Télike tehát ez a kötet? A Medvedorombolás néhány utolsó 
darabja közel ötven évvel ezelőtt íródott. „Az ember elmegy és földdé 
éggé akar válni”, írta akkor a költő. Mostmég mindig így. Sőt ígyebbül. 
De emlékezzünk, Határ művész és bűvész is, aki 15–20 évvel megelőzi 
korát. Ezek a versek tehát személyes mondandójukkal az ezredfordulón 
fognak beérni, mikor Határ Győző már a nyolcvanasokat tapossa majd. 

Mint a szerző minden idekint megjelent könyvének, ennek a fedőlapját 
is Határné Prágay Piroska tervezte. A művész–házaspár ezzel a folytató-
lagosan aranyborítású együttműködéssel is biztosítja a Hongriuscull-ből, 
Határ wimbledoni medvebarlangjából kikerülő művek teljes stíl–
egységét. Ezúttal azonban, a korábban megszokott barokk díszítőelemek 
helyett, Szirtes György húsz illusztrációját találjuk a kötetben és a borí-
tón, azé a Szirteséit, akit George Szirtes angol lírikusként ismer a mai brit 
költészet. 
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HAJNAL LÁSZLÓ GÁBOR 
Sorsos könyv...318 

Páskándi Géza: Az árnyékfejtők, Szabad–Tér, Budapest 1988,232 l. 
 
A Romániából Magyarországra települt és többségükben a harmincas 
években született magyar költők és írók közül majd mindnyájan megjár-
ták a börtönt és szabadulásuk után némaságra kényszerültek, de szenve-
déseikről sokáig hallgattak. Egy különös, szinte megmagyarázhatatlan 
változásnak kellett bekövetkeznie ahhoz – a határ mindkét oldalán –, 
hogy nyomdafestéket láthassanak a már korábban papírra vetett sorok. 
Köteles Pál egy menekülés anatómiáját rajzolta fel a „Búcsú Erdélytől” 
című dolgozatában. A remény és kiábrándulás napjait, az árulás és kitar-
tás módozatait úgy ábrázolta, hogy a történtek ellenére se legyen gyűlölet 
a szívekben. Münchenben pedig az 1936-tól 1958-ig Pankotán szolgáló 
református lelkész, Szilágyi Sándor kötete látott napvilágot, azt mutatván 
be, hogy az 1958. szeptember 6-án 20 évi kényszermunkára ítélt papnak 
mennyire tette könnyűvé, derűssé rabságát a hit ereje. Említsük meg, 
mintegy kihangsúlyozandó érdekesség gyanánt, hogy a túlélés mikéntjeit 
bemutató művek kéziratai sokáig aszalódtak fiókokban, és gondozásukat 
Magyarországon csak az úgynevezett magánkiadók vállalták. Páskándi 
Géza legújabb kötete, Az árnyékfejtők hátsó borítóján ez olvasható a 
szerző eligazításaként: 

„A régiek azt mondták: minden könyvnek sorsa van. Tegyem hozzá: 
többféleképpen is. Nemcsak úgy, hogy emberi sorsokat foglalnak maguk-
ban, hanem például évekig hevernek asztalfiókokban, mert bár a szakmai 
olvasónak tetszik, mégis széttárja karját: – Gondolod, hogy nem lenne 
belőle botrány? Úgy értem, diplomáciai... 

Nos, úgy határoztam, néhány ilyen »sorsos könyvet« – ha lehet – köz-
readok, hiszen ezek nem csupán azért dokumentumok, mert hogy a ben-
nük foglalt életanyag jobbára valóban nyers és szigorú tényeken alapul, 
hanem: mindegyik könyv útja maga is dokumentuma egy–egy időszak-
nak. 

Első »sorsos könyvem« legyen Az árnyékfejtők. Ez az írás első válto-
zatban 1982-ben elnyerte a Magyar Televízió pályázatának fődíját. Nem 
mutatták be. Nem jelent meg sehol. 
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E lélektani, politikai, szexuális történet az ötvenes évek elején játszó-
dik le egy dunai sziget kényszermunkatelepén, ahol politikai rabok élnek 
és dolgoznak. Furcsa, perverz játék jut eszükbe, hogy őreik életét feldúl-
ják vele. Ehhez hasonló történetet több rabtársamtól is hallottam. Ezekből 
s persze a képzeletemből gyúrtam eggyé e némileg kísérteties históriát.” 

Páskándi Géza gondolkodását, stílusát nem lehet szórakoztatás, köny-
nyű kikapcsolódás gyanánt követni: ehhez a szokásosnál jócskán nagyobb 
odafigyelés szükséges, megtetézve az áthallások képességével. Mindezek 
birtokában viszont komoly élvezettel silabizálhatjuk az élet ösvényein 
randalírozó szereplőinek bemutatását. Különösen azok értik a sittes–
zsargont, akik belülről is tapasztalták a „dürgést”, hogy milyen volt az a 
világ, ahol összezárva élnek rabok és smasszerok. 

A kényszermunkások és őrzőik által lakott szigeten különös esemé-
nyek történnek. A kubikustáborban egymás mellett markolják a talicska 
szarvát kommunisták és fasisztáknak nyilvánítottak, öregek és fiatalok, 
értelmiségiek és valamiféle mesterségek szakemberei, a lényeget tekintve 
azonban egyformák, legalábbis abban az értelemben, hogy elítélték őket, 
s várnak a szabadulásra. De közben valamicske szórakozásra is áhítoznak, 
különösen a szellemi ténykedéstől megfosztottak latolgatják, hogyan le-
hetne összeugrasztani az őrséget. A civakodáshoz elengedhetetlenül szük-
séges „kellékek”, az elzártságban unatkozó, cicomára és udvarlásra vá-
gyódó nők nem hiányoznak, tehát indulhat a móka. A telepre nőtlen fiatal 
tisztet vezényelnek, és a parancsnok bővérű asszonya – öregedő férje tud-
tával – szövögeti hálóját, de az őrséghez tartozók is gyakorta szegik meg 
a házastársi hűséget. 

A civakodás, féltékenységi jelenet lakásonként változik, ám valameny-
nyi helyen van ok tettlegességekre, mert mindkét nemhez tartozók szíve-
sen kószálnak az idegen búzában. Ki ezért, ki azért keresi a kalandokat és 
közben a rabkórház gyengélkedőjében azt latolgatják a protekciós bete-
gek, mint a Párkák, hogy mely irányba kell szőni, fonni a gyilkos indula-
tok fonalát. Páskándi Géza egészen sajátos szemszögből mutatja be a 
kényszermunkatábort, és nem fölösleges elgondolkodni eme szándékán. 
Ahol nők vannak, ott már nem lehet nagyon unatkozni, hiszen – ha nem is 
tapinthatóak – látványuk bőven elegendő a szoknyaemlékek felidézgeté-
séhez, a szerelmi kalandok Háry Jánoskodáshoz, s eközben (vagy ezekbe 
csomagolva) felszínre kerülhetnek a mélyben bugyogó indulatok. A törté-
netet olvasván néhányszor eltöprengtem azon, hogy a könnyed hangvétel-
re stilizálás mögött mennyien veszik majd észre a páskándiság filozofikus 
súlyát. 
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Ha pontosan kellene Az árnyékfejtők-ről rövid véleményt mondani, 
úgy azt mondanám: balladásított gyötrelmek, a bilincsek mítosza. Mert 
az. emlékké satnyult vagy nemesedett szenvedésekben később a szellemi 
kiszolgáltatottság a legmaradandóbb. Főleg annak, aki mögé lát a 
fogvatartók cinizmusának. 

Páskándi simára fésülgette a különféle torzonborz gondolatokat: a dia-
lógusok párbeszélgetői valamennyien románul diskurálnak a zárkában, a 
lapátnyelet markolva, s elvétve firtatják rabtársuk nemzetiségét. Márpedig 
ez óriási lehetőség egy írónak arra, hogy véleményt monologizáltathasson 
az összezárt szász, sváb, örmény, zsidó nemzetiségűekkel, vagy az 
életfogytiglanos magyarokkal és románokkal, hiszen így mód van a kriti-
kára, önbírálatra. Ám csak erre törekedni rém unalmas lenne; ezért kell a 
kerettörténet, a nők, a nemiség, amely szintén az egyenlőtlen emberek 
küzdelme. Magyarországon nyomdafestéket láthatott a recskiek, a kitele-
pítettek sorsának szociográfikus feldolgozása, hirtelenjében vagy féltucat 
kötetben adnak képet az erdélyi magyarság – a menekülők és maradottak 
– helyzetéről. Érdekes és tanulságos dokumentumok ezek, ám a körbe-
gyűrűzött döbbenet krónikáiból legtöbbször hiányzik a „hova;” fejtegeté-
se, pedig pont az lehetne a tegnapok és a holnap között fészkelődő kor-
osztályoknak az egyedüli reménye; van hová és van miért oda! 

Az árnyékfejtők jó időben jelent meg. A drámai eseménysor közlése az 
alkunélküliség bizonyítéka, hogy a megélt históriát nyomdakésszé lehet 
úgy is formálni, ha kerülik a vak indulatkitöréseket. A szabadulás pillana-
ta is hasonlatos a béke első napjához; másként lesz minden. No igen, va-
lamiről mégis elfeledkeztünk, nevezetesen, hogy mi lett a könyv szereplő-
ivel, köztük az ifjú és becsületesnek mutatkozó hadnaggyal? Az őrmeste-
rek tőrbecsalták és agyonverték, mert a gyűlölet a legnehezebben szelídít-
hető indulat. 
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GERENCSÉR LÁSZLÓ 
A gondolkodás serkentésére319 

Hanák Tibor: Nyitott szemmel I. Sodalitas, Bécs 1987,213 l. 
 
Nem tudom, hányán hallgatták az elmúlt évtizedben és hányán hallgatják 
ma a Szabad Európa Rádió adásait Magyarországon. A nem hivatalos 
(hiszen másról nem is lehet szó) becslések a felnőtt lakosság igen számot-
tevő hányadáról szólnak. A rádióhallgatók egy része a zenei műsoroknál, 
más része csupán a híreknél forgatja a kereső gombját a müncheni adóra – 
ámde így is jelentős azoknak száma, főként az értelmiségiek körében, 
akik más „háttér” műsorokon kívül rendszeres hallgatói Hanák Tibor heti 
rádió jegyzeteinek, mondhatjuk nyugodtan „mini esszéinek”. Azoknak a 
„nyitott szemmel” készült írásoknak, amelyekből most először az Auszt-
riai Magyar Egyesületek Központi Szövetsége Sodalitas kiadója ötvenet 
tett közzé az 1974–1987 közötti időszakból. 

Értékes hozzájárulás ez a hetvenes–nyolcvanas évek magyarországi 
közgondolkodását befolyásoló tényezők majdani vizsgálatához. Közis-
mert az önálló szellemiséget, a nyitott gondolkodást ösztönző és segítő 
nyomtatott szó majdnem teljes hiánya, igen szűk körre való korlátozottsá-
ga. Ezt a hiányt volt és van hivatva enyhíteni az éterben szabadon áramló 
gondolat. A szó azonban gyorsan elszáll, mégha a mondandó gyökeret ver 
is. Hanák Tibor könyve most segít felidézni és újragondolni az elhangzot-
takat. Talán már nem csupán a képzelet sugallja azt a reményt sem, hogy 
a megnyíló határokon át a kötet eljusson Magyarországra s értékeivel 
újabb ösztönzést adjon a politikai–szellemi eszmecserének. 

A hétről–hétre kiválasztott és feldolgozott kérdések nem elhanyagolha-
tó hányada változatlan aktualitással bír Magyarországon. Nemcsak, és 
nem is elsősorban azért, mert a gazdasági–társadalmi–politikai mecha-
nizmus 1989 tavaszán még változatlan, hanem a feltárt gondok, az elem-
zett összefüggések mély gyökerei, maradandó erkölcsi és politikai romlást 
okozó kihatásai miatt. Még akkor is így van ez, ha egyre több a remény a 
szerző 1986-ban megfogalmazott próféciájának megvalósulására. ”Bízha-
tunk abban, hogy a magyarság nem vak és nem hagyja magát elkápráztat-
ni a mindennapi életben oly fontos engedményekkel, pozitívumokkal, 
hogy tehát tudja, mit veszített: önállóságát, a demokráciát, a nyugati fej-
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lődés útját, az európai egyesülésben való részvételt.” („Miben bízha-
tunk?”) 

Nem kétséges, Hanák Tibor hatalmas tudásának, imponáló szellemi 
magabiztosságának csupán forgácsai ezek a kis esszék. Mégis ott van 
bennük a filozófiatörténet, a kultúrtörténet kiváló művelőjének teljes szel-
lemi fegyvertára, a „csata” minden – ha a SZER más adásaihoz mérten 
nem is oly látványos – kelléke. Magyaráz, anélkül, hogy kioktatna, érvel, 
kapcsolatot bogoz látszólag távoli jelenségek között. Ha kell teoretikus, 
ha kell prakticista. Bár a feldolgozott témák szürke hétköznapiak, mégis 
„ülnek”, megfelelő keretet adnak a szerző véleményének kifejtéséhez. 
Valóban „nyitott szemmel” és gondolkodó fejjel íródtak. 

Számomra az oly gyakran emlegetett nemzeti sorskérdésekről (alkoho-
lizmus, népszaporulat, nacionalizmus–hazafiság), a történelemről, a 
kommunista pártfrazeológiáról és az Európáról szóló előadások adták a 
legmélyebb impulzusokat. 

Ki mer ma elfogulatlanul beszélni Magyarországon a fiatalokról, a né-
pesség fogyásáról vagy az alkoholizmusról? Bízvást mondhatjuk, hogy 
senki. Pedig egyik kérdés sem kizárólagosan Duna–Tisza menti probléma 
– mondja a szerző. Az azonban már igen, hogy miért nő Magyarországon 
fiatalkorú alkoholfogyasztók száma, milyen az italfogyasztás formája, 
kulturáltsága. Miként annak a megértése is, hogy nem a lakosság létszá-
mától függ csupán a nemzet jövője, az élet minősége. Ezekben a nyolcva-
nas évek első felében megfogalmazott gondolatokban bukkan fel az ifjú-
ság folyamatos belső válságának problémája. Annak az eszmei–erkölcsi 
űrnek, kilátástalanságnak és a minimális anyagi életfeltételek megterem-
téséért vívott küzdelemnek a következményeként, amely a kelet–közép–
európai társadalmak akut válságtünete lett. 

A Kárpát–medence népeinek, Kelet–Közép–Európának, a Balkánnak 
évszázados tehertétele a nemzeti ellentét, amelyet sem a XX. század hiá-
nyos polgári fejlődése, sem messianisztikus internacionalizmusa nem 
tudott megoldani. Hanák 1983-ban íródott mondatai a nacionalizmus és a 
demokrácia hiányának, az antidemokratizmusnak az összefüggéseiről 
találó helyzetképet tárnak elénk („Nacionalizmus és demokrácia”). S ide 
csatlakoznak az „álom Európáról” fejezet cikkei, amelyekben Jászi Osz-
kár Keleti–Svájc víziója, Erhard Busek osztrák néppárti politikus Közép– 
Európa gondolata elevenedik meg. A politikusok, történészek számára 
pedig örök figyelmeztetésül kellene idézni sorait: Magyarország nem Kö-
zép–Kelet–Európában, hanem Kelet–Közép–Európában fekszik. Ott, ahol 
az európai léleknek és szellemnek, az európai ideáloknak és elveknek kell 
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meghatározó erővel bírnia. Azoknak az erőknek, amelyek nem uniformi-
zálni akarnak, hanem a humánum jegyében ismerik és elismerik a más-
ság, a különbözőség lehetőségeit és tiszteletben tartják, hogy minden nép 
és népcsoport, minden kisebbség, minden egyes ember élhesse a maga 
individualitása szerint való életét, mások megsértése nélkül. („Térkép és 
szellem”, 1985) 

S végül az a kérdéskör, amely látszólag nem más, mint a felszíni jelen-
ségek számbavétele, valójában sokkal súlyosabb gondok felidézője. 
„Rejtjeles ország” mondja egyik írásának címe (1987). Valóban, a kelet–
közép-európai országok politikai mindennapjainak legjellemzőbb vonása 
lett a ködösítés, a homályos utalás, a bürokratikus miszticizmus, a dema-
góg üresség, a mellébeszélés. Egyszóval mindaz, ami a félelmetes nyelvi 
romlásban is jelentkezik. így jött létre az az állapot – írja a „Nyelvünk 
romlásáról” c. cikkben 1974-ben –, amelyben „ha nem ügyelünk a ve-
szélyre, ha átvesszük az ostoba kifejezéseket, az ideológiai frazeológiát, 
önmagunkat üresítjük ki, magyarságunkat tesszük tartalmatlanná, színte-
lenné és gyengévé”. Még akkor is, ha ez nem más, mint nyelvi önvéde-
lem. 

Széles spektrumot fognak át ez írások. Minden gondolkodó magyarhoz 
szólnak, érzésünk szerint azonban elsősorban a trianoni határokon belül 
élőkhöz. S amikor Hanák Tibor gondolatainak ismertetése, idézése helyett 
a velük való megismerkedést inkább az olvasóra bízzuk, azt reméljük, 
hogy a jelen válogatást mielőbb a továbbiak követik. 
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BORBÁNDI GYULA 
Olvasónapló320 

Ungarn, Südosteuropa–Handbuch, Bánd V. Herausgegeben von Klaus–
Detlev Grothusen, Vandenhoek und Ruprecht, Göttingen 1987, 781 l. Ára 
DM 224 
 
A Magyarországgal foglalkozó kézikönyvek újabb értékes darabbal gaz-
dagodtak. A Magyar Tudományos Akadémia által 1970-ben kiadott Ha-
zánk Magyarország, és angol változata, az Information Hungary után 
most németül is rendelkezésre áll egy olyan összefoglaló mű, amely Ma-
gyarországot érintő majd minden kérdésben tudományos szakszerűséggel 
igazítja el az érdeklődő olvasókat. A Hazánk Magyarország a maga 1080 
lapjával terjedelmesebb, mint az Ungarn. A német kézikönyvvel ellentét-
ben nem korlátozódik az 1945 utáni időszakra, hanem a magyar történel-
met, művelődést és társadalmi életet a kezdetektől tárgyalja. Gazdag kép-
anyaggal rendelkezik, ami a németből hiányzik. Ez egyáltalán nem közöl 
képet. Viszont később készülvén el, sok tekintetben frissebbnek tekinthe-
tő, mint a magyar vagy az angol kézikönyv. 

A göttingeni kiadó és Klaus–Detlev Grothusen hamburgi történész a 
vaskos kötettel arra törekedett, hogy a német olvasóközönséget megis-
mertesse a hungarológiai kutatások eddigi eredményeivel és mai állásá-
val. Az „Ungarn” ötödik kötete egy sorozatnak, amelyben 1974 óta Tö-
rökországot, Görögországot, Romániát és Jugoszláviát mutatták be. A 
magyar kötet után a bolgár, az albán és a ciprusi kötet következik. Ma-
gyar részről felvethető a kérdés, miért került bele Magyarország egy Dél– 
Kelet–Európa sorozatba, hiszen földrajzilag, kulturálisan és az újabbkori 
politikai fejlődését tekintve aligha sorolható oda, mégha történelme során, 
különösen az első évszázadokban szoros kapcsolatban állott a délkelet–
európai népekkel és államokkal. Grothusen professzor is érinti bevezető-
jében ezt a kérdést. Arra hivatkozik, hogy a kiadó az UNESCO dél–kelet–
európai regionális bizottsága, az Association Internationale d'Études du 
Sud Est Európáén (AIESEE) Dél–Kelet–Európa–fogalmát vette alapul és 
abból kiindulva terjesztette ki figyelmét Magyarországra is. 

A könyv összeállításának munkája több évet vett igénybe. A szerkesz-
tő hosszas tájékozódás után tekintélyes munkatársi gárdát szervezett, né-
met, valamint hazai és külföldi magyar tudósok részvételével. A felkért 
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magyarországi szerzők azonban, felső nyomásra, kifogásolták egy nyugati 
magyar szerző részvételét, amit a szerkesztő a vállalkozás érdekében tu-
domásul vett és a szóbanforgó nyugati magyar szerző közreműködéséről 
lemondott. Erre szolidaritásból több nyugati magyar szerző lemondta 
részvételét. Tehát új munkatársakat kellett keresni és találni. Emiatt a 
munkák elhúzódtak. A végső munkatársi gárda szakmailag ugyanolyan 
képzett és kompetens volt, mint az eredetileg tervezett. 

A kézikönyv anyagát harminc szerző írta. Ezek hét különböző ország-
ban laknak és dolgoznak. Közülük 14 német, 13 nyugati magyar és 3 bu-
dapesti magyar szakember. 

A budapestiek írták a polgári jogról (Vékás Lajos), a büntetőjogról 
(Györgyi Kálmán), valamint a főiskolákról és a tudományokról (Tóth Pál 
Péter) szóló fejezeteket. A hamburgi Holger Fischer ismerteti a Magyar-
országgal kapcsolatos földrajzi tudnivalókat. Deák István a magyar törté-
nelem 1918 és 1945 közötti szakaszáról ad áttekintést. Schöpflin György 
foglalkozik a magyar belpolitikai viszonyokkal, Klaus–Detlev Grothusen 
a külpolitika alakulásával, a belpolitikához hasonlóan ugyancsak 1945-től 
kezdődően. Kovrig Bence az MSZMP felépítését, szerepét és tevékenysé-
gét, a müncheni Hans–Christian Pilster a honvédelem ügyét és Völgyes 
Iván a politikai kultúrát tárgyalja. A magyar kormányzati rendszert, az 
alkotmányt és a közigazgatást Brunner György elemzi. A gazdasági rend-
szerről Márer Pál, a nagy– és kisiparról Wass András, a bányászatról és 
energiagazdálkodásról a berlini Jochen Bethkenhagen, a közlekedésről, 
kereskedelemről és turizmusról a hamburgi Klaus Fischer és Wass And-
rás, a mező– és erdőgazdaságról Antal Endre, a külkereskedelemről a 
müncheni Roland Schönfeld tájékoztat. A „Társadalom” című részben a 
népesség szerkezetét a müncheni Gerhard Seewann, a szociális struktúrát 
az ugyancsak müncheni Kathrin Sitzler, a tér– és várostervezést Holger 
Fischer, az iskolarendszert a frankfurti Wolfgang Mitter, a tömegtájékoz-
tatást Lendvai Pál, az egyházak és vallási közösségek helyzetét András 
Imre ismerteti. A kulturális részben Hellenbart Gyula az irodalomról, Fa-
zekas Tiborc és a hamburgi Götz Mavius a színházról, a berlini Hans–
Joachim Schlegel a filmről, a berlini Brúnó B. Reuer a zenéről, Kovács 
Attila és Fazekas Tiborc a képzőművészetről ír. Deák, Schöpflin, Kovrig 
és Völgyes tanulmányai angol nyelven olvashatók. 

A dokumentumok között találunk egy időrendi beosztást, a legfelső ál-
lamhatalmi szervek személyi összetételét, valamint az MDP és az 
MSZMP irányító testületéinek összetételét, a politikai, gazdasági és kultu-
rális szerződések listáját, az 1945 és 1985 közötti választási eredménye-
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ket, vezető személyiségek életrajzi adatait, gazdag bibliográfiát, a rövidí-
tések jegyzékét és tájékoztatást a helységnevek különböző nyelvű írás-
módjáról. A kötetet név– és tárgymutató zárja. 

A szerzők a nyolcvanas évek közepéig kísérték figyelemmel a Ma-
gyarországgal kapcsolatos témaköröket és nemcsak a magyarországi, de a 
nyugati kutatási eredményekre is támaszkodtak. A kézikönyv céljának 
megfelelően nem mélyedtek el választott tárgyuk részleteiben, hanem arra 
törekedtek, hogy a legújabb kutatások és ismeretek alapján adjanak szak-
szerű tájékoztatást egy–egy témakörről, elsősorban nem a tudományos 
világ, hanem a Magyarország iránt érdeklődő művelt közönség részére. A 
szövegek könnyen olvashatók, megértésük nem okoz gondot, mert vilá-
gos fogalmakkal és meggyőző érveléssel íródtak. 

Néhány kritikai észrevétel azonban helyénvalónak és szükségesnek lát-
szik. Apróságokról van szó, amelyek nem csökkentik a mű értékét és je-
lentőségét. így például magyar nevek esetében (ellentétben a szláv nyel-
vekkel, talán a germánokkal is), nem szokásos a keresztneveknek azok 
kezdőbetűivel való helyettesítése. Szervezetek és politikai intézmények 
nevének a kezdőbetűkkel való jelzése kétségtelenül helyet takarít meg, de 
ha sok van belőlük, megnehezíti az olvasást. Félreértésekhez is vezethet. 
(Például a Magyarországi Szociáldemokrata Pártot némely szerző 
MSZDP-nek, más szerző MSZP-nek rövidíti. A névmutatóban két helyen 
jelennek meg a szociáldemokrata pártra való utalások, az MSZDP-nél és 
az MSZP-nél.) Felvethető a kérdés, helyes-e a német nyelvben a magyar 
nemesi neveket „von” előszóval ellátni. Tudomásom szerint a „von” a 
német birodalmi bárókat illeti meg (Freiherr, Freifrau) és ezekkel nem 
azonosíthatók a magyar nemesek. Németországban szép számmal akad-
nak magyar menekültek, akik odabiggyesztik nevük elé a „von” szócskát, 
de kissé különös ezt, mint a szóban forgó kötetben, olyanok neve előtt is 
látni, akik maguk sohasem használták. Engem kissé mulattatott a „von 
Kossuth”, a „von Mindszenty”, a ”„von Keresztury”, a ”von Dinnyés”, 
kevésbé a „von Lukács”, mert Lukács György németországi fiatalkori 
éveiben magyar nemességére büszkén maga is használta a von-t neve 
előtt. 

A szerzők vizsgálódásaikat a mai magyar államra korlátozzák, kivéve 
a színházról szóló fejezet írói, akik szerint a mai magyar színházra vetett 
pillantás korlátozott lenne, ha nem terjedne ki a történelmi Magyarország 
utódállamaiban élő magyarok színházi kultúrájára. Ez így van, de akkor 
ilyen összefüggésben kellett volna tárgyalni az irodalmat, a zenét és a 
képzőművészeteket is. És ha már kiterjedt a figyelem a szomszédos or-
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szágok magyarjaira, mi akadályozhatja a nyugati magyarok művelődési 
teljesítményeinek számbavételét? Ha viszont – bármily okból is – a szer-
kesztői koncepcióba csak Magyarország fért bele, akkor a színházzal sem 
lehetett volna kivételt tenni. Vagy az történt, hogy a szerzők túltették ma-
gukat a szerkesztési elveken? 

Az „Ungarn” kézikönyv apró hibái ellenére is sikeres vállalkozásnak 
bizonyult. Arról természetesen sem a szerkesztő, sem a szerzők nem te-
hetnek, hogy a megjelenést követő rövid időszak olyan változásokat ho-
zott és remélhetően hozni fog a közeljövőben, hogy némely megállapítás 
vagy helyzetábrázolás már nem állja meg a helyét. Ennek ellenére a 
könyv továbbra is hasznos eligazítást nyújt mindenkinek, aki német nyel-
ven Magyarországról tájékoztatást kíván kapni. 

 
Gesta Hungarorum 7–77, szerkesztette Saáry Éva, SMIKK, Zürich 1984 
és 1985,203+383 l  
Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben,  Tanulmá-
nyok, szerkesztette Saáry Éva, SMIKK, Zürich 1987,256 l. 
 
A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) hagyomá-
nyos őszi lugánói tanulmányi napjait 1982-től kezdődően három éven át 
arra használta fel, hogy az évi találkozók résztvevőit a magyar történelem 
legfontosabb szakaszaival és problémáival ismertesse meg. Ugyanakkor, 
folytatva a tanulmányi napok anyagának könyv alakban történő kiadását, 
azt tervezte, hogy a három konferencián elhangzott előadásokat nyomta-
tásban megjelenteti és ezzel írásban is hozzáférhetővé teszi a magyar tör-
ténelem nyugati magyar szakemberek által történt feldolgozását. Mindezt 
a Kör elnöke, Saáry Éva azzal indokolta, hogy „a nyugaton élő magyarok 
nagy része elsősorban a történelemhez vonzódik” és az irodalomtól, va-
lamint más művészeti ágaktól azt kívánja, hogy „a történelem által felve-
tett kérdésekre” válaszoljanak. Ebben sok az igazság és dicséretre méltó a 
nyugati magyar értelmiség ez igényének a kielégítése. 

A SM1KK előtt két lehetőség nyílott. Az egyik: a konferencia témáit 
úgy válogatja meg, hogy az elhangzott előadások egymás mögé helyezve, 
egy vagy több kötetben, a magyar történelem egészének vagy jelentős 
eseményeinek összefüggő ábrázolását nyújtsák, vagyis a nyugati magya-
rok, elsősorban a fiatalok egy itt született összefoglaló magyar történetet 
kapjanak. Ezt nem sikerült megvalósítani. Maradt tehát a másik lehetőség. 
Nem a Kör vezetőinek akaratából, hanem azért, mert nem minden téma-
körre akadt megfelelő előadó, s nem minden megfelelő előadó volt szabad 



 

1408 

abban az időben, amikor a konferenciákat rendezték. A rendezők tehát 
részben a rendelkezésre álló előadói gárdától kellett függővé tegyék az 
előadások témáit. Ennek tudható be, hogy bizonyos tárgykörök hiányoz-
tak, mások csak vázlatos tárgyalást kaptak, ismét másokat meg éppen 
csak érinteni lehetett. 

További dilemmát okozott, hogy – most már csak a nyomtatásban 
megjelent anyagról szólva – mi legyen a tervezett publikáció formája: 
csak az előadásokat közlő tanulmánykötet vagy a konferenciák jegyző-
könyve, tehát tartalmazva azok teljes anyagát. A SM1KK az utóbbi meg-
oldást választotta, ami ugyan a hagyományokat követte, de megfosztotta 
az olvasókat attól, hogy magyar történelemkönyvet kapjanak. A tervezett 
három kötet – amelyből eddig kettő jelent meg – egyéb, járulékos és a 
témához nem tartozó szövegeket is közöl, de ugyanakkor a jegyzőkönyv 
követelményeit sem elégíti ki, mivel nem tartalmazza az előadásokat kö-
vető vitáknak még rövidített áttekintését sem. 

Mindez csak a kiadás formai részére vonatkozik, nem a tartalomra, 
amely olyan színvonalas, hogy megérdemelte volna egyetlen történelem-
könyvbe való sűrítését. 

Az 1982-es, 1983-as és 1984-es konferencia előadásai, következésképp 
a Gesta Hungarorum három kötetének tanulmányai a magyar történelmet 
kezdeteitől 1945-ig tekintik át. 

Az első kötet a honfoglalástól Mohácsig terjed. A bevezető tanul-
mányban Kocsis Gábor arról elmélkedik, miért fontos a történelem isme-
rete és miért választotta javaslatára a SMIKK a Gesta Hungarorum „leg-
színtelenebb s ezért legsemlegesebb” címet. Kocsis Gábor a gesta szó 
eredeti értelmére gondolt, „a gero, gerere, gessi, gestum latin igére, mely 
magyarul annyit jelent, mint viselni, mind cselekvő, mind szenvedő ér-
telmében. A participium perfectum – múltidejű melléknévi igenév – töb-
bes, semleges alanyesete – a gesta szó – teljes értelmében magyarra for-
dítva a tettek és az elviselt dolgok összességét jelenti tehát, s ebben az 
értelemben használták a középkori történetírók európaszerte. A »Gesta 
Hungarorum« a magyarok tetteinek és elviselt dolgainak összessége; s 
azt, hogy mi magyarok tettünk s elviseltünk egyet s mást az elmúlt ezer 
év alatt Európa térségein, még azok sem tagadhatják, akik ezzel a ténnyel 
mindmáig nem tudnak, vagy nem akarnak megbarátkozni.” 

A tanulmányok szerzői elismert, megbecsült kutatók és írók. A buda-
pesti László Gyula a honfoglaló magyarság régészeti kutatásáról, elsősor-
ban saját kutatási eredményeiről tájékoztat. Vajay Szabolcs az európai 
magyar kalandozásokat elemzi. Adriányi Gábor bemutatja, hogyan folyt a 
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keresztény hittérítés Géza fejedelem korában és hogyan történt Magyaror-
szág belépése a keresztény nyugati népközösségbe. Bogyay Tamás a 
nemzetközi koronakutatást tárgyalja. Arról ír, miért tekinthető a szentko-
rona a magyar történelem forrásának és szereplőjének. Az Árpádok korá-
nak történeti áttekintését Ferdinandy Mihály nyújtja. Ugyancsak ő mutatja 
be Nagy Lajos királyról szólva az Anjouk Közép–Európáját. Nagy Lajos 
a központi alakja további két tanulmánynak is: Szamosi József a vele 
kapcsolatos emlékeket ismerteti, Sánta–Pintér Gyula pedig az ún. kassai 
privilégiumról ír. Végül Csernohorszky Vilmos terjedelmes, jól dokumen-
tált tanulmányban foglalkozik a mohácsi csatával és következményeivel, 
kritikailag értékelve az ezzel kapcsolatos kutatásokat és publikációkat. 

A Gesta Hungarorum második kötete a Mohácstól a kiegyezésig terje-
dő kort tekinti át. A tanulmányok sorát Hanák Tibor „Történetfilozófia és 
magyar történetszemlélet” című kitűnő írása nyitja, de minden erénye 
ellenére kilóg a kötetből, tematikailag ugyanúgy nem ide tartozik, mint 
több más írás, amely előadásként a konferencián vagy annak ideje alatt 
Lugánóban elhangzott. Ebben a kötetben érezhető leginkább, hogy a szer-
kesztő szeme előtt a találkozóról szóló beszámoló és nem egy történelmi 
tanulmánygyűjtemény közreadásának szándéka lebegett. Különös figyel-
met érdemel Matuz József tanulmánya „A magyarországi török hódoltság 
néhány főbb sajátosságáról”. A szerző kitér az oszmán birodalom jellem-
vonásaira, válaszol arra a kérdésre, miért nem kebelezte be a török Moh-
ács után Magyarországot, ismerteti a török berendezkedést az elfoglalt 
országrészben, az oszmán gazdasági és társadalmi életet, a hódoltság ha-
tását a magyar fejlődésre. A tanulmány fő erénye, hogy a török megszál-
lást nem magyar vagy nyugat–európai, hanem török források alapján mu-
tatja be. Illyés Elemér a független erdélyi fejedelemség szerepét elemzi. 
Sánta Pintér Gyula a magyar nemesi vármegyének a török megszállás 
korában vívott küzdelmét mutatja be. Kocsis Gábor tanulmányának témá-
ja a reformáció hatása és jelentősége a magyar történelemben. Szabó Fe-
renc a katolikus megújulással és Pázmány Péter működésével foglalkozik. 
Csernohorszky Vilmos több mint hetven lapon Rákóczi Ferenc életét és 
tevékenységét tárgyalja. Deák Ernő a 19. századba viszi az olvasót, ismer-
tetve Széchenyi és Kossuth hatását a nemzeti tudat alakulására. Gosztonyi 
Péter a negyvennyolcas szabadságharc honvédségét mutatja be. Péter 
László a hatvanhetes kiegyezést elemzi. 

A vállalkozást a készülő harmadik kötet zárja le, közreadva az 1984-es 
konferencia anyagát és a magyar történeti áttekintést 1945-ig nyújtva 
meg. Ugyancsak egy lugánói konferencia anyagát tartalmazza az Erővo-
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nalak a két világháború közti magyar szellemi életben című tanulmánykö-
tet. 1985- ben ez volt az őszi tanulmányi napok központi témája, némileg 
kiegészítve a Gesta sorozatát és bővebben tárgyalva a két háború közötti 
negyed századot. Ennek ezúttal azonban nem a politikai, hanem a szelle-
mi, művelődési vetülete került megbeszélésre. A két háború közti Ma-
gyarország politikai és társadalmi képét Csernohorszky Vilmos rajzolja 
meg, azzal a végső következtetéssel, hogy az ország belső bajai és nehéz-
ségei ellenére is kormányozható maradt. Megmenekült a káosztól, az 
anarchiától, de a totális diktatúrától is, ha a szóbanforgó korszakot a né-
met megszállással, vagy legalábbis Horthy Miklós elhurcolásával lezárt-
nak tekintjük. És annak kell tekintenünk, mert ami utána következett, mu-
tathatott az előbbivel eszmei rokonságot, attól erkölcsben, módszerben és 
kormányzati gyakorlatban lényegesen eltért. Csernohorszky nem közli, 
meddig terjedt az általa inkább pozitívnak, mint negatívnak értékelt idő-
szak, de nem hinném, hogy abba az 1944. október 15-e utáni hónapokat is 
beleérti. Abban kétségtelenül igaza van, hogy Magyarországon más álla-
mokkal ellentétben önállósága éveiben sem nemzetiszocialista (Németor-
szág), sem fasiszta (Olaszország), sem bolsevista (Oroszország) önkény-
uralomra, sem királyi vagy államfői diktatúrára (Románia, Jugoszlávia) 
nem került sor, nem kergették szét a parlamentet (Lengyelország), nem 
lövettek tüntető munkásokra (Ausztria) és nem lett véres polgárháború 
színtere (Spanyolország). A tanulmány gyengéje viszont, hogy' érinti 
ugyan a szociális bajokat, de nem foglalkozik kielégítően az egészségte-
len birtokviszonyokkal, a falusi és külvárosi nyomorral, a robbanással 
fenyegető társadalmi feszültséggel. Egy tárgyilagos helyzetábrázolás 
megérdemelt volna némi egyensúlyt a rendszer pozitívumai és negatívu-
mai között. Vitathatók az írók szerepével kapcsolatos nézetei is. Vannak 
elfogadható érvek például az írók politikai tanácsaival szembeni óvatos-
ság mellett, de túlzásnak érzem, hogy ezek olykor „egyenesen katasztrófát 
okoznak” – miként Csernohorszky egyetértőén a német Erwin Wickertet 
idézi. Nem tudom, mely magyar író politikai tanácsa vagy javaslata oko-
zott katasztrófát. Ezt politikusok vagy katonák tettei szokták okozni. Ab-
ban aztán igazán egyedülálló Csernohorszky Vilmos, amikor az írókról 
szólva kijelenti, hogy: „ha pl. csak azt elolvassa az ember, amit annak 
idején Szárszón összehordtak, nyugtalanító kérdések támadnak nemcsak 
tanácsadói, lelkiismeret-ébresztői vagy prófétai kompetenciájukat, hanem 
elmeállapotukat és ítélőképességüket illetően is.„ Ne feledjük el, hogy kik 
adtak elő Szárszón. A többi között Németh László, Kodolányi János, Féja 
Géza, Karácsony Sándor, Gombos Gyula, László Gyula, Erdei Ferenc, 
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Jócsik Lajos, Veres Péter, Nagy István, Püski Sándor. Vajon, kikre gon-
dolt, amikor elmeállapotukat illetően is támadtak kételyei? Nem tudom, 
hogy ha ennyire bizalmatlan az írói kompetenciával szemben, vajon miért 
választ tanulmányai elé mottóként íróktól származó idézeteket? (A Gestá-
ban közölt két terjedelmes írása elé mottóként hat szerzőtől hét idézet 
került: a hatból öt író.) Arra is kíváncsi lett volna az olvasó, hogy a 30. 
lapon emlegetett „liberálszocialista métely” hogyan értendő. Miben van a 
métely, a liberalizmusban, a szocializmusban, vagy a liberális szocializ-
musban, amit sok szociáldemokrata vall? 

Czettlcr Antal arról értekezik, mi volt Szekfű Gyula történetszemlélete 
és véleménye a kor irányzatairól. Miután nem indokolja, nem tudni, mi-
lyen alapon gondolja, hogy Szekfűt „Szabó Dezső és tanítványai, a népi 
írók, a falukutatók, de a jobboldali radikálisok is – reakciós történésznek, 
reakciós közírónak bélyegezték.” Ebben a megállapításban két tévedés 
van. Az egyik Szabó Dezső és a népiek viszonyára vonatkozik. Igaz, hogy 
a népi írók és falukutatók közül többen Szabó Dezsőt az irányzat és moz-
galom előfutárai között tartották számon, de tanítványának senki sem 
érezte magát és Szabó Dezső sem vállalta őket. A viszony közte és a népi 
írók között eléggé ellentmondó volt. A másik tévedés: a népiekre nem 
lehet sommásan azt mondani, hogy reakciósnak tartották Szekfűt. Igaz, 
Szabó Dezső és Németh László terjedelmes kritikai tanulmányt írt ellene, 
elsősorban habsburgiánus beállítottsága miatt. Az is tudott, hogy Kodolá-
nyi, Féja és Veres Péter sem kedvelte. Viszont mindig tisztelettel és meg-
becsüléssel emlegette – és ezt a Magyar Szemlében vállalt munkatársi 
viszonnyal dokumentálta – Kovács Imre, Szabó Zoltán, Kerék Mihály, 
Boldizsár Iván, Ölvedi János, Matolcsy Mátyás (amikor még nem csatla-
kozott a szélsőjobboldalhoz). A népiek egy csoportja az ellenállásban, a 
Történelmi Emlékbizottságban is együttműködött Szekfűvel, akit a bizott-
ság vezetésében éppen Kovács Imre követett. Czettler megállapításával 
szemben az igazság az volt, hogy a népiek közül mindenki egyénileg ala-
kította ki viszonyát Szekfűhöz. Ki ellene, ki mellette volt. Nem tudom, 
milyen félreértés vagy elírás következménye lehetett, hogy Czettler Antal 
tanulmányában, a könyv 32. lapján Carlile Aylmcr Macartney (Elemér) 
angol történész mint „Mc. Carty J.” professzor szerepel. 

J. Horváth Tamás a két háború közötti katolikus megújulási kísérletek-
ről szólva részletesen ismerteti Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Sík Sán-
dor, Tóth Tihamér életútját, a Regnum Marianum működését, a cserkészet 
és a katolikus agrárifjúsági mozgalom tevékenységét. Román J. István a 
liberalizmusnak az irodalomra gyakorolt befolyását és Babits Mihály 
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életművét elemzi. Csiky Ágnes Mária magyar anti–Orwellnek nevezve 
Németh Lászlót, az író társadalomjavító eszméit foglalja össze. 
Lisztóczky László a harmincas évek szellemi életében helyezi el Gulyás 
Pál munkásságát. Szamosi József „Az irodalmi népiesség és Erdélyi Jó-
zsef” címen a költő életművét tekinti át. Monoszlóy Dezső portrét készít 
Mécs Lászlóról. A budapesti Szíj Rezső pedig adatokban és információk-
ban gazdag tanulmányában a két háború közötti könyvművészetet és 
könyvkiadást mutatja be. 

A tanulmányok szerzői mind avatott ismerői témáiknak és csak elisme-
réssel lehet illetni a SMIKK vezetőit – főleg Saáry Évát és B. Szabó Pé-
tert –, hogy a magyar történelemmel foglalkozó konferenciák anyagát 
közzétették. A nyugaton élő magyar történészek és irodalomtörténészek 
munkájának jelentőségét már nem szükséges kiemelni, hiszen az egész 
magyar nyelvterületen ismert, milyen jelentős és fontos kutatómunkák, 
valamint széleskörű érdeklődésre érdemes művek fűződnek nevükhöz. 
Ezek azonban nagyreszt idegen nyelveken jelennek meg. Örvendetes te-
hát, hogy a SMIKK jóvoltából magyarul is hozzáférhetővé vált sok érté-
kes tudományos alkotás. 

 
Dessewffy Gyula: Tanúvallomás, Magyar Történelmi Kutató Társaság  és 
Universe Publishing Company, New York 1986,117 l. 
 
A Brazíliában élő és nyolcvanadik évébe lépett Dessewffy Gyula törté-
nelmi múltú családból származik, amelynek több tagja jelentős szerepet 
játszott a magyar politikai életben. A konzervatív oldalon ugyan, de más 
nézetek és irányzatok iránti nyitottsággal és a liberális eszmével való 
érintkezésben, amit Dessewffy Aurél reformkori politikus és publicista 
„fontolva haladás”-nak nevezett. 

Dessewffy Gyula testvéreivel együtt apjától a következő végrendeleti 
intelmeket kapta: „a föld, amit rátok hagyok, a nemzet tulajdona és az 
ország és a nép szolgálatára kötelez benneteket. Éljetek vele, de mindig a 
közösség érdekeinek figyelembevételével!” Más földesurak is hagytak 
ilyen intelmeket fiaikra, de Dessewffy Gyula komolyan vette a komoly-
nak szánt szavakat és az apai végrendelet szellemében rendezte be életét. 
Földjének jövedelmét nemes célokra fordította és személyes pályafutásá-
ban azok közé a főurak közé tartozott, akik demokráciára és a közjó szol-
gálatára törekedtek. 

Tanúvallomás című könyvecskéje két részből áll. A „Mi sem voltunk 
rosszabbak másoknál” című első részben Magyarországon eltöltött ifjúsá-
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gára és politikai pályafutására tekint vissza, a másodikban „Pillanatfelvé-
tel a mai Magyarországról” címmel 1985-ös magyarországi látogatásáról 
számol be. 

A politikai pályára lépő Dessewffy példaképnek Bethlen Istvánt és Te-
leki Pált választotta. Sokat tanult Esztergár Lajos pécsi polgármester 
agrárszociális tanaiból és terveiből. A. társadalmi bajok megoldásában 
való közreműködés szándéka sugallta az Ország útja című folyóirat meg-
alapítását. Ezt Barankovics Istvánnal együtt szerkesztette, „a haladóan 
gondolkodó fiatalság számára”, elsősorban ifjú társadalomtudósokat, 
közgazdákat, agrárszakembereket foglalkoztatva. Egy napon Teleki Pál 
arra szólította fel, hogy vegye meg a Kis Újságot, amelyet zsidó tulajdo-
nosa eladni kényszerült. A lapra volt jelentkező, mégpedig a kormánypárt 
jobbszárnya, amely azonban a zsidótörvény igénybevételével ingyen akart 
hozzájutni a kisemberek által olvasott napilaphoz. Teleki saját pártjának 
egy részével szemben bíztatta Dessewffyt a Kis Újság tisztességes áron 
való megvételére, hogy az addigi tulajdonos megkapja lapja árát és ne 
érezze, hogy a törvényt kihasználva elvették tőle. Teleki mindenképpen 
meg akarta akadályozni, hogy szélsőséges csoportok kezébe kerüljön. 
Dessewffy megvette, kifizette a Kis Újságot és a paraszti érdekek szolgá-
latába állította. A kispolgárok és kisparasztok lapja lett, erősen demokrata 
beállítottsággal és a középen, vagy a középtől balra elhelyezkedő újság-
írókkal. 

Dessewffy szerint Teleki szemléletében konzervatív, érzéseiben de-
mokrata politikus volt, aki „érezte, hogy átmeneti korszak küszöbén ál-
lunk”, aki „nem félt a változástól, de féltette a népet az anarchiától. Elke-
rülhetetlennek tartotta a javak újraelosztását, amit igazságosan és ember-
ségesen akart rendezni.” 

Ez a törekvés vezérelte Dessewffy Gyulát is. Lapjában felszínen tartot-
ta az egészségtelen birtokviszonyok bírálatát, sürgette a földreformot és a 
politikai demokráciát. A jövő nagy politikai erejét a parasztságban látta, 
amelyet szeretett volna egységesnek tudni, abban a meggyőződésben, 
hogy csak így lesz ereje történelmi küldetését ellátni. Az elgondolás tisz-
teletreméltó volt, de a valóság másképpen alakult, a társadalmi megosz-
tottság a parasztságon belül is jelentkezett, a birtokosság és a birtoknélkü-
liség mind feszültebbé tette a gazdagok és a szegények közötti viszonyt. 

A háború éveiben Dessewffy Gyula nemcsak a nácizmus és háború el-
lenzőinek oldalán állott, de szövetségeseit is a baloldalon, sőt szélsőbalol-
dalon kereste. Ezért kapta meg Károlyi Mihály után ő is a „vörös gróf” 
elnevezést. Az ellenállási mozgalomban olyan tevékeny volt, mint csak 
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néhányan. Hogy mi mindent tett, arról szerényen keveset árul el, de ne-
kem sok évvel ezelőtt alkalmam volt kéziratban elolvasni akkori felesége, 
Éva visszaemlékezéseit a háborús évekről és kiderült, hogy a Dessewffy–
lakás az ellenállás egyik központja és üldözöttek menedéke volt. A Ma-
gyar Frontban Dessewffy Gyula képviselte a Kisgazdapártot, amelyben 
egyetlen tettét érte bírálat, azt ugyanis, hogy meg akarta akadályozni a 
Nemzeti Parasztpárt felvételét. Könyvében erre is kitér, ismét azzal indo-
kolva álláspontját, hogy a parasztság egysége lebegett szeme előtt és a 
Nemzeti Parasztpárt megalakulásában, működésében ennek az egységnek 
a megtörését, a parasztság érdekeit fenyegető szakadást látott. 

A háború utáni keserves helyzetet azzal magyarázza, hogy túl hosszú 
ideig halogattuk a német szövetségből való kiugrást és a szövetségesek 
oldalára való átállást, amikor meg végül a kormányzó erre kísérletet tett, a 
tervet ügyetlenül hajtotta végre, a kudarc elkerülhetetlen volt. „Tudomá-
sul kellett venni, hogy a szövetségesek a Szovjetunió érdekövezetébe 
utaltak”. A reálpolitika szerinte megkövetelte, hogy a magyar politikai 
erők a Szovjetunióval és a kommunista párttal való együttműködést poli-
tikai szükségszerűségnek tekintsék. 

A múlt felidézése 1945-tel zárul, pedig érdekes lett volna a szerző vé-
leményét hallani arról a küzdelemről, amelyet a Kisgazdapárt vezető tag-
jaként és a Kis Újság főszerkesztőjeként a demokrácia érdekében a sztáli-
ni kommunizmus terjeszkedése ellen folytatott. Dessewffy 1947-ben me-
nekült el Magyarországról, 1951 és 1954 között a Szabad Európa Rádió 
magyar osztályának főnöke volt. 

1985 szeptemberében, 38 évvel távozása után Magyarországra látoga-
tott. Ennek a látogatásnak az emlékeit eleveníti fel könyvének második 
részében. Azt vette észre, hogy a régi falu és parasztság eltűnt. Megválto-
zott az ország társadalmi és gazdasági szerkezete, a parasztság elindult a 
polgárosodás és a falu a városiasodás útján. A háztáji gazdaság némileg 
megtartott valamit a régi paraszti világ tagadhatatlan értékeiből, de – foly-
tatja – „ami nem tér vissza többé, az a paraszti életközösség, amely szülő-
je és ápolója volt a mély gyökerekből fakadó népi kultúrának. Kihal a 
lelkiség, amely erős volt és formálta a régi falu életét. Ez tette a magyar-
ság megtartó és fenntartó erejévé a parasztságot.” Benyomásait összegez-
ve azonban arra a következtetésre jut, hogy ha a mai fejlődés zavartalanul 
folytatódik, „a demokratikusan működő és saját lábán álló szövetkezeti 
mozgalom az eddigieknél is jelentősebb gazdasági erőforrássá válhat... 
Küzdelmes évek után jómódú polgárrá teheti a termelőszövetkezet tagjait 
és alkalmazottait, a tegnapi parasztságot. Ennek feltétele azonban a fo-
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lyamatos és töretlen demokratikus fejlődés.” Az eddigi eredményeket 
illetően hiányosságnak tartja, hogy semminek sincs intézményes biztosí-
téka és az engedmények bármikor visszavonhatok. 

Ma, három évvel később és a bekövetkezett változások ismeretében 
ehhez talán azt is hozzátenné, hogy az engedmények visszavonása mind 
nehezebbé válik és lassan talán megindul azok intézményesítése is. 

 
Kovács Andor: Forradalom Somogyban, Az 1956-os forradalom és előz-
ményei a csurgói járásban, a Magyar Öregdiák Szövetség és az EPMSZ 
Könyvbarátai Körének közös kiadása, New Brunswick, N.Y. és Riehen, 
Svájc 1988,198 l. 
 
Az 1956-os magyar forradalom nyugati irodalma elsősorban a – kétségte-
lenül legfontosabb – budapesti eseményekre irányította a figyelmet és 
ezzel azt a látszatot keltheti, hogy jelentős és emlékezetes forradalmi 
események csak a fővárosban játszódtak le. Kovács Andor könyve beve-
zetőjében Nagy Károly joggal beszél a forradalom „fővárosközpontú” 
elemzőiről. Ezek munkáit méltán egészíti ki Kovács Andor tudósítása a 
vidéki forradalomról. A Somogy megyében, közelebbről a csurgói járás-
ban végbement forradalom lefolyásával igyekszik érzékeltetni, mi történt 
a falvakban és a vidéki városokban 1956. október 23-a és november eleje 
között. 

A szerző nem szorítkozik a forradalmi napokra, hanem visszapillant 
Csurgó és a járás távolabbi múltjára is. Ismerteti az 1945 előtti társadalmi 
és politikai közviszonyokat, majd a szovjet megszállás következményeit, 
a földosztást, a pezsgő politikai életet és a pártok közötti harcokat, azután 
a szovjet modell átvételével járó megrázkódtatásokat, a rendőri eljáráso-
kat, a termelőszövetkezetek erőltetését és a kuláküldözésnek nevezett 
írtóhadjáratot az önálló és független parasztság ellen. Részletesen szól 
Somogy szülötte, Nagy Imre nevével fémjelzett 1953-as új szakasz ered-
ményeiről, a lakosságban megnőtt bizakodásról, majd 1956 tavaszának és 
nyarának politikai erjedéséről. Ennek során sok eddig ismeretlen vagy 
kevésbé ismert részletet közöl a vidék és a paraszti lakosság sorsának 
alakulásáról. 

A csurgói forradalmi események Kovács Andor szerint 1956. október 
23-án este kezdődtek felvonulással és tömeggyűléssel. Ezekben az ese-
ményekben a szerző nemcsak résztvett, de vezető, irányító szerepet ját-
szott és mint beszámolójából kitűnik, mérséklően hatott az olykor elsza-
badulni látszó indulatokra. Ennek a mérsékletnek és józanságnak tudható 
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be az iránta fokozódó bizalom, amelynek eredményeként megválasztották 
a csurgói járás forradalmi nemzeti bizottsága elnökének. Tevékenységét 
ezekben a napokban és hetekben a dolgok bölcs átgondolása, az előrelá-
tás, a demokráciának nemcsak szavakban való hirdetése, de őszinte átélé-
se jellemezte. Mindez alapos emberismerettel, az emberekkel való bánás 
művészetével és nagyfokú segítőkészséggel párosult. Nagyrészt ennek 
tudható be, hogy Csurgó városában és a csurgói járásban bosszúállásra, 
erőszakra, kilengésekre nem került sor. Az olvasó jólesően állapítja meg, 
hogy mily megnyerő önuralommal és igazságérzettel viselkedett a felkelt 
nép, az elszenvedett sértéseket és hántásokat nem megtorolni akarta, ha-
nem olyan állapotot teremteni, amelyben az erény elnyeri jutalmát, a bűn 
pedig – az igazságszolgáltatás révén – a megérdemelt büntetést. Éppen 
ezért volt oly lehangoló, hogy a forradalom után az újból berendezkedő 
hatalom nem követte a lakosság példáját, nem az élet újbóli zavartalan 
menetével, hanem a megtorlással foglalkozott, a mérséklet és kiegyenlí-
tődés helyett az emberek közötti ellentéteket és feszültségeket támasztotta 
fel. 

Másokkal együtt Kovács Andornak is félnie kellett a letartóztatástól és 
bebörtönzéstől. Sikerült azonban kopói elől Jugoszláviába menekülnie, 
majd 1957 nyarán Svájcba jutnia. Azóta is ott él mint az Európai Protes-
táns Magyar Szabadegyetemnek alapításától fogva egyik vezetője és a 
svájci magyar emigráns közélet legjelentősebb alakjainak egyike. 

Könyve adatokban gazdag, nagy tárgyismerettel és az ügy iránti szere-
tettel megírt beszámoló városának és járásának forradalmi eseményeiről, s 
mint ilyen, értékes darabja az ötvenhatos irodalomnak. 

 
Tetemrehívás, 1958–1988, Irodalmi Újság Sorozata, Szikra Nyomda, Pá-
rizs 1988,176 l. 
 
A címben szereplő két évszám Nagy Imre és társai kivégzésének évére, 
valamint a harmincadik évfordulóra utal. És, hogy ez a harmincadik év-
forduló miért emlékezetes, arra a borító elöl lévő és hátsó lapjának színes 
fényképe ad választ. Az első a párizsi Pere Lachaise temetőben 1988. 
június 16-án felavatott emlékművet – Nagy Imre és társai jelképes sírját – 
ábrázolja, a második e sír egyik gránittömbjének magyar feliratát. A borí-
tó két belső lapjára – kitűnő ötlettel – a párizsi temető és a budapesti Új 
Köztemető alaprajza került, pontosan megjelölve, hol van az új síremlék 
és hol a 301. parcella, ahová Nagy Imre és társai földi maradványait han-
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tolták el. A könyv Nagy Ernő Giromagny-i nyomdájában készült, jó papí-
ron, szép nyomással és kitűnő színes, valamint fekete–fehér képanyaggal. 

A szövegrész Fejtő Ferenc bevezetőjével kezdődik, utána az igazság-
ügyi misztérium 1958. június 17-i ítélete olvasható Nagy Imre és társai 
„bűnperében”, majd „Miért kellett meghalniok” címmel egy részlet 
Méray Tibor „Nagy Imre élete és halála” című könyvéből. Helyet kapott a 
kötetben a per nemzetközi visszhangja, valamint néhány elítélt és család-
tagja (Vásárhelyi Miklós, Kopácsi Sándor, Szilágyi Józsefné, 

Malétcr Pálné) több értékes információt tartalmazó visszaemlékezése. 
(Itt egyetlen észrevétel látszik indokoltnak. „Vásárhelyi Miklós beszélge-
tése Federigo Argentierivel” helyett azt kellett volna írni, hogy „Federigo 
Argentieri beszélgetése Vásárhelyi Miklóssal”, hiszen az előbbi a kérde-
ző, az utóbbi a válaszoló.) Az emlékezéseket azok a levelek követik, ame-
lyeket Szilágyi József családja különböző hivatalos személyekkel váltott a 
férj és apa földi maradványai kiadása ügyében. Azután három cikk követ-
kezik, amely az Irodalmi Újságban korábban jelent meg, az áldozatok 
tisztességes eltemetését sürgetve, majd Méray Tibor felhívása az emlék-
műnek a Pere Lachaise temetőben történő felállítása érdekében. A kötet-
ben fakszimilében olvashatók azok a levelek, amelyeket Nobel–díjas tu-
dósok, neves politikusok, írók, művészek írtak, válaszolva a védnökség-
ben való részvételt kérő levelekre. Ezeket az Emberi Jogok Magyar Ligá-
jának jelenlegi elnöke, Fejtő Ferenc küldte ki. 

A kötet második felét teszik ki a párizsi ünnepségről és az ugyancsak 
1988. június 16-án rendezett budapesti tüntetésről szóló beszámolók. Tel-
jes szövegükben olvashatók az emlékműnél és az esti ünnepségen elhang-
zott beszédek. Ugyancsak a budapesti megmozduláskor elmondott beszé-
dek. Ezt kiegészíti azok (nem teljes) listája, akiket Budapesten 1956 dec-
embere és 1961 decembere között ötvenhatos tevékenységük miatt kivé-
geztek. 

És végül bekerült a könyvbe annak a köszönetnek a szövege, amellyel 
az Emberi Jogok Magyar Ligája Nagy Ernőt és feleségét illette, a párizsi 
emlékmű elkészítésének és felállításának, anyagi áldozatot is magában 
foglaló munkájáért. Ugyancsak Nagy Ernőt illeti az elismerés ennek a 
könyvnek, a Nagy Imrére és társaira való illő emlékezés szép dokumen-
tumának az elkészítéséért. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Mester Miklós321 

1906 – 1989 
 
Mester Miklós 1989. január 5-én, életének 83. esztendejében Budapesten 
elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatását február 1-én Ferencz József nyu-
galmazott unitárius püspök végezte. A temetésen a család tagjain kívül az 
elhunyt számos barátja vett részt s igen sokan az egykori Györffy–
kollégisták közül, akiknek a háború utolsó éveiben igyekezett segíteni. 

Mester Miklós 1906. március 8-án született az Udvarhely megyei 
Rugonfalván. Középiskolai tanulmányait a székelykeresztúri unitárius 
gimnáziumban végezte. Érettségi után két esztendeig a budapesti Köz-
gazdaságtudományi Egyetem hallgatója volt, majd a Pázmány Péter Tu-
dományegyetem bölcsészeti karára iratkozott be, ahol kelet–európai tör-
ténelemből történettudományi doktori oklevelet szerzett. 

1930-tól kezdve jelentek meg főként az erdélyi kisebbségi kérdésekkel 
foglalkozó írásai a budapesti Magyar Útban, a Bartha Miklós Társaság 
kiadványaiban, a Magyarságtudományban, a Lúgoson kiadott Magyar 
Kisebbségben és a kolozsvári Hitelben. 

1937-ben adta ki az annakidején nagy feltűnést keltett, reális hangvéte-
lű, Az autonóm Erdély és a román követelések az 1863–64. évi nagysze-
beni országgyűlésen című munkáját a Pécsi Egyetemi Nyomda. A köny-
vet Kacsó Sándor, Szabó T. Attila, Szilágyi Olivér és Bíró Sándor – va-
lamennyien kisebbségi szakértők – ismertették magyar részről, míg a ro-
mánok közül Iuliu Maniu és lan Moga. Dicséretesen írt róla a szász Ottó 
Folberth is. 

Egészen 1939-ig a Népies Irodalmi Társaság (az Erdélyi Szövetség fe-
dőneve volt) munkatársa volt; előbb román sajtóelőadóként, majd könyv-
tárosként és a társaság diákotthonának titkára, 1936-tól kezdve pedig 
igazgatója. 1939-ben a ráckevei választókerületben országgyűlési képvi-
selővé választották. 1944-ben Sztójay Döme és Lakatos Géza kormányá-
ban vallás– és közoktatásügyi államtitkár volt. A kortársi megemlékezé-
sek bizonyítják, hogy Mester Miklós e tisztséget azért vállalta el, mert 
felismerte, az üldözött zsidóságon tud segíteni; ahogy védelmébe vette – 
miniszteri biztosként – a Györffy István Népi Kollégium tagjait is. 
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1944. október 15-én minden közéleti tevékenységet abbahagyva, ille-
galitásba vonult s hamis igazolványokkal részben Budapesten, részben a 
Pilisben rejtőzködött. 1945 elején minden valószínűség szerint valamilyen 
feljelentés eredményeként az orosz katonai hatóságok őrizetbe vették, 
hogy korábbi politikai magatartását kivizsgálják, majd három hét után 
szabadon bocsátották. Utána a magyar hatóságok folytattak vizsgálatot 
ellene, s mást ezek sem tudtak megállapítani, mint azt, hogy közéleti te-
vékenysége során mindig emberségesen viselkedett, akin csak tudott, se-
gített. A megmaradt magyar zsidóság vezetői egy emberként álltak ki 
mellette, bizonyítván, egyike volt azoknak a keveseknek, akik korábbi 
tisztségük és lehetőségük birtokában az üldözötteket, elsősorban a zsidó 
intellektüeleket mentette, számukra mentességet járt ki. 

Mester Miklós a háború után egészen 1949 végéig a Népies Irodalmi 
Társaság diákotthonának vezetőjeként tevékenykedett, majd ennek meg-
szüntetése után a Horizont Könyvterjesztő Vállalatnál kapott adminisztrá-
tori munkát. 

1951 júniusában mint „osztályidegent” családostól együtt a Borsod 
megyei Felsővadász községbe telepítették ki, ahol mező– és erdőgazdasá-
gi munkát végzett. A kitelepítések feloldása után, 1953 végén, a Mester–
család nem térhetett vissza Budapestre, ez csak 1956 augusztusában tör-
ténhetett meg. Miután mindenüket elvesztették, az akkor már ötvenéves 
Mester Miklósnak mindent újra kellett kezdenie. Szerencséjére a korábbi 
munkahelyére, a Horizont Könyvterjesztő Vállalathoz visszavették, s itt 
dolgozott 1959 végéig. Később egy elektrotechnikai gyárban kapott állást, 
majd 1960 és 1966 között a Magyar Könyvterjesztő Vállalatnál, innen 
ment nyugdíjba. Továbbra is tevékeny maradt. Cikkei, írásai jelentek meg 
nyugati magyar folyóiratokban s számos munkája maradt utána kézirat-
okban. Ez utóbbiak a Magyar Tudományos Akadémia kézirattárában van-
nak letéve, kiadásra várván. 

Mester Miklósban igaz embert, népéhez hű magyart veszítettünk el: 
olyasvalakit, aki mindig, minden körülmények között követte a humánum 
parancsait. Emlékét megőrizzük! 
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HANÁK TIBOR 
Az elszakadás költészete322 

Csokits János: Látogatás egy égitesten, 1948–1984. Koncz Lajos kiadása, 
Boston 1988,174 l. 
 
Hogy miért vonta vissza részvételét Csokits János a Nyugati magyar köl-
tők antológiája, 1980 című kötetből, nem tudhatom, de hogy versei nélkül 
nem lehet teljes a nyugati magyar költészet szemelvényes áttekintése, 
ebből a válogatásból látjuk csak igazán. Nélküle olyan a kép, mint a táj 
ég, az ég csillagok nélkül. De talán az is jellemző, hogy elszakadt attól, 
amibe beletartozik – mint az ég a tájba –, s kiadta önnön antológiáját, a 
Csokits–válogatást. így legalább látjuk a hiányzót, a különül lényegét, 
pályája négy évtizedének főbb verseit. 

Tekintve, hogy személyesen nem ismerem a költőt, csupán a kötethez 
csatolt kurta kísérőszövegből gondolom, hogy élete az elkülönülés folya-
mata, de verseiről nagyobb bizonyossággal mondhatjuk, hogy bennük az 
önkereső magányosság útját járja, végtelen terekbe távolodva. A kötet a 
szerző 60. születésnapja táján látott napvilágot. Addigra visszahúzódott a 
Pireneusokba, nyugdíjasként Andorrába. Az egyik hivatalos Magyaror-
szágtól 1944-ben szakadt el, amikor résztvett az Ellenállási Mozgalom-
ban, a másiktól 1949-ben. Külföldön is folytatta az elkülönülés műveletét, 
kivált a SZER-ből, az Új Látóhatár munkatársai közül, majd a BBC szer-
kesztőségéből, pedig még nem érte el a felső korhatárt. 

Versei a befelé vezető egyedüljárás ünnepélyesen egyszerű tanúságté-
telei. Minden sora kiegészítés, megtoldása az előzőnek; más és más konk-
rétumból kiindulva formálják egymást a gondolatok, hogy a sok képből, 
szimbólumból, fokozásból összeálljon a közös mondanivaló, mely azon-
ban az összetartozás ellenére soha nem válik Egésszé, mint a zártságuk-
ban boldog korok világnézete. Az eredmény mindig a magány, a sziget-
szerű lét: „Hiány vesz körül, bárhova tekints.” A lélek magával beszél, 
mindig a lényegről, azaz önmagáról, saját létezéséről, arról, ahogyan a 
különféle élményekben megéli az egzisztenciát. A világ talán csak kellék, 
a társ: tükör. Egymásban látjuk meg önmagunkat, a világban saját lényeg-
telenségünket. 

Csokits János verseiben e két tényező összekötése talán a legjellem-
zőbb költői művelet: a ponttá zsugorított egzisztencia aláhelyezése a vég-
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telen firmamentumnak, a magány és kozmikusság összekapcsolása: „Ne-
kem a lét/ősvilági táj, dzsungel, sarki jég,/minden kavics Szíriusz az 
égen”. Leggyakrabban előforduló képe az ég, a mennybolt, a csillagok, a 
végtelen tér. Kötetének címe is idetartozik: „Látogatás egy égitesten”, 
mint ahogy a Látkép c. verse is: 

A rosszon túl van a régen, a régen túl van a szép, a szépen túl van a 
semmi, a semmin túl van az ég. 

A mindenség magasba emeli a semmit, ünnepet teremt a szürke mából 
panteisztikus erővel, de rá is ébreszt az egzisztencia tovasodródó semmi-
jére. Nincs megkapaszkodás az Abszolútumban, hiszen akkor nem lenne 
többé magány, sem hiány, sem sziget, sem zártság, csak paradicsomi ho-
zsanna a Jóság ölében. A mai költő azt érzi, „ez a táj végig üres. Nincsen 
Isten”... „Isten nélkül önmagamba befordultam.” S ha néha mégis földe-
reng a vágy, magának teremt objektumot, mint a beszéd hallgatót, a levél 
címzettet... Nem mintha nem lenne nálunk magasabb rendű! Sőt épp ez 
az: minden hatalmasabb nálunk, erősebb az élet, kijátszhatatlan a törvény, 
nagyobb a mindenség, könyörtelen a halál. Ha semmivé töpörödik az em-
beri lét, minden más hatalmassá válik, személytelen istenné. 

Nemcsak panteista térszemlélet ez. A tér csak kép, a mindenség végte-
lenbe hívó ámulata, s ezért saját kicsinységünket szótlanul tudomásul 
vennénk, ha a térhez nem társulna az idő. „Az élet halálhozó”, ezt jelenti 
számunkra az időben levés, vagyis saját időlétünk. „A vándor a halált 
issza.” A múlandóság melankóliája borong minden szavunkban, mozdula-
tunkban, élményünkben. Ezért oly fontos Csokits Jánosnál a perc, „ez a 
drága valóság,/ez az egyetlen igaz/magántulajdon.” Úgy érzi, sietni kell, 
„élni kell gyorsan, mert minden halálos”, ám aki tudja, hogy „minden 
perc utolsó lehet”, annak „minden perc végtelenség”. Más szóval a pilla-
nat semmisége a mindenünk. Ilyen közel van egymáshoz űr és teljesség, 
lét és semmi, a mellékes és a lényeg. Nekünk csak a most fogható, élhető, 
de mi ez a folyamhoz képest, mely maga is elmúlik. Ezért a végső össze-
gezés: 

 
A létezés útja a nemlét,  
a végtelen útja a vég,  
a minden útja a semmi –  
a semmi az egyetlen út. 

 
Filozófiai sorok, végső igazság, —amelyből és amellyel azonban nem 

lehet élni. Épp ezért tévedés lenne Csokits János költészetét a nihilizmus-
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sal kapcsolatba hozni. A letaglózó felismeréseket kimondjuk, de aztán – 
velük vagy ellenükre – élünk tovább. A halál tudata is ilyen, a lét, a végte-
len, a semmi is. Kérdés, hogy ebből mit vonunk le. A költő az emberi 
meleg és a rend szükségét: szeretni egymást és követni a törvényt. 

A halál–gondolat érdekessége nála, hogy társas vonatkozásban fogja 
fel: a halál a holtak világa. Az egykori élőkkel beszélgetni lehet. Főképp a 
Tizenkét ének férfihangra című ciklusban tér vissza az elmúltakhoz, akik 
nincsenek, de vannak „az ősködökön túl, messze, mindenütt”, bár ők ezt 
nem tudják. „így boldogok ők és vannak a nincsben.” A régi alakok visz-
szatérnek hozzánk álmainkban, gondolatban; fülünkben csengnek szava-
ik, mintha élnének. Az emberi közösség nagyobb, mint az élők együttese; 
a holtak társaink, akik távolból irányítják a mát, mely szintén múlandó, 
holttá válik igen hamar. Nekünk sem jut más sors, mi is távozóban va-
gyunk, mint az előttünk járók: „egymás szemében eltűnünk, idegek, sej-
tek rácsain/atomvilágba süllyedünk”. Mint sok más helyen, itt is kozmi-
kussá válik a kép: megyünk a milliók seregében évezredeken át, s lesz a 
mából régi történet, „egy nap, vagy tízezer év”. 

Témái között nincs előtérben a szülőföld és a vele kapcsolatos érzel-
mek. A haza számára a múlt, a mögöttes terület, nem pedig a jelen s a 
jövő. Nem vágyak égnek benne, mint az otthon maradottak képzelik min-
den emigránsról; nem visszafelé húzzák a gondolatok, sőt inkább fél a 
kegyetlenné vált hazától. Ha álmában otthon jár, rémület fogja el, „izzadt 
csontjáról félelem csurog”. Típusálom ez, fordítottja a honvágynak: fé-
lünk, hogy maradni kell, s nem juthatunk vissza a békés idegenbe. A haza 
így aztán csak sóhaj, futó lehetőség az „üszkös, puszta évek” rétege alól. 
„Beszövi lelkemet a bozótos világ,/burjánzó németek, virágzó franciák” – 
írja egyik helyen (Hazafelé), vagy egy másik versében: 

 
Jegével von be minden év.  
húsz éve idegenben  
magyar Robinson ez a szív. 
Hova száműzöl engem? 
(Legszebb a tél...) 
 

Akkor még (1968-ban) csak húsz éves volt a lerakódás, ma már több 
mint negyven. Hogy ezzel kapcsolatban jégről és télről beszél, veszít sú-
lyából, ha tudjuk, hogy ezek gyakori szavai és képei, s rendszerint egzisz-
tenciális magányosságát, metafizikai otthontalanságát fejezik ki. Az ide-
genség érzése kettős értékű: a hazától való elszakadás kapóra jött jelképe 
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a születéssel kezdődő emberi elszakadás folyamatának. A térbeliség mö-
gött ebben a vonatkozásban is a könyörtelen időbeliség áll. S ha ebbe a 
távlatba – a halál távlatába – állítjuk életünk, lényegtelenné válik haza s 
emberiség, eszme és harc; az ember közönnyel néz a világra, a világ őrá: 
„nem érez engem a föld,/nem lát engem a fény,/ nem tud engem az idő” – 
mint a Béke szigetén című versében olvassuk. Hogy azonban a közöny jól 
megfér a tudatos politikai tartással, az életrajzi jegyzetből is tudhatjuk: 
„1949-ben Nyugatra menekült. Azóta nem járt Magyarországon és az 
ottani rendszerrel az anyanyelv, az irodalom ápolásának ürügyén sem 
kollaborál.” Versei sem titkolják követelményei szigorúságát: „Hallgass! 
Ne ossz könnyelmű bocsánatot.” Bár politikai témát ritkán érint, s ha 
igen, a politika nála etikai kérdés, mint minden az életben. Beletartozik az 
erkölcsi elvárások és megítélések körébe. 

S a szerelem? Fontos epizód, méz, de csak rész. A lét sivatagjában, 
holdkóros álmok között a pillanat édessége. Ha a lét idő, szépsége 
méginkább az. „Füstbe megy szívünk szerelme”: Nem érzéki részleteit 
hímezi, inkább törvényeit látja és helyét, összefüggéseit keresi a nagy 
egészben. A magányoldó együttlét épp ezért átsiklik a tágabb terekbe, a 
test látványa tájjá tágul, mely a csillagkörökkel érintkezik (Fata morgana). 

A lényeget néző költő szűkszavúan beszél, mint az antik mítoszok. El-
hagyja a mellékeset, pontos kifejezéseket használ. Mondatai tételek, ver-
sei a rend alkotásai, tiszták, világosak, mint az örök törvények. Válogatá-
sában is a szigorúságot érezzük. Nem törekedett a bőségre. Amit megha-
gyott, „nagy versek” sorozata, függetlenül a méretektől. Van köztük ha-
talmas építmény filozófiai architektúrával, s pár soros vers, „haiku”, hal-
vány miniatúrába sűrített világképpel. Csokits János formai tekintetben 
sem tesz engedményeket. Rend az életben, rend a versben. Ezzel az etikai 
esztétikával és esztétikus etikával próbál megszabadulni az egyre inkább 
formátlanná váló világtól, fölé emelkedni az értéktelenségével kérkedő 
modern költészetnek, az olcsó szavak és jelek inflációjának. 
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SZABADOS JÓZSEF 
Félúton – de már nem gúzsba kötve323 
Nyers Rezső: Útkeresés – reformok, Magvető Kiadó, Budapest 1988,498 
l. 
 
„Magyarországon és a szocialista országokban két általános társadalmi 
kihatású reform látszik szükségszerűnek: az egyik a gazdálkodás rendjé-
ben, a másik a demokrácia elvének szocialista alkalmazásában... A gazda-
sági reform és a demokrácia reformja ikertestvérek, vagy együtt léteznek, 
vagy nem léteznek, s ebben rejlik elsősorban a gazdasági reform hatalmas 
politikai hordereje,” (312.0.) 

Ha rajtam állna, a fönti – 1986-ban írt cikkéből vett – idézetet válasz-
tanám a könyv mottójának, amely Nyers Rezső válogatott tanulmányai-
nak, előadásainak és interjúinak a gyűjteménye. Azoké, amelyeket Nyers 
még a hatalomba való, méltán megérdemelt, visszatérése előtt írt. Ezzel a 
viszonylag „régi” eredettel magyarázható, hogy a könyvben foglaltak egy 
részén már túllépett a hazai fejlődés. De még így is kiviláglik belőlük, 
hogy milyen reformokat sürget a szerző a politikai „intézményrendszer-
ben” és milyeneket a gazdaságban. 

Nyers gazdasági reform–elképzeléseit könnyebb összefoglalni, mint a 
meglehetősen homályosan megfogalmazott politikaiakat. Eszményképe 
egy olyan többszektorú (állami, szövetkezeti és magán) népgazdaság, 
amelyben a gazdálkodó egységek, a mikro–gazdaság termelési politikáját 
és az árakat a piac szabja meg, a központi tervezés és a gazdaság– és adó–
politika pedig felvázolja a távlati gazdasági stratégiát és gondoskodik 
arról, hogy a fejlődés szocialista határok között maradjon. Nyers ezt a 
modellt „központi tervezéssel egybeépült szocialista piacgazdaságnak” 
nevezi és – talán a párt konzervatív erőinek megnyugtatására – élesen 
elhatárolja a nyugat–európai mintájú vegyes piacgazdaságoktól, még a 
„jóléti állam” modelljétől is. 

A könyvben fölvázolt többszektorú népgazdaság – papíron – többé– 
kevésbé már kialakulóban van és ebben döntő szerepe volt egyrészt a Fe-
hér Lajos–Nyers Rezső vezette tábornak, amely a hatvanas években poli-
tikailag kiharcolta a szövetkezeti szektor egyenrangúságát az állami szek-
torral, másrészt pedig a gazdasági kényszernek, amely még a pártvezető-
ség többsége számára is világossá tette, hogy magánszektor nélkül nincs 
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remény a válságból való kilábalásra. S hogy a többszektorúság részben 
mégis csak papíron létezik, annak oka már a politikai intézményrendszer-
ben keresendő. Nem gazdasági, hanem politikai tényezők okozták, hogy a 
szövetkezetek, kivéve a mostanában alakuló kis-szövetkezeteket, eddig 
nem váltak valódi szövetkezetté, s ugyancsak a politikai intézményrend-
szer (ide értve a helyi kiskirályokat is) az oka, hogy eddig a magánszektor 
is bátortalanul, nagyobbára csak a fal mellett osonva jelentkezett. 

Igaza van hát, de mennyire igaza van Nyers Rezsőnek abban, hogy a 
gazdasági reform és a demokrácia reformja ikertestvérek, az egyik feltéte-
lezi a másikat. Sajnos, az utóbbira, a politikai reformra vonatkozó részle-
tek azok, amelyek a könyv leginkább bírálható fejezetei. 

Nyers politikai reform–programját a leglényegesebb kérdésekben így 
lehetne összefoglalni: az alapelvek, amelyeken a rendszer nyugszik, he-
lyesek, vagy legalább is belátható ideig érvényben maradnak, de ezeket 
más módszerekkel kell a gyakorlatba átültetni. Marad tehát az egypárt-
rendszer, a párt ideológiai és politikai hegemóniája, de a 
proletárdiktatórikus intézményrendszer helyett „szocialista demokratikus” 
intézményrendszerre van szükség (330.o.). Marad a párt vezető szerepe is 
(„mert erre az országnak szüksége van”), de ezt a vezető szerepet nem a 
társadalom fölött, hanem társadalmi ellenőrzés mellett kell gyakorolnia 
(318.o.). A pártban és az állami életben érvényben marad a demokratikus 
centralizmus elve is, de ez nem terjedhet ki a társadalom minden szekto-
rára, minden tevékenységére (374.o.). 

S végül ott kísért még Nyers Rezső politikai gondolkodásában is az 
ideológiai fehér–fekete látás, amikor leszögezi: „A kapitalizmus és a szo-
cializmus közötti versenyben harmadik rendszer mint lehetőség nincs. 
Harmadik utat egy új világ, a szocializmus felé keresnek ma a világon 
több felé... Vagyis útprobléma bizonyos értelemben van, harmadik társa-
dalom, mint választási lehetőség nincs.” (365.o.) 

A Nyers által javasolt politikai módszer–változtatás jelenthetne bizo-
nyos előrelépést, különösen akkor, ha a politikai élet minden posztján (a 
helyi párttitkári, tsz– és tanácselnöki posztokon is) olyan becsületes, ha-
talmukkal vissza–nem–élő és nem korrumpálható vezetők dolgoznának, 
akikből igen–igen kevés van ma Magyarországon. S mivel ez a föltétele-
zés a valóságban elképzelhetetlen, a javasolt politikai módszerváltoztatá-
sok sem elégségesek ahhoz, hogy a gazdasági reform méltó politikai iker-
testvérei legyenek. A Nyers által fölvázolt gazdasági reformnak valóban 
hatalmas politikai hordereje van – sokkal nagyobb, mint amelyet Nyers 
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kilátásba helyez. S ez a horderő már a jelenlegi hazai fejleményekben is 
megmutatkozik. 

A tisztesség megköveteli, hogy mindehhez még hozzáfűzzem, amire 
már előzőleg is utaltam: a könyvben szereplő tanulmányok majdnem ki-
vétel nélkül 1980–86 között íródtak, amikor a szerző a párton belül amo-
lyan „gúzsba kötött” fekete bárány volt. A párt–kádereket és a régi veze-
tőség konzervatív tagjait, na meg természetesen az akkori Moszkvát újból 
és újból nyugtatgatni kellett, hogy az újjászülető gazdasági reform nem 
ássa alá a párt vezető szerepét és nem árt saját pozíciójuknak; hogy „a 
reform nem visszalépés a szocializmus fejlődésében, hanem szükséges 
lépés előre” (113.o.). 

Azóta azonban megváltozott a párt vezetősége is, más lett Moszkva is 
– igaz, a régi pártkáderek nagy része még ott ül a helyén. De azért talán 
nem túlzás föltételezni, hogy ebben az új helyzetben ma már Nyers is 
másként vélekedik a gazdasági reform politikai ikertestvéréről. 
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KOREK VALÉRIA 
Az ibolyaillatú város324 

John Lukacs: Budapest 1900. A historical portrait ofa city & its culture, 
Weidenfeld & Nicolson, New York 1988,255 l. 
 
A könyv címlapján félig-nyitott kávéház keménykalapos, újságolvasó 
urakkal, frakkban álldogáló pincérekkel: mintha éppen az 1900-as idény 
egy háziasszonya „felejtette” volna fogadószobája asztalán a mutatós kö-
tetet, hogy majd vendégei társalgását beindítsa. 

Lukács János munkája nem csupán egyetlen esztendőről: Budapest de-
lelőjéről szól, amikor is „... a tél korán jött... merész emberek átsétáltak a 
Duna jegén Pestről Budára...” A szerző azután Krúdy Gyulát idézi: „ez a 
város tavasszal ibolyaillatú... ősszel Buda adja a Bástyasétányra pottyanó 
vadgesztenyéivel a tónust... katonazene elhaló hangtöredékei a magányos 
csendben... Magyarország legjobb írói szívükben az őszt hordozták...” 

A „Budapest 1900” cím már jelzi, hogy az art nouveau éveinél tartunk: 
hét fejezetének mindegyike szecessziós motívummal díszített. Illusztráci-
óinak egy része a város fénypontjait, majd a szellemi élet kiválóságainak 
hasonmásait adja: Ady, Babits, Kodály, Bartók, Kiss József, Herczeg Fe-
renc, Bródy Sándor arcképeit, majd impresszionista és 
postimpresszionista festőink egy–egy képét (talán a második Csontváry 
helyére egy Gulácsy kívánkozott volna). Végül Lechner Ödön szecessziós 
remekét: a Földtani Intézet előcsarnokát, ráadásul mérnökeink bravúrját: 
Kandó Kálmán villanymozdonyát és az első földalatti kocsit. E képeket 
szemlélve azt érezzük, hogy Bécs nagy szülötte, Freud igaztalanul nézett 
ránk mint fél–barbár országra, hiszen mit is tudhattak az osztrákok arról, 
ami másként formálta volna ítéletüket? Hollósy, Ferenczy, Rippl-Rónai és 
Csontváry mit sem vett át Klimttől, Kokoschkától, Schieletől. Bartók és 
Kodály zenéje nem rokona Schönberg vagy Webem hangjainak; Ady, 
Babits és Krúdy nem ült Musil, Trakl vagy Hofmannsthal lábánál. Az 
említett szinkronizmus az újító korszellem azonosságáról, nem kölcsön-
zésről tanúskodik. 

Ami a kor magyar elbeszélő irodalmát illeti, bonyolult feladat lett vol-
na a regények, novellák nagy terméséről írni: Lukács azokra szorítkozik, 
amelyeknek témája éppen a századforduló Budapestje. Kóbor Tamás 
„Budapest”-jét, Molnár Ferenc 1899-ben írt „Pál utcai fiúk” remekét, vé-

                                                           
324 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 3. számában. 
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gül Körmendi Ferenc „A boldog emberöltő” c. regényét nevezi meg (s 
nem a későbbi időről szóló, nemzetközi díjnyertes Budapesti kaland–ját). 

Lukács előre ugrik az időben, amikor a (főképp 1940 után) külföldre 
került magyar tehetségekről, az ún. „brain–drain”-ről szól (egyetlen kisik-
lása: Neumann János nem volt fizikus, hanem matematikus). Az irodal-
mat illetően exportképesek csak a színdarabok, Lengyel Menyhért és 
Molnár Ferenc alkotásai voltak. Szól Lukács György (nem rokonom, 
jegyzi meg) a híres marxista filozófus, irodalomtudós teljesítményeiről és 
felidézi, hogy Thomas Mann a „Varázshegy” Naphta-ját róla mintázta 
volna. Másodiknak Koestler Artúrt említi, akiről ugyan kevésbé köztu-
domású, hogy a kommunizmusból azért ábrándult ki, mert luxusszerető 
lényének Moszkva szegényes és spártai légköre nem volt ínyére – külö-
nös feltételezés... pálfordulásának, gondolom, mélyebb okai voltak. 

A második és harmadik fejezet Budapest ekológiai és fizikai ékesszóló 
leírása: Pest, Buda, Óbuda, a hidak, a Sziget. A történelem folyamán 
megtizedelt lakosság kiegészülése némettel, osztrákkal, svájcival, görög-
gel és zsidóval. Itt kezdi Lukács szokatlan és feltűnő szófűzését: zsidó– 
nemzsidó. Kontraszthatás kifejezésének helyesebb módja lett volna pl. 
zsidó–református, görögkeleti–zsidó vagy – nem bánom – 
keresztényzsidó. Lukács kötőjeles úzusa mintha valami ellen–ellentétre 
utalna, esetleg az ország de facto zsidó többségére, holott ennek arány-
száma 10 százalék volt, bár Budapesten jóval több. 

A szerző nem győzi nyelvünk elszigeteltségét, egyedülállóságát hang-
súlyozni. ír a megszólítások bonyolult etikettjéről, bizonyos árnyalatok 
szépségéről, a köznyelv furcsaságairól. (Úgy vélem, a zsargont helytele-
nül azonosítja a jiddis-sel, hiszen a kültelki jasszok – aligha zsidók – 
színdús és a polgári fülnek érthetetlen szavakkal éltek.) 

Lukács könyve címét meghazudtolva nem csupán a századforduló Bu-
dapestjéről, hanem az utolsó másfél század magyar történelméről is ír. 
Halk iróniával „impresszionista történész”-nek mondja magát és a dióhéj-
ba szorított beszámoló is mutatja, hogy szellemi tárában valóban több a 
szép, mint a vérontás és a politikai ármány kultusza. Lukács történetírása 
– hozzáteszem – legyezőszerű: hol kibont egy szárnyat, majd visszahúzza 
tokjába. 

Deák István, a Columbia Egyetem történész–professzora Lukács 
könyvét Kari E. Schorske tíz év előtt megjelent „Fin de siécle Vienna”-
jával, egy átütő sikerű munkával rokonítja a The New York Revue of 
Books című folyóiratban. (Szerkesztősége, gondolom nem Deák, a ki-
mondhatatlanul ízléstelen „Fun City” címmel látta el a recenziót.) Talán a 
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Schorske adta parallelhez híven Deák a „Budapest 1900” városelemzését, 
szociográfiai részeit méltatja – Lukács történelmi visszapillantásain átsik-
lik. 

„Volt egyszer egy középkori magyar királyság, melynek sorsa idővel 
rosszra fordult” – mélázik el Lukács. A mondat, fájdalom, találó. A szer-
ző harmadfél oldal után már a Szabadságharcnál tart, oly tömören, hogy 
az orosz beavatkozást sem említi – jóllehet egy későbbi ponton megteszi. 
A Kiegyezés fokozatos állomásai, ez a valóban izgalmas folyamat nyilván 
foglalkoztatják a szerzőt: a Függetlenségi és a Liberális Párt születése, 
Tisza Kálmán 15 éves miniszterelnöksége egészen 1890-ig, majd több és 
több párt alakulása. Lukács mondanivalója e helyt ér vissza 1900-hoz, 
amikor is— úgymond – a liberalizmus politikai válsága egybeesett a mű-
vészi kifejezés egészen új módjával: Ady fellépésével. 

Mi kevéssé jót hozott azonban a politikai szétforgácsolódás? ”A ma-
gyar szellem a monológot a dialógus fölé helyezi” – idézi a szerző Szerb 
Antalt, a gyilkosok kezén elpusztult foszforeszkáló szellemű írót–
irodalomtörténészt. E körülménynek fatális következményei voltak – 
folytatja Lukács –, nyelvünk tömörsége a fölös retorikának lett áldozata. 
(Az obstrukciót Mikszáth is szóvá tette képviselőtársa, Grünwald Béla 
végnélküli szlovák–ellenes kitörései hallatán.) 

A monarchiában nem kevesebb, mint tizenegy nemzetiség élt; a ma-
gyarság alacsony népszaporulatával szemben azok termékenyebb volta 
mutatkozott. Kezdetben – igaz – önállósági tudatuk csupán törzsi és vallá-
si jelleggel bírt, később erősödött fel. A magyarság túlzottan hitt asszimi-
láló erejében s ezt lépten–nyomon gyakorolni akarta. A románnál és a 
szlováknál magasabb kultúrszínvonalú horvátokat méltán sértette Bánffy 
Dezső miniszterelnök kétnyelvűségi–tilalma: még a pályaudvarokon sem 
engedélyezett horvát feliratokat. (Későbbi fordulat: Apponyi Albert hor-
vátországi iskolapolitikája jut eszünkbe.) 

Elérkezve az I. Világháborúhoz Lukács azt véli, hogy Ferenc Ferdi-
nánd magyargyűlöletének forrása felesége, Chotek Zsófia grófnő iránti 
szerelme volt. (Szekfű nézete, hogy a trónörökös a dinasztia érdekeit fél-
tette a magyar politikusok nemzetállam–elképzelésétől, és akár őse: II. 
József nem szándékozott fölesküdni a magyar alkotmányra.) Ferenc Fer-
dinánd elődje Rudolf, éppenséggel szeretett minket – nyelvünket is be-
szélte –, Ferenc Ferdinánd a hármas–monarchia lehetőségét latolgatta: 
osztrák–magyar–cseh tagállamokkal. (Ki tudja, ez a megoldás nem vette 
volna-e ki, legalább egy irányban, Trianon méregfogát.) 
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A könyvbíráló etikett – mondjam inkább: ellen–etikett – megkívánja, 
hogy rámutassunk néhány mulasztásra: Széchenyi epitetonja: ”A legna-
gyobb magyar” nem kortársi ”on-dit” volt: érdekessége éppen, hogy poli-
tikai ellenfelétől, Kossuth Lajostól származott. Említi a szerző a 
tiszaeszlári pert, melynek végnélküli tartamát találón hasonlítja a Drey-
fus–ügyhöz, azonban annak Zoláját: Eötvös Károlyt nem nevezi meg. A 
hosszan kígyózó és az egész országot foglalkoztató csúnya ügyet tisztázta 
Eötvös zseniális védelme, amely hozzájárult az ártatlanul vádoltak fel-
mentéséhez. 

Apróbb elírások: Mikszáth Kálmán felmenőén lutheránus papok iva-
déka volt: nem dzsentri. Justh Zsigmond pedig nem ”aránylag jómódú 
dzsentri”, hanem igen gazdag „fertálymágnás”, mint párizsi életmódja és 
a parasztszínház vállalkozása mutatta. 

A könyv zárófejezete a két világháborúról és a sorsterhes következmé-
nyeiről szól. Míg más metropolisokból romhalmaz lett, Budapestet 1944-
ig megkímélték a bombák. 1944 után azonban jöttek a nyilasok, az ÁVO 
és Budapest elpusztítása. Végül „porából megéledett Phoenix” lett. 

„Kilencven esztendővel óriási virágzása, negyvennel nagy megsemmi-
sítése után Budapest történetének új fejezete nyílik... népe szellemébe a 
történelmi tudatosság egy neme szívódik, ami kevesebb és egyben több, 
mint a hagyomány. 1900-ban a magyarok büszkék voltak fővárosukra 
mint Európa legújabb metropolisára. Ma azonban elkezdtek büszkék lenni 
mindarra, ami régi.” így kanyarodik vissza Lukács János zárómondata 
alaptémájához. 

A munka olvastán nem nehéz szerzője érdeklődését, elsősorban Krúdy 
Gyula iránti rajongását meglátni. A könyv legelején Krúdy idézettel talál-
kozunk – ki tudja, nem ő állt-e mint jó tündér, mint keresztkoma munkája 
ötleténél. 

„John Lukacs” nevével 1986 decemberében találkoztam először, ami-
kor is cause célébre volt, hogy a „The New Yorker”: Amerika finom ízlé-
sű művészi–irodalmi hetilapja közölte Krúdy Gyuláról szóló „A cello 
hangja” című, tanulmányát. Az olvasó ámult: hogyan is lehet minden ma-
gyar író közt éppen Krúdyt tolmácsolni: az eleinte csupán mesélő, majd 
szürrealista és rokontalan nyelvünkön író művész oeuvre-jének színeit 
visszaadni? A „Budapest 1900” egy helyén Lukács említi: Theodor Roo-
sevelt amerikai elnök a „Szent Péter esernyője” olvastán határozta el, 
hogy Budapestre látogat. Igaz: ez régen volt és – Mikszáth volt: a mese-
fordulatok mestere, akit könnyebben lehetett fordítani, mint az elillanó 
hangulatok gyorsfényképészét, Krúdyt. 
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A Krúdy–tanulmány különös címére Márai Sándor válaszol, aki Krú-
dy–regénye, a Szindbád hazamegy egy oldalán mondja: „írt, mert író volt 
és néha egyfajta hangot hallott, amely olyan volt, mint mikor egy üres 
szobában megszólal egy magányos mélyhegedű, melyet a sarokban felej-
tett valaki.” A „The New Yorker” cikk szerzője tanulmánya zárósoraiban 
nem Márait, hanem – a valószínűleg később író Cs. Szabó Lászlót idézi 
verbatim: „Hogyan tudná egy idegen olvasó Krúdyt megérteni... aki so-
sem hallotta egy cselló hangját egy földszintes ház ablakából... egy látha-
tatlan úr vonójának hangját, amint az est beállta előtt, csak magának ját-
szik.” A „hogyan tudná” szkepszist nyilván nem osztotta Lukács, amikor 
Krúdy exotikus magánéletén, mint valami laterna magica-n csempészte be 
őt az idegen: a magyarul nem–olvasó képzeletébe. 

Ki tudja, nem Krúdy volt-e, aki Lukácsnak a „Budapest 1900” ötletét 
adta? Mindenképpen jó gondolat volt a fővárosunkról szóló, szép kivitelű 
könyvet, a „Fin de siécle Vienna” régen várt párját megírni. 

 
 



 

1432 

KABDEBÓ TAMÁS 
Egy jelenségről325 

Zas Lóránt: Eroázia (versek), Hazánk, Boardman (Ohio) 1986,139 l. 
 
Zas Lóránt Eroázia című verseskötete, mely 1987 elején jelent meg, tíz 
ciklusban, tíz tucat versben adózik egy jelenségnek, amelyről eddig, ösz-
szefogóan csak prózában, mások prózájában olvashattunk. Világutazásról 
van szó, földrajzi élmények sűrítéséről, a hitvesi szerelem, a családhoz 
való ragaszkodás, az élménytobzódás, a baráti kapcsolatok, őt a régi előí-
téletek erőterében. 

A költő Zas – a mérnök Szász Lóránt irodalmi alteregója – nem 
kultúr– vagy kéjutas, nem földrajzi fölfedező, vagyis hivatásos utazó, 
hanem munkáját végző, dolgos, ezerkezű ember, aki miközben utazik, 
beutazza lelkének bizonyos tájait. Bár öt világrészt tükröz a kötet kétszer-
annyi ciklusa, közel sem meríti ki a költő a belső utazás lehetőségeit és 
mondanivalóját jobbára sűrítve, mint feloldva, egészében napsugarasab-
ban, mint ezt a bejárt tájak indokolnák, pozitívabban sugározza vissza. 
Szó van ugyan – főleg a sorok közt – szegénységről is, de nincs arról szó, 
(pedig ennyi országot a tarsolyába téve láthatná), hogy lám, mindenki 
csak a maga külön világával törődik, az egésszel kevesen s azok is rosz-
szul, illetve hatástalan módon. 

Persze, költőnk nem szociográfus és nem is kérhetjük számon tőle, mi-
ért nincs elég rizs Bangladesben, miért teszi az éhínséget éhséggé, éhha-
lállá a testvérháború és egy, magát marxistának nevező idiotikus kor-
mány. A költő végzi a dolgát, s amit maga elé kitűz, azt jól végzi, minden 
versének külön lírai feladatát jól oldja meg. Az országokból azt a párlatot 
kapjuk, ami valóságban és lehetőségeken innen és túl létezik, mármint 
innen a szegénységtől és túl az azt legyűrni akaró inkompetencián. így 
előfordul, hogy a versek, pl. Báli, klasszikus veretűek lesznek, Horatius 
sem igen törődött az Augustus által elpáholt Észak–Afrika leigázott tör-
zseinek sorsával. 

Mivel Zas Lóránt tájékozott ember, a kultúrában és a világpolitikában, 
az ő szemlélete tudatos vállalás s mint ilyen nagyonis eltér a mi szokásos 
magyar, ha úgy tetszik petőfies, illyésies szociográfiai etikánktól. Az 
Eroázia senkit sem akar megváltani, ellenben merészen önző, természete-
sen öntörvényű és, egészében jó, érdekes olvasmány. 

                                                           
325 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 3. számában. 
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Egészében. Mert a kötetben találunk egy sort, amit a szerző Fáy Fe-
renctől idéz, mely így hangzik: „orosznak, zsidónak egy a bőre”. Ez csak 
akkor elfogadható – akárhogyis gondolta volt a két költő –, ha hozzátesz-
szük, hogy Tolsztoj vagy Jézus is hordta ezt vagy azt a bőrt. 

Fáy egyébként Zas Lóránt egyik jól választott mestere, kinek fájdalmas 
és mélységes költészetéről, Ignotus Pál is, magam is többször írtam, s kit 
akkor, amíg élt, mind a ketten – ebben megegyezve – az emigráció leg-
jobb költőjének gondoltunk. Nem elképzelhetetlen, hogy egyszer Zas 
Lóránt is eléri a fáyferenci szintet, mert tehetségét egyelőre még nem ak-
názta ki. Képletesen szólva: az Eroázia verseivel a költő a vulkán fölött 
repül és beletekint karimájába. Egyszer talán leereszkedik a vulkán torká-
ba is. A lávában (nem saját keserű levében, hanem a szenvedés lávájában) 
megmártódzó költőnek megadathatik majd nemcsak a látás tudománya, 
hanem a belátás képessége is. Bizonyára méltatlankodva berzenkedik e 
sorok olvastán. Holott egyszerűen arról van szó, hogy költői talentumával 
úgy gazdálkodjék a jövőben, hogy necsak gyönyörködtessen, hanem elál-
lítsa lélegzetünket. 

Zas Lóránt rendkívül ötletes, eredeti és bátor ember. Miközben még az 
Eroázia verseit ízlelgettük, tehát a költő jelenét és közelmúltját, már az 
asztalra tett egy kötet korai verset is, tehát költői régmúltjának gyümöl-
csét. Ez a kötet, az 1989-es Oltárt faragj olyan verseket tartalmaz, melye-
ket 1954 és 1964 között írt. Mostani dolgainak így hátteret és mélységet 
ad a keménykötésű kezdet: 

Oltárt faragj a büszke tölgybe s legyen hited jelképe az, oltárt faragj, és 
mennydörögve óvjad, ha kell oltárodat! 

Lám, ha e kötettel felvértezve olvassuk az Eroáziát, felismerjük azt a 
makacs ragaszkodást, mellyel világtérképet rajzol az egészséges hitvesi 
szeretetnek. Van ebben az ösztönös és asszonyáldó hívségben valami egé-
szen ősi; a költő, a pionír, a vadász, minden élményzsákmányát azzal a 
gondolattal ejti, hogy felmutathassa, hazavihesse asszonyának, a képle-
tes/valóságos tűzhely mellé. S van a lecsapolható lehetőségekben valami 
új is: valóban körülrepülni a valódi világot, sebesen, mint a gondolat, lök-
hajtásos gépmadarakon és ezt – az időben most először összesűríthető, 
megragadható tágasságot –, mint üveggolyót, vagy gyémántkristályt át-
nyújtani megőrzésre szívünk szerelmének. Mert Zas legjobb versei való-
ban ékkövek. 

Ezzel az értékítélettel azt is jelezni szeretném, hogy a verseknek mara-
dandó emlékképük van ebben a prózastílű és minden hordalékot költé-
szetté kikiáltani akaró elferdült versvilágban. (A képzőművészet még ku-
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tyábbul áll: az imént láttam Londonban egy Gilbert és George nevű 
gizigéza–kettős tárlatán a kiállított canis mergát.) A századelején forra-
dalminak ható szabadvers a századvégére megfeneklett. Vissza kell tér-
nünk a forráshoz, a ritmushoz, a dallamos beszédhez, segítségül kell hív-
nunk ismét a rímet is. Zas egyik és nem kis érdeme, hogy verseinek testük 
van, amit mond, összetartozik azzal ahogy mondja, feszesen, szépen, dél-
cegen. Kedvvel és lélekkel telt szép magyar szavakat használ, versei han-
gulatképeket festenek – a külső és a belső hangulat egybevág –, s mi, az 
olvasók, belecseppenünk a meglesett és megteremtett világba és hallgat-
juk a költő dudorászását. 

A cseh leány, aki fürdőruháját kőre tette, fehér fenékkel fekszik a gi-
dán, fehér fenékkel vágyik szeszre, háromszor hívta a cigányt, háromszor 
hitte, hogy a kecske fekete pálcáját ím-ám fekete dárdává hegyezte. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
Elévült-e a tartozás?326 

Lengyel József: Szembesítés, Magvető, Budapest 1988. 230 l. 
 
A Magyar Életrajzi Lexikon 1985-ben megjelent kiegészítő kötete szerint 
Lengyel József 1896-ban született Marcaliban és 1975-ben Budapesten 
halt meg. 1957-ben József-Attila–díjjal, 1975-ben pedig Kossuth–díjjal 
tüntették ki. Jogot, művészettörténetet hallgatott s már húsz esztendős 
korában Kassák Lajos A Tett, később pedig a Ma folyóirata munkatársa. 
A Kommunisták Magyarországi Pártja alapító tagja. A Tanácsköztársaság 
idején a Vörös Újság, majd az Ifjú Proletár szerkesztője. 1920-tól 1927-ig 
Becsben élt emigrációban. Világnézeti válságba kerül, kilép a kommunis-
ta pártból, de néhány esztendő múlva újra párttag. 1927 és 1930 között 
Berlinben a Vörös Szakszervezeti Internacionálé munkatársa, a Welt am 
Abend külpolitikai rovatvezetője volt. Berlini tartózkodása után Moszk-
vában köt ki, ahol a Sarló és Kalapács–nál dolgozik. 1932-ben jelenik 
meg a Visegrádi utca című regénye, amelyben a proletárdiktatúrát vállalja 
ugyan, de kritikusan szemléli. 1938 elején a nagy tisztogatások során őt is 
letartóztatják, ám nem kerül Kun Béla sorsára: a következő esztendőben 
csupán nyolc esztendei szibériai büntetőtáborra ítélik. 

Néhány hónapot még rászolgálva a nyolc esztendei büntetésre, 1947 
végén szabadul és a Moszkvától nem messze lévő Alekszandrovban húz-
za meg magát, várva a Magyarországra való visszatelepedése engedélye-
zését. Itt rendőri felügyelet alatt áll, a körzetet nem hagyhatja el. Ez a vi-
szonylagos szabadsága sem tart soká, 1949 márciusában Szibériába 
száműzik, mint másokat is, akik korábban a Gulág táboraiból szabadultak. 
1955-ben oldják fel a száműzetését s végre hazamehet Magyarországra. 

1956-ban jelenik meg az első Magyarországon kiadott könyve, a 
Kulcs, régebbi válogatott írásaiból. Nem panaszkodhatik, ettől kezdve 
egymásután adják ki a munkáit, amelyekben élményeit dolgozza fel. Az 
Új Írás 1963. évi januári számában jelenik meg a nagy feltűnést keltett, 
Elejétől végig című önéletrajzi beszámolója a szibériai büntetőtábori él-
ményeiről. Bátorságot ehhez minden bizonnyal az esztendővel korábban 
Alekszandr Szolzsenyicin tollából Magyarországon is megjelent Iván 
Gyeniszovics egy napja című könyvétől kaphatott. Lengyel József ezt az 
írását a kommunista–mozgalomnak ajánlotta, amelynek megújhodásában 

                                                           
326 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 3. számában. 
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ekkor hinnie kellett. „Híven kellett elszámolnom egy már elévült tartozás-
ról, mely így évül el tökéletesen..., mióta az igazság és a párt újra egy 
testté vált.” – írja beszámolója végén. Az elévült tartozás emlegetése azt 
sugallhatná, az akkor hatvanhét éves, Berlin és Szibéria között sokat 
megélt Lengyel József megbékélt a sorsával, újból bizalmat szavazva a 
szerinte az igazsággal egyesült párttal: leírta a fennálló adósságot. 

A Magvető rendes kiadásában posztumuszán megjelent Szembesítés 
lapjait forgatva, az olvasó más megállapításra jut: a tartozás egyáltalán 
nem évült el, az adósság egyenlegét világosan mutatja ki Lengyel József a 
kommunista–mozgalom számláján. Hiába állítja a kiadó a könyv borítója 
hátlapján: „... csalódása, fájdalma, hitevesztése, keserű tapasztalatai a 
kétségbeesés szélére sodorták. De lesz, kell legyen hite, ereje, hogy túlélje 
– most már nemcsak fizikailag – a személyi kultuszt. Hűsége, az eszme 
erejébe vetett hite a biztosíték rá.” 

Ismereteink szerint Lengyel József a Szembesítést az Új írásban meg-
jelent, előbb említett beszámolója, vallomása után mindössze öt eszten-
dővel később, 1968-ban írta, majd a Magvető Könyvkiadónak ajánlotta 
fel. A munka 1971 végén jelent meg először igen kevés példányszámban 
kéziratként. Ha akarom vemhes, ha akarom, nem – elv alapján. A szerző 
nem panaszkodhatott, hiszen napvilágot látott a könyve, de a csak kéz-
iratként való kiadás megnyugtathatta a pártot is. Ekként érvényesült a 
Lengyel József korábban emlegette igazság. 

A Szembesítés önéletrajzi írás. Lengyel József – a könyvben Lassú 
Endrének hívja magát – életének ama időszakáról, valójában csak néhány 
napjáról szól, amikor a Szibériában letöltött nyolc év tíz hónapi büntetése 
után a Moszkva közelében lévő kisvárosban rendőri felügyelet alatt, sorsa 
felől teljes bizonytalanságban nyomorog. És szeretne hazatérni majd há-
rom évtized után szülőhazájába, nehogy mint korábbi lágerest, Szibériá-
ban való kényszerletelepülésre ítéljék. 

Az út Magyarországra – gondolja a Lassú Endre–Lengyel József – a 
moszkvai magyar nagykövetségen keresztül vezet. A nagykövetség első 
tanácsosa, Banicza István, régi mozgalmi elv- és munkatársa, bizonyára 
segíti majd – hitegeti magát – s kölcsönkapott nagykabátban, szorongva 
indul a számára tilos Moszkvába. „Arabát tér. Kiszállok, s a fényes, már-
ványos állomás kövére lépek. Csúszós. És megszűnt a nyugalmam, a biz-
tonságérzés, melyet kiravaszkodtam, amikor látszólag bizonytalanul csel-
lengtem a Komszomolszkaja megállónál, mintha más vonatra várnék, és 
csak az ajtó zárásának másodpercében ugrottam a kocsiba. Ez adta a nyu-
galmat. Bár nem hiszem, hogy követtek, de ezt naponta tízszer is be kel-
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lett bizonyítanom magamnak.” – indítja könyvét Lengyel József. Aki jó 
író, valóságot teremtő író volt. Vele szorongunk a moszkvai utcán, végig-
éljük nosztalgikus visszaemlékezését, szinte látjuk az épületeket is, ame-
lyek között elhalad, keresve a magyar nagykövetséget. „Az aszfaltnak 
sötét a színe, mint a rég elföldelt csontoknak. Föld feketesége, titkolt 
mérgek zöldje keveredett sötét színébe. Fáj ez az aszfaltos utcaföld, mint 
a csontok, ha keményen ütik azt, aki már elesett.” Mintha a Szibériát 
megjárt Krúdyt hallanánk. 

„Minden úgy van itt, mint volt, csak tíz évvel öregebb, egy háború 
nyomorúságától penészesebb” – írja, majd az ízléstelen, cementoszlop-
főkkel, cirádákkal, szobrokkal díszíteni vélt új épületeket felfedezve, foly-
tatja: „Véletlenből így lesz a végzet... De mi tette lehetővé Sztálint és iz-
musát? Alapvető hiba? Akkor már a lenini koncepcióban is hiba volt? Ő a 
bürokrácia önállósulásában látta a veszélyt. Jól látta. De az orvosság, amit 
ajánlott, gyenge volt. S annak ajánlotta, aki nem akarta elfogadni. A pat-
kánynak ajánlotta a patkányirtót, a bürokratának a bürokrácia megszünte-
tését.” 

Az udvar felől akar bemenni a követség épületébe. Az altiszt elébe áll: 
„Ez a magyar altiszt pimaszabb, mint az orosz őrök voltak –, állapítja 
meg. Szóváltás után elveszti a türelmét – Mozgás!” – ordítja, mire meg-
nyílik a szent bürokrácia kapuja. Banicza, az első tanácsos, eléje siet, 
megöleli, Lassú Endre a portásaltiszt felé mutat: „A kutyák érzik a kol-
dusszagot” – mondja. 

Reggeli. Sonka, kaviár, tojás, vaj, uborka, szendvicsek. Meg kés, villa. 
Magacsinálta kése volt Lassú Endrének a táborban is, de villának, tányér-
nak, tiszta szalvétának színét sem látta. A bőséges reggeli után beszélget-
nek. Banicza kérdi: „Én kezdjem? A lebukás után tíz év; Pest, Vác, Sze-
ged, utána Mauthausen.” Ne higgye Lassú, neki aranyélete volt. Hogy 
nem fizetett előre a moszkvai első tanácsosi beosztásért. 

Beszélgetésük során éppen csak érintik Lassú látogatásának igazi cél-
ját, a hazautazás engedélyezését. Az igazi téma a mozgalom, amelyben 
egyszerre indultak mint valamiféle megváltás felé. „Valami nem jó van a 
levegőben, Banicza!” – mondja Lassú. „Maga most nagyon megbántott és 
gyanakvó. Tökéletesen értem. Ha helyreáll az egészsége, rendes munka-
kört kap, és megint...” – biztatgatná őt az első tanácsos. 

„Mit megint? Mit megint? – emeli meg a hangját Lassú. – Azt hiszi, 
hogy én valaha is csacsenolni fogok? Avval az ürüggyel, hogy sok a jó és 
helyes, hogy az általános vonal az rendben van és a többi, ez meg az csak 
kilengés... Mert én kommunista vagyok. És azok, akik mindenre csak 
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bólogatnak, azok nem kommunisták. Ha némelyikük az is volt valamikor. 
Némelyikük. A legtöbb sohase...” Banicza újból a maga megpróbáltatása-
ival hozakodik elő, Lassú megértőén hallgatja, majd kitör: „Pista, én tu-
dom, hogy nehéz élete volt, hogy maga nem kímélte magát. De magát az 
ellenség kínozta. Engem? Engem az enyéim! Ez más! Maga most azt 
gondolja: kicsinyes dolog ezért a kommunizmust vádolni. Kicsinyes? De 
hogy tehetem túl magamat a személyes sérelmeimen, melyek értse meg 
végre, nemcsak személyesek. Elsősorban nem személyesek...” 

És így megy ez hosszú–hosszú oldalakon át. Szóba kerülnek a volt 
magyar emigránsok is: „Vegyük kérem a magyarokat. Azért maradtak 
szabadon emigránsok és jó kommunisták.” mondja Banicza. „Maradtak... 
– válaszolja Lassú – négyezerből negyven. És ugyanennyi jött vissza élve. 
De mi maradt belőlem, aki íme, visszajöttem?” 

Az ebédet négyesben költik el: Lassú, Banicza, az alkalomra magát ki-
csípte, polgári származású már „diplomata feleség” és a Moszkvában el-
amerikaiasodott fiúk. Étkezés után a férfiak folytatják az eszmecserét, 
amelyik egyre inkább vita–jellegűvé válik. Kommunista veteránok között 
szokatlanul pertut is isznak. Banicza támad: „Nem gyanúsítani akartalak. 
Ne haragudj. De úgy látom, nem hiszel, nem bízol semmiben.” Lassú 
Endre: „Hinni? Hát nem hiszek a párt csalhatatlanságában. Bízni? A 
kommunista rend erejében igenis bízom. Csakhogy ennek a bizalomnak 
feltételei is vannak. Elsősorban, ezt már mondtam is: az igazság nyílt fel-
tárása, továbbá, hogy ne egy vékony réteg üljön fenn, magabiztosan, stal-
lumokban, a burzsoá rendnél is avultabb feudális–patriarchális uralkodó 
réteg módjára. ...A gyáva ember a konstans tényező, melyből nyugodtan 
indul el a számításuk. A gyáva a mindenkori állam támasza és talpköve.” 

Vége a látogatásnak. Lassú Endre búcsúzik: „Nem ezt akartam utolsó 
szóként mondani. Hanem azt, hogy én csak úgy lehetek kommunista, ha 
elismerik nyíltan és az egész világ színe előtt, hogy azok, akik velünk ezt 
csinálták, nem kommunisták.” Baniczával mondatja az író: „Kimegyünk 
az előszobába. És ekkor egyszerre, mikor már rajta a kabát, belenéz a 
tükörbe. Én mögötte. S egyszerre látjuk magunkat és egymást a tükörben. 
Rettenetes az arca. Felém fordul. Farkasszemet nézünk. De hát tehetek én 
erről? ... Majdnem belerúgok. Ezt miért? ...Kinyitja az ajtót, és az ajtófél-
fának bólint, a falnak. Igen, a falnak... Aljasság így búcsúzni.” 

Színhely a nagykövetség. „Halkan berreg a házitelefon. A titkár lágy 
hangja: egy levelet hoztak, és csak személyesen Banicza elvtársnak haj-
landók átadni. – Milyen levél? Honnan? – A külügyből. Vagy lehet, a 
belügyből. Civilek. – Jövök. – Átmegyek a hivatalba. A másik ajtón be-



 

1439 

engednek két embert. Egyforma kék zakó. Erőteljes, zömök legények, 
kicsit bokszbajnokok, kicsit börtönőrök, kicsit írnokok. Mogorvák. A 
fiatalabbnál sárga tehénbőr táska. ... Ahogy bejöttek, ahogy mozognak, 
érezni, fegyver van náluk. Bánom is én. ... Feltöröm a pecséteket. A nagy 
vastag borítékban vékony cigarettapapíron kis levél: A 97 (kilencvenhét) 
büntetését letöltött, represszált személy ügyében hozzánk intézett átira-
tukra válaszolva közöljük, hogy kiutazásuk ügyében az eljárást folyamat-
ba helyeztük. Mivel azonban a szükséges anyagot még nem sikerült ösz-
szegyűjteni, és noha elvileg nincs ellenvetésünk, ez bizonyos mértékig 
késlelteti az intézkedést... A belügy. De a külügy is így szokott válaszol-
ni... A levél nem a követnek szól, nem is a követségnek. Nekem személy 
szerint. Ne mutassam meg a követnek? ... Most aztán írjak Lassú Endré-
nek! Hát hogyan írjak Lassú Endrének? És mit játszom itt a meglepettet? 
Kutya ilyet nem tűr el, csak ember... Öngyilkosság! Már késő. Már félek a 
haláltól...” 

Lassú Endre hazafelé, Alekszandrovba: „Elmenni szabad. Az elutazó-
kat nem vizsgálja a belügy vasúti osztálya. ... Zagorszk. Csak itt ne legyen 
baj az átszállásnál. Itt nagyon figyelnek minden utast. Sokan itt szállnak 
le a távolsági vonatokról, s a helyiérdekűvel akarnak Moszkvába be-
csúszni. Csomag nélkül sikerül.... Holnap korán reggel megyek a piacra 
kenyeret venni. Nem kenyeret, kenyérjegyet veszek. Nem kell az össze-
fogdosott kenyér, a piszkos rongyba csavart, amit gyorsan egy kapu 
alatt... s közben félni, hogy elrabolják a pénzemet, az eladó pedig fél, 
hogy elszaladok a kenyérrel... Én forgatom a fejemet, ő meg hátranézeget. 
A rendőrfeleségekhez megyek, akik a sörmérés mellett ácsorognak. Nekik 
sok jegyük van. ők tudják, mikor lesz razzia, nem akkor, amikor ők ott 
vannak. A férj megmondta előre...” 

A vicinális viszi Lengyel József–Lassú Endrét „haza” Alekszandrovba 
s morfondírozik magában: „Banicza sohase volt olyan gyáva az ő lágeré-
ben, mint az enyémben. Ma Banicza szemében a tisztesség szörnyetege 
lettem: őszinte, mikor ez bajjal nem fenyeget. De csak várjunk! Mondom 
majd máshol is... Egyébként követségi tanácsos úr, mától fogva bűntársak 
leszünk, ha hallgatunk. Ennyit elértem... Ostobák voltak, hogy élve hagy-
tak. Csen, a kínai, a saját módján bizonyította is, hogy nem lesznek ilyen 
ostobák. Mert tudniuk kell – mosolygott Csen –, veszélyes a tigris hátán 
lovagolni, de még veszélyesebb a tigris hátáról leugrani. És most mi va-
gyunk a tigrisek, mert együttesen azért azok vagyunk, és széttépjük őket. 
így gondolják ők – jaj, de túloznak! Vagy talán nem is tartanak bennünket 
veszélyesnek? Csak hogy ha nincs is veszély, a rendőrség mesterségesen 
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csinál magának munkát, a gépnek forognia kell... És ha Banicza nem inté-
zi el nagyon–nagyon hamar a hazautazást, akkor megint börtön, megint 
csukott vagon. És irány: Szibéria... Újra kibírom?... Érdemes lenne kibír-
ni?... Min gondolkozni? Minden világos... Tudom, igenis tudom, hogy 
sohasem kerülök haza, se elevenen, se holtan... Tudom, tudom, de nem 
hiszem: ez azért még élet. Mindent meg fogok tenni, hogy ne higgyem, 
amit tudok, és azért is hazajutok... Hová? Miért? Mi nékem a haza, mi 
nékem a hazám? Nincs ember abban a tájban, se barát, se szerető, az 
anyám már biztos halott. A barátokat ez a föld takarja, és forró, naptól 
szikkadt spanyol kőtörmelék...” 

Azután 1949 márciusában viszi egy másik, sokkal hosszabb, géppisz-
tolyos őröktől jól vigyázott vonat Lengyel Józsefet újból Szibériába. Hat 
esztendővel később egy másik Moszkván át végre, mégis haza, Budapest-
re. 1957-ben József Attila–díjas, 1963-ban Kossuth díjas és megírja a 
szovjet büntetőtáborbeli élményei végén, elszámolt egy már elévült tarto-
zásról: „... mely így évül el tökéletesen..., mióta az igazság és a párt egy 
testté vált.” 

Ki tartozott, mi tartozott? – kérdezhetnénk. Lengyel József-e, aki lerót-
ta a maga tartozását az emberiségnek azzal, hogy megírta élményeit? Ám 
ha arra gondolt, hogy a kommunista–mozgalom vele szembeni tartozása 
évült el, alighanem tévedett 1963-ban. A Szembesítés félreérthetetlen 
bizonyíték erre: az emberiség–emberség ellen elkövetett bűnök sohasem 
évülhetnek el. És hol van az igazsággal egy testté vált párt? A már régen 
békésebb mezőkre költözött Lengyel József posztumusz könyvéből vilá-
gosan olvashatjuk ki: sehol. 
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LÖKKÖS ANTAL 
Embersors327 

Tollas Tibor: Varázskor (Versek), Nemzetőr, München 1988,182 l. 
 
„Ha egy költő dalaiból nem áll össze példás embersors, mely a legjelentő-
sebb dalnál is jelentősebb, akkor minden szépség hiába volt.” Balázs Bé-
lától van ez idézet, s mindig bennem motoszkál, valahányszor verskötet 
kerül asztalomra. Vajon csak az esztétika mércéjén átment alkotás érdem-
li meg, hogy vele foglalkozzunk, hogy az emberiség könyvtárában polcra 
tegyük olyan címkét ragasztva rá, amely – szerintünk – örökös helyjegyre 
jogosít? Mellőzhetjük-e az „embersorsot”, még a „példás” jelző nélkül is, 
amikor a Tóth Árpád–fölpanaszolta „senkik, balkörmű gazok szállnak 
mennybe”? Régi–régi probléma, melyre válaszolni nem könnyű, mint arra 
sem, hogy melyiket szeretjük jobban illetve esszük jóétvággyal: az ütött–
kopott pléhtányéron fölszolgált jóillatú pecsenyét, avagy a herendi Viktó-
ria–mintás tálon elénkadott cipőtalprágós húsdarabot? 

És mit értsünk a „példás embersors”-on? Van, aki kilengés nélkül futja 
be a földi stádiumot mintaszerű középszerűségről téve tanúságot anélkül, 
hogy írásai fényt kapnának, mely létükre hívja föl a figyelmet a szürke-
ségben. A szélkakasok keservesen csikorgó vagy jól megolajozott forgá-
sait, a minden alkalommal őszinte megtéréseit ugyancsak aggodalommal 
nézi az igényesebb versolvasó, hisz a verselést tanulni lehet, s egy kis 
rutinnal könny csalható a csak erre váró szemekbe. 

Tollas Tibor versíró–emberi pályája töretlen ívet mutat a „Füveskert”-
ben megjelent versektől az „Irgalmas fák” kötetén keresztül a jelen „Va-
rázskör”-ig. Hű tudott maradni elhivatottság–tudatához, küldetés– meg-
győződéséhez. „Mert mércém még most is a régi/amit nem tudok fölcse-
rélni” (Régi mércével). Csak a hang higgadt meg, csak a szem fordult 
fígyelőbben az úgynevezett örök emberi felé, vagy kirándulgatott olyan 
területekre, melyek virágai nem mindig hoztak közvetlen közönségsikert, 
melyek nélkül azonban nem lenne teljes az írói arckép. 

A „Varázskor” (kár, hogy a budapesti Magyar Hírek karácsonyi iro-
dalmi mellékletének címe után találódott) múltat idéz, életrajzi elemekkel 
bőven megtűzdelt emlékezéseket, képanyaggal is illusztrálva a főbb állo-
másokat. (Az is kár, hogy a váci fegyházról szóló képnek nem jutott hely, 
vagy talán nincs is róla fénykép?) Emlékezés az ősökre, mintegy a törté-
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nelmi folytonosság kimutatásának az igényével, az elhivatottság–tudat 
gyökereinek föltárásával, igazolásául annak, hogy a vállalt szerep nem 
holmi szeszély–véletlen eredménye: „Álmaimban olykor felke-
res/családunk negyvennyolcas hőse,/Kohlmann József honvédezredes.” 
(Dédapám öccse). A Szépanya „férjét a császár lefejezte,/Csejtének láza-
dó urát.”, és „Vadna lerombolt várromát/nem őrzik már a katonák/sem 
Komoróczi ősapám/nem áll a bástya kőfalán.” 

Szülők, rokonok, barátok arcképe sorakozik, az idillikus gyerekkort 
idéző falu és környéke van megfestve az emberi–földrajzi hovatartozás 
igazolására, a szívekhez–helyekhez kötődés kimutatásával. A visszaemlé-
kezés–ciklus „Szilveszter – 1938” című verse viszont idejében figyelmez-
teti az olvasót, hogy 1938-ban nemcsak a felhőtlen gyerekkornak szakadt 
vége, hanem valami olyan kezdődött, amely a későbbi éveknek is megha-
tározója lett: 

 
Harangok zúgtak, iszonyú  
jel gördült le az égen  
és a közelgő háború  
borzalmait átéltem. 
 
Tizennyolc évem küszöbét  
így léptem át riadtan,  
balsorsunk sejtve, a sötét  
ég alatt, – egymagámban. 

 
A háború utáni „békés” átmenet ideje nem tartott sokáig, s jön a majd 

tízéves börtön az igazságtalanul elítéltség testbe–lélekbe szívódásával. 
Mondják, hogy az igaztalan börtönévek emléke kiirthatatlan a lélekből, és 
Tollas Tibornál is ez lesz a költészet–meghatározó. Visszaemlékező ver-
sei a börtön–élménnyel telítődnek, ebből táplálkozik a már említett külde-
tés–tudata is: szólni az elnémítottak helyett, ébren tartani az emlékezés 
lángját, hogy soha többé ne ismétlődjenek meg az embertelenségek, hogy 
megszűnjenek az őket szülő államrendszerek. Innen a vágy is: átadni 
mindezt az újabb generációnak, hogy be ne csaphassák hivatásos ideoló-
gusok, embereket–eseményeket bekormozó bűvészmutatványos hivatalos 
politikusok, kurzus–írók. 

A börtönélményben fontos helyen áll az éhség–képzet. Az íztelenszag-
talan és még az abból sem elég táplálék (?), étel (?) az evés gyönyörei felé 
is fordítják a bezártak képzeletét: „Hányszor láttalak álmomba' /tejfeles 
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töltöttkáposzta!”. Emlékezni a régi ízekre, fölidézni a gőzölgő tálak illa-
tát, mint az annyira áhított szabadság szerves tartozékait; „Sült kolbászok, 
húsok között/bejuthatnánk a mennyországba” (Be nem tartott fogadalom). 
Ez alól Tollas Tibor sem kivétel, sőt, valóságos gasztronómia–költészet 
művelő válik belőle. A legegyszerűbb ételek kapnak varázslatos leírást, 
szinte berdajózsefi áhítattal–hevülettel udvarolja körül a világszép asszo-
nyok kezéből kikerült sülteket, mártásokat, süteményeket: 

 
Tányéromon túróscsusza:  
hófehér menyasszonyruha. 
ízletes csipkéi felett  
aranykösöntyűk, ékszerek:  
illatával hív a könnyű,  
ropogósra sült töpörtyű! 
(Túróscsusza) 
 

Az „édeni ízek” költőjét nem ismerők, a csak a „Bebádogoztak minden 
ablakot”–verseket szeretők bizonyára elcsodálkoznak az étel–
finomságokat lírai forrósággal magasztaló leírások bősége láttán. E versek 
nélkül nem is lenne teljes az „embersors”, s el kell fogadni, hogy a sok-
szor szakmai hozzáértéssel bemutatott étel–poéma mögött az a fantaszti-
kus testi–lelki éhség bujkál, mely a börtönig nyúlik vissza. így szublimá-
lódik az éhség–fogalom szabadság–vággyá, menny–áhítássá. Ebben a 
szellemben is osztja szét verseit rokonnak, barátnak, régi fogolytársaknak, 
mint ízelítőt a teljes emberi szabadságból. 

A versek dátumait nézve az is kitűnik, hogy Tollasnak nem kell körül-
hízelegnie a Múzsát, jön ö magától is, már–már tolakodóan. így történik 
meg, hogy az egyik vers meg sem íródott, már ott is van a másik, időt 
nem hagyva a gondolat leülepedésére, az ihlet–földobta jelzők megrostá-
lására. Egyesek szerint árt a verseknek ez a bőség, mások viszont azt tart-
ják, hogy akkor kell ölelgetni a Múzsát, amikor jelen van. így vagy úgy: a 
vers vers marad, azt úgyis az idő dönti el, hogy megmarad. A „Varázs-
kor”, mindenesetre, bőséges gyümölcskosár, melyből az igényes is válo-
gathat. 
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IFJ. THURY ZOLTÁN  
Irodalmi krimi328 

Lugossy Gyula: A rejtőzködő, Szépirodalmi könyvkiadó, Budapest 1988, 
431 lap. 
 
Forgácsnak, a negyvenedik életévéhez közeledő pesti tisztviselőnek meg-
győződése, hogy „az ő életéről ismerősei alkothattak képet és neki azt a 
képet kell megszereznie, elorozni tőlük, bármi áron”. Ezt a kíváncsiságot 
nyilván az táplálja, hogy saját magának elég homályosak önmagáról alko-
tott fogalmai. Lugossy Gyula, aki 1939-ben született és 1966 óta öt köny-
ve jelent meg, Forgácsot ezzel egyszeriben előbbi regényei és novellái 
szereplőinek küzdőterére lódítja, amikor útnak indítja a bizonytalan önke-
resők mezején. Sokszor, az „Alámerülések” című novelláskötetében több 
helyen, komoly írói erővel sikerült életet lehelnie önelemző figuráiba. 
Forgács elődjét nem nehéz felfedezni például az „Éjszakai órán” szocio-
gráfusában, de a regény üteme gyorsvonati sebességű, feledtetve a rövi-
debb írások rokonszenvesen lassú lélegzetvételét és egész Európa lesz a 
díszlet a novellák kórházi szobája, vagy kávéháza helyett. Lugossynak 
írói erényeit a jelenleg alkalmazott veszélyes kalandregény köntösébe 
kellett átmentenie. „A rejtőzködő” ugyanis kalandos történet, bizonyos 
mértékben detektívregény, tegyük azonnal hozzá, irodalmi igénnyel, 
akárcsak a műfaj őse, Sophokles Oedipusa, aki alaposan megelőzte 
Agathe Christiet, Le Carrét és a műfaj sok más művelőjét, többek között 
Camust, Kafkát, Pirandellót és Dosztojevszkijt. A tragédiák legközösebb 
vonása, hogy a halál, a megsemmisülés elkerülhetetlen bennük és a jó 
detektívregények, miután az elmúlás veszélyét felidézik, ügyes mesterke-
déssel, ravasz fordulataikkal elfeledtetik halandó voltunkat. Lugossy de-
tektívregénybe illő fogásokkal indítja el hősét, de nem menti meg a tragé-
dia bekövetkeztétől. Hasonlít ebben Graham Greenere, akiről egyik ta-
nulmányában azt írta W.H. Auden: „rávezeti az olvasót, hogy minden 
teremtmény szüntelenül harcban áll önmagával.” 

Forgács harca akkor kezdődik, amikor elmenekül húszéves érettségi ta-
lálkozójáról. Már elég ittas állapotban találkozik a lánnyal, aki „nem úgy 
hatott rá, mint más nők”. Nagy gusztussal megírt, szókimondóan elénk 
tárt vad hálószobarészlet bizonyítja, hogy ez így igaz, mintha Lugossy 
még mindig a szocialista realizmus kispolgári mértéktartása ellen láza-
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doznék. A férfi a lányról, aki üzleti útra indul, egyelőre keveset tud és 
nem tér többé vissza családjához. Elhatározza, hogy eltűnik előbbi életé-
ből. Egy kisvárosban, a katolikus pap szállásán józanodik ki. Nem tudja, 
hogyan került oda, vaktában szállt le a gyorsvonat egyik állomásán. 
Cyrfusz atya igyekszik megmenteni lelkét, de Forgács összeismerkedik 
egy olasz aranycsempésszel és szolgálatába áll. Lenyűgözi az alvilág sod-
rása és első jelentős üzleti sikere jutalmául kijuttatják külföldre, ahol a 
lány után nyomoz, majd amikor az végleg kikosarazza, visszatér Magyar-
országra, ahol lebukik. Egy volt osztálytársa, a politikai rendőrség ezrede-
se tartóztatja le, Forgács kiugrik mellőle a gépkocsiból, átmenetileg újra 
eltűnik, de az aranycsempészek megtalálják, árulással gyanúsítják és 
agyonverik. 

A regény első része egyenetlen. Lugossy elemében van, amikor a kis-
város sajátos ritmusáról ír, vagy amikor Erika testének gömbölyűbb hajla-
tait, vonásainak sajátságos báját ismerteti. Nem olyan szerencsés és hite-
les viszont Cyrfusz atya, vagy Guido, az aranycsempész figurája, akik 
nem egészen hihető képviselői foglalkozásuknak. A külföldi nyomozás 
kaland sorozata se oszlat el minden gyanút. Zavaró valójában, hogy For-
gácsnak minden úgy megy, mint a karikacsapás, még a kasszafúró is ép-
pen kéznél van, amikor szüksége van rá és könnyűszerrel jár túl a minden 
hájjal megkent külföldi ügyvédek, üzletemberek eszén, akikhez jóformán 
akadály nélkül jut be és akik nem látnak át felszínes rögtönzésein. Bodó, 
a pesti rendőrtiszt, az egyetlen, aki szellemileg méltó ellenfele, habár For-
gács szökése miatt lefokozzák alezredessé. Említésre méltó különben, 
hogy Bodó nem ellenszenves szereplő, politikai nyomozómunkájával 
csak elismerést vív ki magának és nincs jele annak, hogy a jelenlegi tár-
sadalomban tevékenysége miatt bárki is visszarettenne, vagy iszonyodnék 
tőle, „A rejtőzködő” leírása szerint foglalkozása bevett, elfogadott tevé-
kenység és nem sejteti semmi, hogy a politikai osztályon ez az alapjában 
rokonszenves alkalmazott nem kizárólag aranycsempészek után nyomoz, 
ami valószínűtlen. Az is elgondolkoztató, hogy Forgács mennyire magá-
tól értetődően, kalandregényekben szokatlan következetességgel megla-
kol bűneiért, alaposabban, mint annak idején Ilf és Petrov „Szovjetmilli-
omos”-a aki végül mindenéből kifosztva tántorog át a határon, de életét 
meghagyják még a példamutató orosz szerzők is. 

Az említett figurákhoz fűződő kételyt talán az táplálja, hogy túlsók 
részletet kapunk róluk, mintha a regény túlszavatolná létüket. Hitelesebb-
nek tűnnének vázlatosabb, jelképesebb megjelölésben, hiszen végered-
ményben csak segédszemélyzetként lépnek színre, ahol csak a végszót 
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kell időnkint megadniuk, miközben a figyelem Forgács önmagával vívott 
harcára irányul, aki közben kimondja az igazságot: „valamennyi véle-
mény közül az embernek az önmagáról alkotott véleménye a legfonto-
sabb.” 

Ezen túlmenően a könyv utolsó negyedében az olvasóra ritka kellemes 
meglepetés vár. Lugossy egyszerre rá-, vagy átkapcsol, az érdekes törté-
net egyszerre magas szintű olvasói élménnyé alakul át, elmélyült emberi 
hangja, együttérzése, az áldozat iránti rokonszenve, felfrissült kifejezés-
formája olyan hatást ér el, amire addig nem lehetett számítani. Ha máshol 
nem, akkor itt bebizonyosodik, hogy Lugossy jelenkori irodalmunknak 
megbecsülendő művelője. 
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HANÁK TIBOR 
Az elkötelezéstől a szabadon lebegésig329 

Gáli Ernő: Kelet–európai írástudók és a nemzeti–nemzetiségi törekvések, 
Kossuth Kiadó, Budapest 1987. 384 lap. 
 
A szerző azok közé a romániai magyar marxisták közé tartozik, akik 
egész működésüket a marxizmus–leninizmus kitágításának, befogadóké-
pessége bővítésének szolgálatába állították, miközben körülöttük ember-
telenül beszűkült nemcsak az ideológia, de az egész élet, politikával, köz-
igazgatással, termeléssel, ellátással és az emberjogok gyakorlatával egye-
temben. Ez az ellentét határozza meg Gáli Ernő, egykori kolozsvári szo-
ciológiatanár és a Korunk leváltott főszerkesztőjének csaknem teljes 
életművét, tanulmányait és az utóbbi időkben írt cikkeinek úgyszólván 
minden sorát, mégpedig sajnos oly módon, hogy állításaival a román va-
lóság ütközik, a körültekintően humánus hangvételű fejtegetései környe-
zetének embertelenségein törnek össze. Azt sem mondhatjuk, hogy emiatt 
törekvései és írásai érvénytelenné válnának, sőt nagyon is érvényesek és 
időszerűek, mint a jóság a gonoszok között, az erény a bűnök világában, a 
távlat a kút mélyén, a szabadság a zsarnokságban. Csakhogy sorai ily mó-
don nem a meglevőről, nem a van-ról beszélnek, hanem a kívánatosról, a 
kell-ről, kijelentései nem kijelentenek, megállapításai nem megállapíta-
nak, hanem legfeljebb felszólítanak: értekezései melankolikus érvényes-
séggel lebegnek a vonatkozásmentesség valóságfeletti régióiban. 

A kelet–európai országokban ma uralkodó marxizmus–leninizmus tá-
gítási kísérletei – hogy ne menjünk messzebbre – még Sztálin un. „nyelv-
tudományi cikkeivel” kezdődtek, melyek a nyelvet eszköznek minősítet-
ték és kiemelték az ideológiára rótt szolgai kötelezettségek alól, majd 
folytatódtak a Konstantinov–féle filozófiai összefoglalással, mely óvato-
san kiegészítette és kiigazította Sztálin filozófiai nézeteit, feltűnően alá-
húzva az erkölcsiség szerepét, tehát a tudati tényezők társadalmi jelentő-
ségét. Ezzel a gazdasági–politikai determinizmus gyengülni kezdett és a 
felépítménynek nevezett területek némi önállóságot kaptak. 1956 elején a 
20. szovjet pártkongresszus már szinte programot adott a marxizmus kitá-
gításához. Mikoján megmosta a közgazdászok, történészek és a filozófu-
sok fejét, mert szerinte ezek többsége „régi idézetek, formulák és tételek 
ismételgetésével és össze–vissza forgatásával foglalkozik” – mint a Sza-
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bad Nép 1956. február 19-i számában olvashattuk. Amit Lukács György 
ezzel kapcsolatban a Petőfi Kör filozófiai vitáján mondott, csupán vissz-
hang és a helyi viszonyokra való alkalmazás volt. 

Újabb tágítási hullám indult meg a hatvanas évek elején, amikor a hi-
vatalos ideológia lehetőséget adott az addig száműzött tudományok, mint 
a pszichológia, szociológia, etika visszahívására, bizonyos kutatások 
megindulására és némi nyugati kitekintésre, pl. az egzisztencializmus 
pozíciójával való szembenézésre „marxista antropológia” címén. Egyesek 
aztán jóval messzebbre mentek el a marxizmus tágításában, mint ez a 
központi tanítóhivatalnak tetszett. Ezek közé tartozott Leszek Kolakowski 
Lengyelországban, Ernst Bloch reményfilozófiája előbb Kelet-, majd 
Nyugat–Németországban, vagy a zágrábi Praxis című folyóirat köre, a 
budapesti társadalomontológusok, vagy a liblicei Kafka–konferencián 
nagy hatással fellépett Ernst Fischer osztrák marxista esztéta és Roger 
Garaudy francia marxista filozófus a „parttalan realizmus” koncepciójá-
val. 

Ez a szellemi környezete és gyökere Gáli Ernő integráló marxizmusá-
nak is. Azt a megpezsdült ideológiai hangulatot vitte tovább, mely a hat-
vanas években a csehszlovákiai szovjet invázió és persze Ceaujescu ha-
talmi törekvéseinek kiépülése előtt uralkodott a marxista intellektuellek 
köreiben. Szerették önmagukat félreérteni, az ideológiát nem függvény-
nek, nem felépítménynek kezelni, nem-marxista módon marxistának len-
ni. Gáli Ernő a marxizmus kitaszított szellemi rokonait kereste, a sztáli-
nizmus idején leszakadt irányzatoknak és gondolatoknak próbált helyet 
csinálni a marxizmuson belül, nem minden lelkendezés nélkül állapítva 
meg, hogy de hiszen Lukács György korai marxizmusa is befér az ajtón, 
Kari Mannheimnek és Ottó Bauernek is helye van a marxisták törzsaszta-
lánál, s miért ne kóstolhatnánk meg Max Weber szociológiáját, Theodor 
Adorno negatív dialektikáját, Raymond Áron társadalmi helyzetjelentése-
it? Ez a társaság és ez a táplálék Gáli Ernő szerint erősíti a marxizmust, a 
marxizmus önbizalmát és talán hatóképességét is. 

Miközben azonban a szerző ezt hirdette s adatokkal, hivatkozásokkal, 
magyar, román, német, francia, amerikai idézetekkel dúsította és mélyítet-
te cikkeit, elkomorult körülötte a világ, ó még a humanista marxizmust 
állványozta körül, mikor már Prágában dübörögtek a szovjet tankok, mi-
kor már megmerevedett az egész csehszlovák élet, becsukták a budapesti 
Lukács–iskolát, Jugoszláviában a Praxis szerkesztőségét, és zuhanni kez-
dett a marxizmus nyugati ázsiója. Gáli Ernő belefeledkezett a marxista 
integrálás műveletébe és még mindig dalolt a széles ideológiai horizont-
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ról, nem vette észre, hogy régen feloszlott már az ideológiai asztaltársa-
ság, Ceaujescu emberei elhordták a tetőt feje fölül, lebontották körülötte a 
lenini nemzetiségi koncepció tapétáival teleragasztott falakat, s ott áll az 
éjszakában egyedül, kezében az anakronisztikusán tágranyitott marxizmu-
sával. 

Ez a kettősség járta át már „A humanizmus viszontagságai” (1972), „A 
tegnapi és mai önismeret” (1975), a „Pandora visszatérése” (1979), „Az 
erkölcs dilemmái” (1981), „Az ezredforduló kihívása” (1986) tanulmá-
nyait. A mostani, a kelet–európai írástudók problémáiról összegyűjtött 
írásaiban ez talán azért nem olyan feltűnő, mert Budapesten jelent meg, 
ahol a marxizmus problémáját már régen a szegre akasztották, teljesen 
mindegy, hogy valaki mit akar beépíteni a marxista ideológiába, s hogy 
szűk vagy tág marxizmust képvisel-e. Amire a magyar környezetben fel-
figyelhetnek, talán inkább az a szellem, ahogyan Gáli Ernő közelít a ro-
mániai tudományossághoz, ahogy beavat a szomszédos nép szociológiai 
irodalmába, ezen keresztül pedig a románok szemléletébe, ahogyan tanul-
ni kíván a romániai népi mozgalom egykori műveiből – tanulni embersé-
get és megértést. Az ma is mindannyiunk számára érdekes, ahogyan be-
mutatja a romániai szociográfusok és más népi írók fáradozásait, valamint 
találkozásukat szándékban és érzületben a magyar falukutatókkal. Ezek az 
ismeretek igen hasznosak, felszámolják sündisznóállásainkat, a részlete-
zéssel közelebb hozzák a román intellektuellek egykori törekvéseit és 
gondolkodásmódját, s ezáltal segítenek megérteni, hogy mi miért történt a 
múltban. 

A múltban. – Hogy mi történik a jelenben, arról nincs szó a könyvben. 
Csak a történelmi példákról értesülünk, a felelősségteljes betűvetőkről, az 
etnikumot képviselő és ébresztgető intellektuellekről, a régi küzdelmek-
ről, régi eszmékről, főképp a harmincas évek irodalmi mozgalmairól, a 
nemzetiségi probléma egykori megközelítéseiről, melyeknek baloldalias 
változatait – néhány különböztetéstől és fenntartástól eltekintve – magáé-
vá tudja tenni a szerző, függetlenül attól, hogy ez a baloldaliság polgári 
radikális, népi színezetű vagy szociáldemokrata baloldaliság volt-e. 
Mindezt integrálni tudja a maga marxizmusába, csak épp kérdéses marad, 
hogy mit ér ez a készséggel kitágított ideológia egy elképesztően és az 
embertelenségig összeszűkült, marxista–leninista védjegyekkel ékeskedő 
(vagy éktelenkedő) világban? Vajon milyen érzésekkel veszik kézbe eze-
ket az értekezéseket a romániai magyarok, miután ragacsos kenyérrel a 
kezükben hazatérnek a napi sorbanállásból a jéghideg lakásba és alákupo-
rodnak a 15-ös égő alá, hogy elolvassák Gáli Ernő fejtegetéseit Nicolae 
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Bálcescu nemzeti egység eszméjéről, a 19. századi román „ébresztők utó-
dairól”, a kelet–európai felvilágosodás párhuzamairól vagy a „szabadon 
lebegő értelmiségről”? 

A fenomenológia a létezés kérdését zárójelbe kívánja tenni, hogy za-
vartalanul vizsgálhassa a miséget, a lényeget. Erre a módszerre utalva 
szokták a fenomenológiát „zárójelbe tett filozófiának” vagy „zárójelbe 
tett tudománynak” nevezni. Gáli Ernő is a létezést, a valóságot teszi záró-
jelbe, s ettől eltekintve persze minden szép nála, akadémikus és ennek 
megfelelően érdekes. Bevezető tanulmányának címe: „írástudók az etni-
kumok világában”. Nagy irodalom felsorakoztatásával mutatja be, mily 
nagy szerepük van a világban a nemzetiségeknek, kisebbségeknek, az 
etnikumnak; szociológusok hada foglalkozik a témával, külön kutatási 
ággá vált a kisebbségi problematika, sőt kialakult valami sajátos etnikai 
gondolkodás, etnikai etika és „az etnicitás egyetemessége” – mint egy 
amerikai szerző nyomán írja. Azt is megtudjuk, hogy „az érvek és ellen-
érvek összecsapásának hőfokát az amerikai imperializmus terjeszkedése 
nyomán felmerülő új problémák és konfliktusok (mexikói és a Puerto 
Rico-i bevándorlás) emelték magasabbra.” (10.) 

Lám, mily messzire kell nézni onnét Kolozsvárról, hogy etnikai prob-
lémákra akadjon a szerző, mily éles szem kell az „amerikai imperializmus 
terjeszkedésének” észrevételéhez, micsoda tájékozottság regisztrálni még 
a mexikói bevándorlók által okozott konfliktusokat is! Zárójelbe tett való-
ság, zárójelbe tett erdélyi magyarság! Számos ország kutatóinak írásaiból 
ragad ki adatokat, szempontokat, példákat, csak épp a romániai etniku-
mok jelen problémáira nem történhet még csak utalás sem. A szélesre 
nyíló referátumból épp a legközelebb eső, az időszerű, a konkrét, az égető 
marad ki. Persze tudjuk, hogy miért. Nem a számonkérés mondatja ezt 
velünk, hanem a fájdalom és sajnálat azok miatt a körülmények miatt, 
melyek lefogják a szerző kezét és távolba nézésre kényszerítik. Nem jó-
kedvében folyamodik a „fenomenológiai” módszerhez, teszi zárójelbe a 
valóságot és beszél inkább a messzi világok „etnikai reneszánszáról”, ami 
Erdélyben minden csak nem reneszánsz. Az ideológiai tágítás és integrá-
lás képviselőjét a valóság és a tényleges marxizmus fejet és mellet össze-
szorító szűkössége kényszeríti a múltba és a távoli világokba, a harmincas 
évek és a tengerentúli problémák ismertetésére, de ez a kényszer olyan 
kettősséget idéz elő, mely megkérdőjelezi a vállalkozás célravezető jelle-
gét, azt, hogy lehetséges-e egyáltalán az értelmesség etikájának megfele-
lően szólni az etnikum kérdésében. Vajon milyen minősítésre számíthat a 
humánus szándékokkal felvértezett szerző, ha a parazsakon járó, tüzekkel 
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körülvett társainak a hűsen csobogó vizek áldásáról vagy a bibliai kéneső 
mérhetetlenül nagyobb katasztrófájáról beszél? 

Gáli Ernő egyik tanulmánya a „lebegő értelmiség” kérdésével foglal-
kozik. A kifejezés Alfréd Webertől származik – „freischwebende 
Intelligenz” –, a Gáli Ernőt foglalkoztató elmélet azonban Mannheim Ká-
rolytól. Arra a jelenségre figyelmeztet, hogy az értelmiségiek nem sorol-
hatók egyik vagy másik társadalmi osztályba, s bár nem élnek a társadal-
mon kívül, nem a termelésben számottevő tényezők határozzák meg mű-
ködésüket és felfogásukat, hanem ebben a tekintetben gyökértelenek, el 
nem kötelezettek, és főképp a műveltség köti össze őket. 

A következőkben igen alapos és gazdag ismereteket kínáló fejtegeté-
seket olvashatunk erről a kapcsolatról, a nemzeti–nemzetiségi és paraszt-
kérdés összefonódásáról. Különösen érdekes, hogy a sokszor tárgyalt ma-
gyar népi irodalom és az idevonatkozó problématika helyett az igen erő-
teljes román párhuzamokat mutatja be, a junimisták, a samanatorizmus, 
poporanizmus századfordulós koncepcióit és törekvéseit, majd a két vi-
lágháború közti korszak népi mozgalmait, a Gusti–féle bukaresti szocio-
lógiai iskolát, a caranizmust és a Felvidék, Erdély és Délvidék kisebbségi 
magyar mozgalmak hasonlóságait. Áttekintését így összegezi: „a bukares-
ti szociológiai iskola és a magyar falukutatók kapcsolatában a népszolgá-
lat valóban kelet–európai dimenziókat nyert, szellemisége pedig a népek 
közötti megértés és barátság erkölcsével gazdagodott.” (130.) S bár Gáli 
Ernő hozzáfűzi, hogy ez a „morális gyarapodás” erőtlennek bizonyult, 
nem gátolta meg a kölcsönös gyűlölködést, tanulmánya nem lépi át a má-
sodik világháború időhatárát, tehát nem veszi tekintetbe azt a korszakot, a 
kommunista uralom jelenbe nyúló szakaszát, melyben a gyűlölet és erő-
szak példáit bőséggel meg lehet találni. A múltat integrálni tudja, a jelent 
nem. így aztán nem csodálható, hogy a történelmi távlatokat sem a reali-
tásnak megfelelően ítéli meg. Jászi Oszkárra hivatkozva „a nemzeti és 
szocialista” irányzat egymáshoz való viszonyában jelöli ki a jövőt és 
egész korunkat meghatározó tényezőt, ami Jászi Oszkár 1905-ös időhori-
zontjáról érthető és indokolt felfogás, de nyolcvan évvel később, hátunk 
mögött a szocialista rendszerek negyven éves tapasztalatával és siralmas 
jelenével, a történelemformáló erők között aligha hagyható figyelmen 
kívül a demokrácia és a demokratikus szabadságjogok akarása. A nemzeti 
törekvések minden rendszerben, Nyugaton és Keleten egyaránt megma-
radtak virulens tényezőnek, de a szocialista törekvések címén hozott 
társadalomátalakító gazdasági és politikai intézkedések lejáratták, sőt az 
emberi és nemzeti jogok ellenlábasává tették a marxista szocializmust. A 
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Szovjetunió, de Csehszlovákia, Jugoszlávia és nem utolsósorban Románia 
példája annak, mennyire nem fér össze a „reálisan létező szocializmus”, 
vagyis az elnyomó kommunizmus sem a nemzeti, sem a vallási, sem a 
politikai kisebbségek léthez való jogával. Ma egyre inkább abból a felis-
merésből alakulnak ki a meghatározó törekvések, hogy az emberi jogok, 
sőt a pusztán emberi életkörülmények s ezen belül a nemzeti–nemzetiségi 
és vallási életlehetőségek csakis a demokrácia révén érhetők el. 

Minden tiszteletreméltó szándék, toleráns szemlélet és tartalmas 
anyagismeret ellenére ily módon arról tesznek tanúságot a könyv érteke-
zései, miként juthat az angazsáltság mellett hitet tevő, a nép és nemzetiség 
ügyének őszintén elkötelezett szerző a „szabadon lebegés” állapotába, a 
társadalomtól és az emberi problémáktól független, imaginárius régiókba. 
Gáli Ernő a magyar és román szociológiai-szociográfiai irodalom alapján 
a századelejei értelmiség útját vázolta fel a „szabadon lebegéstől” az elkö-
telezettségig, ő maga azonban a fordított utat járja: az elkötelezéstől a 
szabadon lebegésig. Az egykor valóságos társadalmi problémákból indul 
el, szépen gombolyítva a történelmi tényezők különböző szálait, s megy a 
múlt ma már eliziuminak tűnő mezein, túl a realitásokon, túl az erdélyi 
gondokon, bajokon, ellibbenve csúfosan kisded és nyers világunk fölött a 
tiszta ideák irányában, ahol a tágra nyitott marxizmus még majd magára 
ölti az ideákkal társalgó plátonizmus alakját. 
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CZIGÁNY LÓRÁNT 
Illyés Elemér, 1919-1989330 

Illyés Elemér halálával a nyugati magyar értelmiség egyik legkiválóbb 
Erdély–szakértőjét veszítette el.331 Főműve az Erdély változása, 1975-ben 
jelent meg, s az emigráns könyvkiadás egyik sikere volt: néhány hónap 
alatt elfogyott, és nemsokára, 1976-ban második, bővített kiadásban is 
napvilágot látott.332 A könyv sikerére az is jellemző, hogy 1981-ben né-
metül, majd a következő évben angolul is megjelent Amerikában. S ami 
még fontosabb, az Európai Parlament különbizottsága, amelyik a románi-
ai kisebbségek helyzetét vizsgálta, Illyés könyvét forrásmunkaként hasz-
nálta. 

Illyés Elemér maga is erdélyi: a Háromszék megyebeli Torján született 
1919-ben és a kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktorátust. Egye-
temi évei alatt részt vett az erdélyi falukutató mozgalomban, s cikkei je-
lentek meg folyóiratokban. 1943-ban ment külföldre, Rómában folytatott 
államtudományi tanulmányokat, majd a heidelbergi egyetemre járt. A 
háború után kivándorolt Brazíliába és Rio de Janeiróban telepedett le, 
innen visszakerült Portugáliába, majd München közelébe költözött, s vé-
gül, utolsó éveit a Garda tó partján töltötte. Vándorlásokkal teli életének 
csak az utolsó harmadában tért vissza a kutatómunkához: az 1970-es évek 
elején kezdett publikálni Erdéllyel kapcsolatos tanulmányokat az Új Lá-
tóhatárban és a Katolikus Szemlében. Ekkor gyűjtötte Erdély könyvéhez 
az anyagot, s ellátogatott szülőföldjére is. Munkásságának mottóját egyik 
írásában maga fogalmazta meg: „Erdély története nélkül elképzelhetetlen 
nemzeti történelmünk megértése.” 

Erdély-könyve nagynevű földije, báró altorjai Apor Péter munkájának 
címét vette kölcsön: Metamorphosis Transylvaniae Czigány Lóránt 

 Erdély változása. Ez az első monográfia Erdélyről a háború óta, amely 
imponáló dokumentációval mutatta be a romániai magyarság életét, de 
amelyből hiányzik „a retorikai hangvétel, a rekrimináló gondolkodásmód, 
a sérelmek drámai felmutatása”  – mint egyik kritikusa megállapította. A 
tények elfogulatlan, jelzők nélküli ismertetése azonban nem zárja ki a 
személyes hangvételt: könyvének első része, „Utazás kitérőkkel”, inkább 
erdélyi „szerelmes földrajz”, mint szociográfia, amelyben a szerző szem-
besül a harminc év után viszontlátott szülőfölddel: „Nevek szállingóztak 
                                                           
330 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 4. számában. 
331Az olaszországi Pieve di Tremosineben halt meg 1989. augusztus 4-én. 
332 Az Aurora Könyvek (München) sorozatában 
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vissza emlékezetembe, mint jóleső puha hópelyhek. Altorja, Karatna, 
Volál, Szent Ilona, Benkőszeg... És ahogy a hegyek belseje felé vitt az út, 
körülfogott valami meleg biztonság. A hegyek nem változtak, sem az 
erdők; sorra felismertem, mintha tegnap hagytam volna itt őket.” 

Az esszéíró Illyés Elemér nem vetette meg a filológiai aprómunkát 
sem, nemcsak az Erdély változása jegyzet apparátusában, hanem az Or-
bán Balázs klasszikus Székelyföld leírásának sajtó alá rendezésében sem. 
1981-ben adta ki ezt a művet három testes kötetben, s fáradságot nem 
kímélve beleszerkesztette Orbán Balázs kéziratos kiegészítéseit is. Voltak 
további tervei is Orbán Balázs könyvével: „De máris készül az ún. VII. 
Orbán kötet egy háromnyelvű helységmutatóval, a szövegben előforduló 
tájszavak magyarázatával és az Orbán Balázs halála utáni kutatásokkal, 
melyek egyrészt kiegészítik, másrészt korrigálják Orbán megállapításait. 
Itt elsősorban Kelemen Lajos volt kolozsvári történész levéltári kutatásai 
az érdekesek. Kelemen Lajos még a harmincas évek végén rámhagyta a 
Székelyföldre vonatkozó kutatásainak az eredményét... Őrjítő munka, Te 
tudod a legjobban”  – írta egyik levelében 1984 végén. 

A kiegészítő kötet mostmár nem fog elkészülni, ugyanúgy, mint ahogy 
a tervezett monográfia: Erdély története, 1918–1990 között, is torzóban 
maradt. Bemutató szemelvényt, a kolozsvári egyetem történetét, nem 
sokkal halála előtt közölte az Új Látóhatár. Az utolsó két évben betegség 
gyötörte Illyés Elemért, mégis dolgozott, ahogy tudott. Kicsit elszomorí-
totta, hogy a pesti kiadás követte az ő Orbán Balázs kiadását, „száz évig 
hallgattak az illetékesek” írta, ugyanakkor civilizált arányérzékkel hozzá-
tette: „így sokak számára hozzáférhetővé vált a ritka mű”. Ez jellemezte 
őt, nem az egyéni sérelem hánytorgatása, hanem a tárgyilagosság. Mert 
valljuk meg, Pesten nemcsak azért nem férhettek hozzá a külföldön meg-
jelent Székelyföld leírásához, mivel igencsak borsos volt az ára, hanem 
azért sem, mert mint minden külföldi könyvnek, ennek is tilos volt a ter-
jesztése. 

Illyés Elemért a halál megakadályozta munkájának folytatásában. Re-
méljük, lesznek még, akik az ő szellemében folytatják az erdélyi kérdés 
tanulmányozását. 
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SZENTE IMRE 
Pótolhatatlan adatok egy áttekinthetetlen korban333 
Csengey Dénes: Találkozások az angyallal, Szépirodalmi Könyvkiadó, 
Budapest 1989,138 l. 
 
„Itthon vagyok itt e világban / s már nem vagyok otthon az égben”  – 
Kosztolányi Boldog szomorú dal-a csak felerészben illik Csengey Dénes 
zuhanó angyalára, mert ő e világban is otthontalan, nemcsak az égben. Az 
én–regényben csak egyszer nevezik néven: Tamásnak hívják. Azt, hogy 
történész és oktató a debreceni egyetemen, maga meséli el. Az „angyal” 
tulajdonképpen nem ő, hanem saját lelkiismerete vagy az a Németh Lász-
ló-i géniusz, aki szigorúan számonkéri tőlünk, mire s hogyan használtuk 
talentumainkat. Ezzel az angyallal, ennek különféle inkarnációival talál-
kozik Csengey hőse (alteregója?) élete döntő vagy döntőnek vélt forduló-
in: a zuhanás végülis elkerülhetetlen, ha nem zúzza is össze magát az 
egyetemi udvar kövezetén, amely fölött vissza–visszatérő rémálmában 
lebeg három emeletnyi magasságban, sem elszállni nem tud, sem zuhanni, 
csak „iszonyú súllyal lóg... összepréselten, mozdulatlanul”. 

Kosztolányi rossz lelkiismerettel ugyan, de boldog az őt körülhízelgő s 
még épnek tűnő idillben (amit már Ady nem érzett épnek: „Minden egész 
eltörött, minden láng csak részekben lobban, minden szerelem darabok-
ban”), neurotikus hősünk tör-zúz maga körül, a kínálkozó „hazug” idillt a 
jégkárosult szőlősgazda őrjöngésével püföli cserepekké, hogy eljusson a 
szilárd talajig, amelyre már építeni lehet, rendet a romok közt. 

Forradalmár? Véres napokról álmodik, mint Petőfi, melyek „az ó vi-
lágnak romjain az új világot megteremtik”? Szervezkedik, sürög, mint 
Lenin, egy százszorta rosszabb új világ megteremtésére? Csendesen 
akasztat magában, mint Kosztolányi forradalmára a vasárnapi „burzsuj 
erdőkben”? Ó nem. A véres napok csak lidérces álmai hátterében lappan-
ganak megfogalmazatlanul, gyötrő sejtelemként. Az ő forradalmisága 
József Attiláéhoz hasonlít: nem céljai vannak elsősorban, hanem okai. 
„Mintha csak könyörögni és fenyegetőzni tudtam volna születésemtől 
fogva”  – írja ebben a napló–regényben. Attila „levegőért” könyörög s 
panaszkodik: „Mondd, mit érlel annak a sorsa...?” Csengey így fejezi ki 
ugyanazt: „... mit tehet az, aki csak annyit tud a saját életéről, hogy azt 
csinálnak vele, amit akarnak?” Lehet, hogy semmi sem történik, de min-
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den megtörténhet. Egy tréfacsináló egyetemi kompánia tagjai öt láda sör-
ben fogadnak egymás közt, hogy sikerül kavarodást kelteniük egy rémhír 
bedobásával: „heteken belül több magyar hadtest bevonul Lengyelország-
ba a Szolidaritás leverésére”. A siker teljes: a veszélyzónában lévő hadkö-
telesek már nézik is, merre tűnjenek. „Az efféle fogadásokat mindig ha-
lálbiztosan azok nyerik, akik arra tesznek..., hogy a mi életünkről nem 
lehet olyan rémhírt költeni..., amelynek ne támadna biztosan súlyos és 
mély, azonnal következményeket szülő valószínűsége.” 1986-ban, amikor 
ez a (Keszthelyen, 1987-ben keltezett) regény formát kezdhetett ölteni, 
nem volt mindenki szilárdan meggyőződve egy lengyelországi beavatko-
zás lehetetlenségéről. „Miért? Csehszlovákiába talán nem vonultak be 
magyar katonák? Az is lehetetlen volt, mégis megtörtént”  – érvel a pesz-
szimista, akit neurózisa elbizonytalanított az árnyalatok érzékelésében, 
hogy „ma már másképp van”. 

Szalai, a nyugatra disszidált barát, aki arra alapozza üzleti sikereit, 
hogy a vásárlókat elijeszti a konkurensek gyártmányaitól, így ír egyik 
levelében: „A félelem a világ legkonvertibilisebb valutája. A mi népünk 
kizárólag ebből a cikkből rendelkezik kimeríthetetlen exporttartalékokkal, 
a ti dolgotok lenne ezt az aranyat érő felismerést elterjeszteni odahaza. Ha 
mi a történelmi eredetű és mai keletű félelmeinket piacra dobnánk, meg-
rendülne a dollár árfolyama. A magyar szorongásos neurózis sokkolná a 
japán számítógépipart, és megnyitná az utat a gyarmatvilág felemelkedése 
előtt.”  – Az ember önkéntelenül is Esterházy Péter „kelet–franciájára” 
gondol, aki minden napját „európai félelemgyakorlataival” kezdi. (Hogy 
Esterházy annak idején mély hatást tett a pályakezdő íróra, az még ebben 
az érett, nagyon egyéni regényben is föl–földereng, többek között némely 
szóhasználatban: „iszkol”, „nem van”  – „nincs” helyett. Ha már Csengey 
„olvasmányainál” tartunk, elsősorban Krúdy neve kívánkozik e zárójelek 
közé. A debreceni Nagyerdő lírai, de korántsem hízelgő leírása például rá 
emlékeztet: „... Olyan ez a város közepéig nyomuló furcsa erdő, mint 
azoknak a lappangó bűnöknek a fészke, melyekben mindenki részes, és 
amelyeket mindenki megtagad.”) 

„Naplószerű, napokba sűrített leírása egy házasság csődjének”  – ol-
vassuk a fedőlap belső oldalán. Valóban, így is értelmezhető Csengey 
regénye. Ágota nem osztja férje „magyar neurózisát”, nyugodt és gyanút-
lan, mint maga a természet, melynek viselkedése ugyancsak „menthetet-
len és jóvátehetetlen naivitás”; mintha megszűntek volna működni vész-
jelző berendezései, ma is tenyészik és virul, pedig „gyűlnek a fertőzött 
vizek a föld alatt” s a Rajna mentén lábon száradnak el a tölgyesek. Ezt a 
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természetet  – ezt a nőt  – csak reménytelenül szeretni s ugyanakkor re-
ménytelenül gyűlölni lehet. A házasság csődjében egyikük sem bűnös: 
hogy vegyülhetne a tűz meg a víz? De Ágota nemcsak hús–vér mivoltá-
ban ellenlábasa az „angyalinak, s nemcsak a természetben találja meg 
előképét. Ő a Hazának is szimbóluma s megtestesítője, a mozdulatlan s 
mozdíthatatlan Hazának, mely megbénít, leszerel, kiherél minden tettvá-
gyat, forradalmi akaratot. A konszenzus utolsó évtizedében színre lépő 
fiatal értelmiség vergődésének, meghasonlásának, elzüllésének, dolce–
vitás önpusztításának döbbenetes rajza ez a nagy „kisregény”. A „körvo-
nalazatlan, de nagy lélegzetű készülődések”, hogy helyet foglaljanak „a 
szellem parlamentjében”, már az egyetemi felvételkor megtorpannak; aki 
bejut, az is hamar rájön, hogy „nincs sehol ez a parlament”. A kielégítet-
len tettvágy kalandos kiutakat álmodik magának (Lesothóba szökni, a 
dzsungelt szabadságharcokban keresni a véres-sáros dicső halált), vagy az 
„emészthetetlen világ” látszat–táplálékait („Wittgensteint, Ingmar Berg-
mant, Marcuset, az egzisztencializmust és a faluszociográfiákat”) kóstol-
gatja, kétségbeesését pedig szexbe, szeszbe, „mexikói kenderbe” öli. 
Döbbenet és szánalom kél a tanítványai során végigpillantó tanár szívé-
ben: „Micsoda csoportozat, te jó ég! Úgy ment keresztül rajtuk ez az öt 
egyetemi év, ahogy egy csorda lánctalpas a fiatal erdőn... Valami itt 
csendben leveretett. Valami itt, valami most, valami már, valami még 
nincsen. Nem van. így van. Valaminek a hűlt helye voltunk ott a terem-
ben, a tanítványaim meg én.”  – Ötvenhat veresége maradandó károkat, 
gyógyíthatatlan traumát hagyományozott az új nemzedékre. 

Tamás látszólag boldogul a hazai közegben: lakása, állása van, Ágota 
otthonnal, két szép gyermekkel ajándékozta meg. Előadást tarthat a Már-
ciusi Frontról, szemináriumot a század második felének kelet-európai 
szabadságmozgalmaiból. Rovatvezetője a helyi lapnak, barátjával, Zénó-
val kiravaszkodhatják, kiverekedhetik, hogy „védhetetlen mondatok” is 
benne maradjanak legalább felerészben, ha valami „rázós” témáról írtak 
vagy írattak. Ám népnevelő ötletük, a „polgári akadémia”, azaz politikai 
és ismeretterjesztő előadások s beszélgetések egy kiskocsma esti látogató-
inak bevonásával, azonnal heves ellenzéssel találkozik Ágota  – a Haza  – 
részéről: „Ne csináljátok! Ebből csak elzüllés lesz. Vagy pedig vér fo-
lyik.” Hát igen. Ötvenhat is ilyesmivel kezdődött... Egyébként a kapatos 
hallgatóságnak sem igen kellett Kundera, Marcuse, Szolzsenyicin; az ő 
életükben fontosabb szerepet játszottak „ezeknél az uraknál” a műveze-
tők, a meósok, főleg pedig a táskák tartalmát átvizsgáló üzemrendészek. 
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Ahhoz persze neurotikus forradalmár-alkat kell, hogy az ilyenféle ku-
darcok végleg kibillentsék egyensúlyából s zuhanni késztessék az embert. 
De van Csengey hősében valami dekadens is, valami a dzsentri pór-
megvetéséből s önpusztító-önimádó hajlamaiból. „Úri murit akartam ren-
dezni a születésnapomon búval, cigánnyal, részeg nőkkel, pohártöréssel, 
vörösborral arcon löttyintve is mosolygó pincérrel, hangos potyázó kórus-
sal és a kendők helyén viselt csipkebugyikkal, szédítő tánccal és falhoz 
vágott kézítükrökkel?”  – A mondat kérdőjel nélkül is érvényes, ha a va-
lóságban szánalmasabban folyt is le ez a születésnap, utolsó találkozása 
az „angyallal”, ami után kifosztva, megverve, de végre fölszabadult tett-
erővel kirobbantott s átélt egy új Ötvenhatot: átfűrészelte az állatkert rá-
csait, kieresztette a nagyragadozókat és a sasokat, hogy végül az elme-
gyógyintézetben fejezze be zuhanását... 

A jobb idegzetűek, akiket nem sarkantyúz az „angyal”, vígabban men-
nek tönkre, nagyobb méltósággal és tartással. Zénó, a bohóc-filozófus a 
kényszerű, megalázó kompromisszumok s balsikerek közt, de még a tes-
ti–lelki nyomor alján is a helytállás bajnokának tudja magát. „Az, hogy 
tripperesek lettünk, édesapám, az magában még nem ment fel minket 
semmi alól.” A harcot folytatni kell, ahogy lehet, a kihalásra ítélt indián 
makacsságával, kifelé a bohém cinizmus maszkjával, leszakítva minden 
napnak virágát, a romlás virágait... 

Az ember innen, nyugati rideg árvaságából méltán megirigyelheti a 
hazai közegnek azt az ólmelegét, ami a nemibeteg-gondozó felé battyogó 
csókkirályokat körülcsiklandozza a Klinika-kertben. „Gondtalan, évődő 
arcok”, „széles és lendületes gesztusok”, „a szellő sodrában puhán fel-
emelkedő hajtincsek” közt haladnak széki tánclépést gyakorló, spirituálét 
éneklő, bohóckodó, fejelgető–dekázgató fiatalok nyüzsgésében. Az egyik 
beszélgető csoportban éppen hősünk cikkét vitatják, s „egy lófarkos, hó-
fehér bőrű leány” kijelenti, hogy „ennek az embernek szívesen szülne 
három–négy gyereket”. A gondozóban együtt vár az injekcióra tanítvá-
nyai seregével: ott vannak a széki táncosok és a spirituálét éneklők is. „Itt 
tartja a mai szemináriumot, tanár úr?” 

Aki nyugatra ment, aki „elszállt” zuhanás helyett, mint Szalai (meg 
persze mi is), az kívül marad ezen a tripperes paradicsomon. Arra a helyt-
állás sem kötelező: „Nyugaton magyarnak lenni, az csak egy hobbi”  – 
mondja Zénó. Szalai sem karrierjével sem pénzével nem tud mit kezdeni, 
ő lesz az egyetlen, aki végülis Lesothóban köt ki. Súlytalan, kósza lélek-
ként járja az országot fehér Mercédeszével, hogy kire hagyhatná kilenc-
százezer dollárját, mielőtt eltűnik a süllyesztőben. Barátai nem érzik ma-
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gukat megfelelő örökösöknek, sem lapot sem kiadót nincs kedvük, nincs 
lehetőségük alapítani. „Nincs miért milliomossá válnunk, nincs itt mit 
megvenni pénzen. Folyik ki belőlünk az életünk, ez ellen kellene tenni 
valamit.” 

A „tegnap” kórképe? Jó volna hinni, hogy egy soha vissza nem térő 
tegnapé. Hogy az író, akit úgy ismertünk meg, mint a hazai demokratikus 
átalakulás egyik élvonalbeli harcosát, a kibontakozás útját tiszta szemmel 
kereső politikust, ebben a regényben olyan elkeseredést írt ki magából, 
amely okaival együtt a múlté; hogy úgy akarta felvázolni az eseményeket, 
azok hátterét, cselekvő és szenvedő szereplőit, hogy adalékokat, „pótolha-
tatlan adatokat” szolgáltasson „egy áttekinthetetlen korról”  – ahogy 
mondatja is történész–hősével: „ezeken a lapokon történeti források kép-
ződnek”. 
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FABÓ KINGA 
Valami titokzatos átjárón334 

Hetzron Róbert: Legszebb verseim, Műfordítás–gyűjtemény, A fordító 
kiadása, Santa Barbara 1988, 82 l. 
 
Az Egyesült Államokban élő, eddig elsősorban nyelvészként ismert 
Hetzron Róbert műfordításkötete Legszebb verseim címmel jelent meg. 
Bevallottan szubjektív tehát a versek kiválasztása, sőt elrendezésük is. 
Ezért akár azt is hihetnénk, hogy mindez: magánügy. De nem. Ez a vé-
kony kis kötet rengeteg újdonságot, meglepetést tartogat. 

Ami legelőször szembetűnik: Hetzron Róbert nyelvi, formai, versbéli 
irányultságának sokfélesége, ízlésének változatossága. Hiszen fordított 
nemcsak angolból, németből, franciából, oroszból, olaszból, latinból, 
finnből, hanem az egzotikusnak számító héberből vagy amharából is. Vál-
lalkozott közismert, híres versek újrafordítására, és kevésbé ismert, vagy 
teljesen ismeretlen versek első magyar megszólaltatására is. Mindkettő-
höz jó adag bátorság kell. 

A kötet legnagyobb meglepetései számomra a héber költők. Itt is nagy 
a tematikai, időbeli, formai változatosság: a lefordított szerzők között 
találhatunk középkoriakat (ők talán az ismertebbek, mint például Shelomo 
ibn Gabirol vagy Yehuda Halevi), és találhatunk egészen maiakat, akik 
talán kevésbé ismertek, mint például Yehuda Amichai. 

Különleges érdeklődéssel olvastam a középkori spanyolországi héber 
Yehuda Halevi címtelen versét, mert ez az egyetlen olyan héber vers, 
amelyet a fordító az eredeti versmértékben adott vissza: - - /u- - -/u- - -/u-. 
Mint ismeretes, és mint maga Hetzron is megjegyzi, a héber költészetre 
általában a hosszú szótagok túlsúlya a jellemző. Ezért máshol az eredeti 
metrumot a magyar fül számára megszokottabb, ismerősebben csengő 
trocheussal, itt–ott pedig jambusokkal helyettesítette.  – Itt jegyzem meg, 
hogy talán érdekes és érdemes lett volna (lenne) a héber verseket kétféle 
fordításban közreadni: az egyikben megtartva az eredeti metrumot, a má-
sikban pedig eltérem tőle a magyar nyelv sajátosságainak figyelembevéte-
lével, illetve azoknak megfelelően. A héber nyelv különös–szép zenéjét 
ugyanis bizonyára sokunk szívesen hallaná–hallgatná a magyar hangok 
közvetítésével, amennyire persze ez lehetséges. Yehuda Halevi esetében 
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mindenesetre sikerült. Versében magyarul is felcsendül ez a monoton ősi 
dallam, amely mögött  – úgy érezzük  – egy világ van. 

Mindezt két dolog miatt merem javasolni: egyrészt azért, mert Hetzron 
Róbert természetétől egyáltalán nem idegen az ilyesfajta nyelvi kísérlete-
zés, játék. Goethe híres versét, A vándor éji dalát például háromféle ma-
gyar variációban olvashatjuk. (Erre még visszatérek.) Másrészt azért, mert 
Hetzron a nyelv zenéjét, zeneiségét alapvetően meghatározó prozódiai 
jelenségeknek is kiváló ismerője; Ízelítő a magyar tonoszintakszisból cí-
mű tanulmánya magyarul is olvasható. 

Mert mi adja egy nyelv zenéjét? A hangszín, az intonáció, a szó– és 
mondathangsúlyok, illetve ezek szabályos váltakozásai, azaz a ritmus. A 
héber nyelvben sok a mély hang; különösen az a. A hangsúly általában az 
utolsó vagy az utolsó előtti szótagra esik. Ennek a ritka zeneiségnek, kü-
lönös dallamvilágnak a magyar nyelvű megszólaltatása, megkomponálása 
Hetzron Róbertnek való feladat lenne. Mert van füle hozzá. 

Nem véletlenül beszélek ennyit a zenéről. Azt hiszem ugyanis, hogy 
egy vers,  – akár megírása, akár olvasása–hallgatása felől közelítem,  – 
elsősorban akusztikai–auditív jelenség, illetve élmény. A fordítás tehát, 
csakúgy, mint maga a versírás, a „versszerzés”, valójában zeneszerzés. 
Tehát elsősorban fül kell ahhoz, hogy meghalljuk a bennünk készülődő, 
keletkező, megszületni akaró vers belső dallamát, illetve a már kész, má-
sok által megkomponált vers számunkra külső zenéjét. 

Én a magam részéről szívesen olvasnék–hallgatnék több verset Yehuda 
Amichaitól is, aki a kötetben sajnos csak három verssel szerepel. Az 
1924-ben született költő szenvtelen tárgyilagossága, rejtett, vagy talán 
nem is olyan rejtett játékossága, iróniája igen közel áll hozzám, különösen 
úgy, ahogy mindez a Pedig olyan jó találmány voltunk! című versben 
valósul meg, ahol az összeszerelt szeretőket a szerelmi idő eltelte után 
egyszerűen szétszerelik, talán, hogy másokkal is összeszerelődhessenek, 
hiszen az élet oly rövid, a szerelés lehetőségei pedig korlátozottak. 

Térjünk most vissza egy pillanatra Goethéhez. Hetzron Róbert külön 
tanulmányt szentelt A vándor éji dala című vers elemzésének. Ez az im-
ponáló felkészültséggel és egyben olvasmányosan megírt tanulmány azt 
kutatja, hogy mitől ilyen szép és megközelíthetetlen (magyarul és egyálta-
lán) ez a kicsi vers. Varázsát, hatását, titkát Hetzron a többirányú, egy-
mással aszinkronban lévő mozgások egyidejű működésében látja, amely 
mozgások a formák és a tartalmak minden szintjén kimutathatók. Különö-
sen fontosnak (és meggyőzőnek) találtam a lassító és gyorsító technikák 
elemzését, hiszen végülis ezek határozzák meg egy vers zeneiségét, dal-
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lamát, valamint ívét, dinamikáját, ami alapvető, mert a vers egészét még-
iscsak ez fogja össze, illetve át. 

Ami magukat a fordításokat illeti, két megjegyzésem van. Az egyik az, 
hogy a Walde/Balde rímpárt a németben élesebb, metszőbb és kettősebb, 
összetettebb irányú vágásnak érzem, mint lehetséges eddigi magyar meg-
felelőit. Ti. az előrefelé is, meg hátrafelé is vág. Ezért a németben a 7. és 
a 8. sor közötti enjambement is élesebb. Másik megjegyzésem, hogy a 
magyar fordításokban túl erős, hirtelen és váratlan az a versen belüli „ce-
zúra”, ritmus– és sebességváltás, ami az eredetiben fokozatosabb. Az 
utolsó három sor magyar daktilusai túlságosan gyorsan vágtatnak, szágul-
danak. Amellett túlságosan feltűnőek. Énekelnek. Ez a három sor túl jól 
skandálható. Mondhatnám úgy is, hogy túl jól sikerültek. 

De nézzük tovább a kötetet, hiszen vannak itt még más meglepetések 
is. Például mindjárt az első vers: Verlaine Őszi dallama, amelyet eddig 
Tóth Árpád fordításában ismertünk Őszi chanson címmel. Nem akarok 
igazságtalan és történetieten lenni, ezért csak annyit jegyzek meg, hogy az 
én ízlésemhez közelebb áll Hetzron Róbert fordítása. Tóth Árpádnál a 
második versszak ritmusa egy kulcsfontosságú helyen megtörik, 
Hetzronnál viszont végig egységes (a jó fül!), sőt nála éppen ennek a 
versszaknak a megoldása az igazi bravúr a maga látszólagos egyszerűsé-
gében, főleg az „Óra kondul,/ S gondolkodom/ Múlt dolgokon” rész. Fi-
gyeljük meg, hogy itt az egyes hangok külön–külön is zenélnek, már 
majdnem azt mondtam, hogy jelentenek! Hetzron fordításában a vers íve 
nagyobb, merészebb, 20. századibb utat (időt és teret) fog át, jár be. Az 
első versszak még tipikusan Verlaine kora: igazi halk és bágyatag, bús 
nyárutó ez, ami ráadásul még sárguló is; túlérett. A második versszakban 
történik meg az egyszerre lassú és hirtelen (aszimmetria!) hangulati és 
egyben mentalitásbeli váltás. „Óra kondul,”– és ezzel snitt. A harmadik 
versszak már a ma; tépettebb, vágottabb rímeivel, szavaival, sőt: vágásai-
val. 

Hasonlóképpen jól sikerült a Hauser Gáspár énekel (Szabó Lőrinc ko-
rábbi fordításában: Gaspard Hauser dalol) című Verlaine-vers is, telten 
zengő, túlcsorduló, lassan, hosszan kiengedett soraival: szinte magunk 
előtt látjuk a tisztatekintetű fiút, akinek a sorsa előttünk teljesedik be, 
mint egy negatív csoda. De éppen emiatt a teltség és kidaloltság miatt én 
megcserélném a címbeli igéket a két fordítónál: Hetzron fordítását érzem 
inkább dalolónak, Szabó Lőrincét pedig inkább éneklőnek. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a műfordító Hetzron Róbertét a 
szerénység (alázat) és az eredetiség (merészség) együttese jellemzi. Kife-
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jezetten vonzódik a kötött formákhoz, és mindig pontosan betartja az ere-
detit. Pontosságon értem azt is, hogy ahol kell, ott azért eltér tőle, és azt 
hiszem, ebben többnyire igaza is van. Kiválóan ért ahhoz, hogy belebúj-
jon különböző korok különböző költőinek a ruhájába, személyébe, versvi-
lágába. A jó fordító olyan, mint a jó színész: alakoskodik és csal; megje-
lenít és elhitet. Ez a titka. 

A formák kapcsán annyit jegyeznék még meg, hogy nemcsak azok a 
formák kötöttek, amelyeknek már van nevük, történetük és presztízsük 
(pl. a szonett). Hanem vannak olyan kötött formák is, amelyek X, Y, Z 
költő saját egyéni találmányai, azaz még nincs sem nevük, sem történe-
tük, sem presztízsük. Egyszerűen azért, mert még nem fedezték fel őket, 
még nem ismerték fel és el, hogy formák, még nincs nevük. Személyes 
kíváncsiság csupán, de engem nagyon izgat, hogyan fordítana Hetzron 
Róbert például Sylvia Plath-t, Anne Sextont, vagy Adrianne Rich-et. 

Remélem, a kötetnek lesz folytatása. 
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GECSÉNYI LAJOS  
Az együttgondolkodás felelőssége335 

Borbándi Gyula: Ötszáz mérföld. Esszék és naplók. Borla Könyvek. 
München 1989, 240 lap. 
 
A felfedezés és újrafelfedezés örömével olvasom Borbándi Gyula gyűj-
teményes kötetét, melynek írásai 1974 és 1988 között az Új Látóhatárban 
láttak napvilágot. Néhányukhoz a magyarországi politika éber figyelmé-
nek köszönhetően nem jutottam hozzá, hiszen az Új Látóhatár számai a 
legutóbbi hónapokig az országos könyvtárak „zárt osztályain” vártak a 
feltámadásra. Hozzánk vidékre legfeljebb féltve őrzött kölcsönpéldányok, 
cikkmásolatok kerültek. így annál nagyobb az örömöm, hogy most egybe-
fűzve láthatom a Borbándi Gyula esszéinek javát tartalmazó kötetet, me-
lyet végre a magyarországi olvasók is szabadon kézbe vehetnek. Éppen 
azokban az időkben, amikor rakéta–sebességgel megy végbe az ország 
átalakulása s remélhetően ezzel párhuzamosan az évtizedekig elzárt érté-
kek megismerése, elsajátítása. Visszatérésünk az európai kultúrkörhöz 
nemcsak lelkesedést, de mindannak a birtokbavételét, feldolgozását is 
kívánja, amit nem, vagy csak nagyon hiányosan ismerhettünk meg a XX. 
századi magyar szellemiség határokon kívülre szorult, tiltott és rágalma-
zott kincsesházából. Borbándi könyve is így lesz egyszerre politikai vita-
irat, meditációra késztető emberi önvallomás és történelemkönyv. A ki-
lenc esszé és a két napló  – magyar múlt és jelen. Olyan magyar író gon-
dolatai, akit emberi szuverenitása megőrzésének igénye a haza elhagyásá-
ra kényszerített évtizedekkel ezelőtt, de aki sohasem hagyta el azt a népet, 
amelybe beleszületett. A távolból is a nemzettel együttgondolkodó ember 
felelősségével figyelte a haza rezdüléseit és rögzítette reflexióit. Tollát a 
józan észérvekkel alapozott reálpolitikai mérlegelés vezette. Az, amely 
oly ritkán adatik meg a hontalanság keserűségével, érzelmeivel viaskodó, 
hazájától elszakadt embernek. Miként az előszóban maga is vallja: „A 
nyugaton élő magyar írónak nem szabad  – Kovács Imre kifejezésével 
élve  – sóbálvánnyá változnia, és történelmi nosztalgiákban élnie ki ma-
gát. Szellemileg frissnek és rugalmasnak kell lennie, a tényeket kell néz-
nie és összevetnie, a lehetőségeket és esélyeket mérlegelnie, nem pedig 
beidegzettségek és előítéletek rabjaként az irrealitások talajára tévednie." 

                                                           
335 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 4. számában. 
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Borbándi esszéinek egyik meghatározó gondolati eleme Magyarország 
helyzetének, szuverenitásának vizsgálata, elemzése. Nevezetesen az, hogy 
milyen a magyar kommunista rendszer belső és külső mozgástere, állás-
foglalásaiban mennyire jogosult (és mennyire képes) a magyar nép érde-
keinek kifejezésére, a történelmi jogfolytonosság megtestesítésére. Igen 
tanulságosan írt erről 1978-ban, a magyar korona és a koronázási ereklyék 
visszaszolgáltatása alkalmából. Tudósi precizitással kísérte végig a koro-
na jelentéstartalmának történelmi változásait, hányódásait a történelmi 
sorsfordulókon. Végül helyesen állapította meg, hogy átadása a magyar 
kormánynak, pontosabban a magyar népnek, semmiképpen sem befolyá-
solta a budapesti vezetés legitimációját, nemzetközi elismerését. Ez a kü-
lönböző nemzetközi szerződések által már jóval korábban megtörtént. A 
korona és a koronázási jelvények a magyar nép történeti tudatának meg-
határozó elemei, múltjának jelképei, amelyek mítosztól mentesen, de nem 
egyszerűen történelmi ereklyeként, hanem a magyarság összetartozásának 
szimbólumaként funkcionálhatnak Budapesten. Ennek fényében a korona 
átadása körül az emigrációban kirobbant, olykor kultúrálatlan és durva 
politikai viták  – túl a szabad véleménynyilvánítás jogán  – inkább vetet-
tek árnyat a nyugati magyarság egyes csoportjaira, mintsem emelték 
presztízsüket új hazájukban. 

Kulcsfontosságú gondolatokat fogalmazott meg az 1986-ban „Ma-
gyarország és a magyarság” címmel közzétett tanulmány. Nyugodt szív-
vel nevezhetnénk ezt következtetései alapján a nemzet állapotáról szóló 
jelentésnek. Benne a meghatározó, az ország sorsát eldöntő történelmi 
tények  – nevezetesen az 1944 tavasza óta tartó idegen (náci–német majd 
szovjet–orosz) megszállás, az államhatárokon kívülre szorult magyarság 
sorsa, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc hatásának elem-
zése. A jaltai nyilatkozat értelmezése, a szovjet megszállás céljainak, erő-
vonalainak meghatározása, a magyar belpolitika sajátos önállóságának, 
szabadabb mozgásterének hátterére vonatkozó gondolatok megannyi fon-
tos szempontot nyújtanak Magyarország helyzetének megértéséhez. A 
bonyolult összefüggés–rendszerből néhány elem feltétlenül kiemelésre 
kívánkozik, mert a jelenlegi magyarországi folyamatokban tovább nőtt a 
súlyuk. Ilyen a paternalista engedményrendszer helyét elfoglaló alkotmá-
nyos garanciákkal biztosított demokratikus jogállamiság szükségessége és 
a nem lanyhuló társadalmi nyomásból, a hatalmi gépezet módszereinek 
kedvező változásaiból adódó előrehaladás lehetősége. Mellettük azonban, 
legfontosabbként, szembe kell nézni az országot hatalmába kerítő erkölcsi 
válsággal, a különböző társadalmi betegségek kezelésének gondjával. 
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Borbándi világosan kimondja, hogy mindezek nem sajátosan magyar je-
lenségek és nem szükségszerűen a kommunista államberendezkedésből 
következnek, de megszüntetésük, terjedésük meggátlása jóval nehezebb a 
zárt diktatórikus rendszerben, mint a szabad emberi közösségekben. En-
nek tudatosulása a nemzet jövőjének elemi érdeke. Az esszé részleteit és 
végkövetkeztetéseit tekintve az olvasó úgy érzi, hogy szerzője látnoki 
képességekkel ítélte meg 1986-ban a magyar fejlődés irányait és lehető-
ségeit. A látnoki mivoltban nem hiszek, de annál inkább a tények pontos 
számbavételén, elemzésén alapuló logikában. 

Történelmi portré–töredékek emberközelből, akár ez is lehetne az ösz-
szefoglaló címe a Jászi Oszkárról (Szellemi és erkölcsi otthon), Kovács 
Imréről (Szembe a sorssal), Bibó Istvánról (Bibó István és a népi mozga-
lom) és Gombos Gyuláról (Hetvenöt év után) szóló  – személyes emlé-
kekkel is gazdagított  – esszéknek. Jászi és az Új Látóhatár kapcsolata, 
Kovács Imre életének utolsó hetei, Gombos munkásságának értő méltatá-
sa a 75. születésnapra írt köszöntőben az egyetemes magyar kultúrtörténet 
fontos forrásai. 

A kötet legkorábban keletkezett írásai az 1974-ben és 1975-ben közre-
adott „vitairatok” a legújabbkori magyar történetírás és történelemtanítás 
eredményeiről és hibáiról. Széleskörű könyvészeti ismeretanyagon nyug-
vó kritikák ezek, amelyek nem becsülik le mindazt, amit a magyar törté-
nészek az 1918 utáni korszakokra vonatkozó kutatásokban elértek, de 
nyomatékkal hangsúlyozzák a legkomolyabb gondot is: a történetkutatás 
teljes politikai alárendeltségét, tudományos voltát megkérdőjelező kiszol-
gáltatottságát. Mindez akkor válik igazán nyomasztóvá, ha nemcsak a 
történetírást, de a történelemoktatást is szemügyre vesszük. Azt a folya-
matot, amelyben generációk százezrei kaptak és kapnak (mindmáig!) ada-
tokban gyér, eszmeileg hamis információkat, sematikus eseménytelen 
ábrázolásokat a magyar történelem évszázadairól. A nemzet tudatára ma-
radandóan kiható folyamat megállításának és visszafordításának sürgős-
ségére, a megbízható  – a marxista–leninista ideológia, a kommunista 
politika béklyóiból éppúgy, mint a túlfűtött nemzeti érzelmektől megsza-
badított  – adatfeltáró történelemkönyvek megalkotásának fontosságára 
1982-ben a 80 esztendős Illyés Gyulához írt esszé (Nemzeti gondok) is-
mételten felhívta a figyelmet. Bárcsak nyitott fülekre találhattak volna 
szavai, talán nem folytak volna el eredménytelenül újabb esztendők. 

Az esszékhez két napló csatlakozik. Az 1976 őszén az Amerikai Egye-
sült Államokban tett kőrútról készült útijegyzetek és az 1987 nyarán  – 
harmincnyolc év után először  – lezajlott magyarországi látogatásról szü-
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letett beszámoló. Az amerikai útra az Új Látóhatár olvasóival, előfizetői-
vel, szerzőivel meglevő kapcsolatok felelevenítése jegyében került sor. A 
megfigyelések, benyomások történeti forrásértékűek az ottani magyar 
közösségek mentalitásának, kulturális szokásainak, politikai felfogásának 
megismeréséhez. Olyan információk ezek, amelyek máshonnan nem pó-
tolhatók. Miként egyedülállóak a hazai utazás élményeit rögzítő feljegy-
zések is, hiszen oly kevesen merték vállalni az emigrációban élők közül 
az első látogatás élményének papírra vetését. Pedig igencsak szükség len-
ne a múlttal való szembenézés, a jelennel való találkozás megörökítésére. 
Borbándi Gyula úgy érezte, hogy szellemi és emberi szuverenitásának 
sérelme nélkül látogathat az egykori hazába, a kíváncsiság és szemlélődés 
igényével. S ha érthető módon emlékeinek keresése, számbavétele vált is 
a három hét döntő elemévé, ez nem lett önsanyargató nosztalgiává. 
Számba vette a régvoltakat, de látta, érzékelte és független emberként 
megítélte a jelent is. A valóságra figyelve, racionálisan, mint mindig. 
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SZTÁRAY ZOLTÁN 
A kétarcú krónikás336 

Sziklay Andor: Magyar lábnyomok, Liberty Media, Inc., Cleveiand 
1988,350 l. 
 
A Janus-arc egyik fele az amerikai magyar író Sziklay Andoré, a másik az 
amerikai diplomata Andor C. Klayhez tartozik. E kétarcúságáról így szá-
mol be legújabb könyve előszavában a szerző: „Időről-időre megkérdez-
nek olvasók: mi a magyarázata, mi a háttere az én kétlaki, kétnevű, kétfe-
jű kilétemnek? Két válaszom van mindig kéznél. Az egyik hosszú; másik, 
hogy az I. világháború táján egy magyar származású New York-i fiatal-
ember találkozott Budapesten egy fiatal hölggyel és a következmény én 
vagyok. Törvényes amerikai nevem és magyar írói nevem csak a vezeték-
név betűzésében különböző... Ami pedig azt a hont illeti, ahol a magyar 
nemzet él, ott nincsen más rokonom, mint maga az ország. A magyarság-
tól földrajzilag távoli, de nyelvben és kultúrában vele megosztott köz– és 
magánéletemben olybá tűnhetek, mint szkizofrén, aki makacsul küzd 
azért, hogy állapota ne szűnjék. Szabadidőmben magyar vagyok.” 

Nos, mindehhez hozzátehetjük, Sziklay Andornak sok szabadideje kell 
legyen: bizonyság erre a magyar nyelvű irodalmi munkássága, a „rokon–
országhoz” való hűséges ragaszkodása. 

A szerző, ahogy könyve fülszövege erről beszámol, korábban az ame-
rikai Consolidated Press magyar és német nyelvű napilapjainál dolgozott, 
majd a második világháború során a washingtoni hadügyminisztérium 
cenzúrahivatalába nevezték ki. Innen vonult be a légierőkhöz; az észak–
afrikai és európai frontokon szolgált. A háború után visszatért korábbi 
hivatalába s 1956-ban tagja lett a hivatásos diplomáciai karnak. Követségi 
tanácsosi rangfokozatban teljesített szolgálatot Belgrádban, Frankfurtban 
s mindkét Berlinben. Nyugdíjba vonulása után a Külszolgálati Intézet 
adjunktusaként, egyetemi vendégtanárként működött. South Carolina ál-
lam Tudományos Akadémiájának tagja, 1985-ben az American 
Hungarian Foundation az Abraham Lincoln Awarddal tüntette ki. Számos 
angol és magyar nyelvű munka szerzője. Neve A nyugati magyar iroda-
lom 1945 után című, annyi port felvert munkában is szerepel, ám a szer-
zők csak azt vették észre, hogy 1982-ben az Irodalmi Újságban András 
Sándor verseiről ismertetést írt. 

                                                           
336 Megjelent a Új Látóhatár 1989. évfolyam 4. számában. 
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A Magyar lábnyomokban Sziklay Andor az amerikai magyar nyelvű 
Amerikai Magyar Népszava és ikertársa, a Szabadság hasábjain már ko-
rábban megjelent, az Újvilágba került magyarokról szóló portréit, karco-
latait  – számuk idestova négyszázra rúg  – adja közre. Mi késztette ezek-
re az írásokra a szerzőt? Így vall erről: „Ihletnek ugyanis nem volt köze az 
induláshoz, legfeljebb valamelyes sugallatnak... De érzelmek közreját-
szottak: magasodó korba hajló, emlékekbe merülő idők során mindinkább 
kívántam írásban és nyilvánosan gyakorolni ezt a gyönyörű nyelvet. Mind 
gyakrabban tűnődtem afölött, hogy ugyan hányán vannak még közöttünk, 
akiknek szoborrá, bélyeggé, bankjeggyé, utcává változott kortársainkról 
személyi ismeretségen alapuló emlékei vannak... olyanok, akiket én még 
ismertem az én úgynevezett magyar–amerikai előéletemben, mint legfia-
talabb  – tehát túlélő  – a közéletben.” 

Nemcsak a „nagyokról”, szerencséjüket az Újvilágban megtalált ma-
gyarokról ír Sziklay Andor, hanem azokról a Szatmárból, Zemplénből, 
meg más vármegyékből az amerikai Debrecenbe, Clevelandba, kivándo-
rolt parasztokról, egyszerű emberekről is, akik életük végéig magyarok 
maradtak, magyar nyelvüket őrizték. Érdekesen, színesen írja le a szerző 
többek között a Budapesten 1906-ban leleplezett Washington–szobor tör-
ténetét. Nemcsak az amerikai magyarok összefogásának, áldozatkészsé-
gének volt ez példája, de egyfajta üzenet, biztatás is az óhazának: a sza-
badság példaképe, George Washington, szobra magasodjék a Monarchiá-
ban. Patinás nevű magyarok, a Kalassayak, Bárándyak, Apáthyak, 
Szeghyek; meg kisemberek, mint Pipi József, Rizsák János, Mudi András, 
Krausz Miksa, Strasser Ármin adták össze a szükséges anyagiakat. 

Sziklay Andor könyvét forgatva, meglepetések is érhetik még az Ame-
rikában élő olvasót is: jómagam honnan tudtam volna, hogy gyermekko-
rom mozihőse, Johnny Weismüller, magyar származású volt? A Magyar 
lábnyomokból kiderül, hogy apja, Weisz bácsi, még földim is volt; a 
hepe–hupás vén Szilágy szülötteként vándorolt ki Amerikába. Mindenki 
magyar, szoktuk tréfásan emlegetni, de hogy még Tarzan is? 

Ki tud valamit is Keszthelyi K. Tibor amerikai főhadnagyról, aki 1944 
végén hírszerző missziót vezetett a németek megszállta Csehszlovákiába s 
két hónapon keresztül tájékoztatta a szövetségeseket az ellenséges csa-
patmozdulatokról, hogy december 12-én fogságba esve kivégezzék? 

Könyvében beszámol a szerző Koszta Márton, „első papíros bevándor-
ló” esetéről is. Az 1848–49-es szabadságharc egykori tisztjét az osztrákok 
1853 júniusában a törökországi Szmirnában elrabolták s a kikötőben hor-
gonyzó Hussar nevű hajójukra szállították. Röviddel ezután a szmirnai 
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kikötőbe érkezett amerikai hadihajó, a U.S.S. St. Louis kapitánya értesült 
az amerikai védelem alatt álló Koszta Márton lefogásáról s az osztrák 
hajó kapitányától követelte annak szabadon bocsátását. Az eredménytelen 
tárgyalásokat és a diplomáciai huzavonát megunt amerikai kapitány, 
Duncan N. Ingraham, végülis ultimátumot küldött az osztrák hajó kapitá-
nyának, engedje szabadon Kosztét, vagy pedig ágyútűz alá veszi a hajóját. 
„Még öt perc  – és lövünk!”  – számolják a perceket, amikor az osztrákok 
szabadon engedik Kosztát. Azóta az amerikai tengerészet U.S.S. 
Ingraham nevű hadihajóján éppen Sziklay Andor kezdeményezésére em-
léktábla hirdeti az Egyesült Államok történetében is nevezetes eseményt: 
„Magyar származású amerikai polgárok ezzel az emléktáblával tisztelik 
meg Duncan Nathaniel Ingraham kapitány (1802–1891) emlékét, aki mint 
a U.S.S. St. Louis parancsnoka 1853. július 2-án Smyrna kikötőjében ten-
geri ütközetet kockáztatva megmentette Koszta Mártont, az 1848–49. évi 
magyar függetlenségi háború hadseregének volt tisztjét, honosított ameri-
kait, a »Hussar« osztrák hadihajóról. Szavai  – »Kíván ön védelmet az 
Egyesült Államoktól? Megkapja azt!«  – mindig emlékezetesek maradnak 
azok számára, akik ebben az országban szabadságot és védelmet találtak.” 

Íme, Sziklay Andor könyve magyar–amerikai történelem: olvassuk, 
épüljünk, tanuljunk belőle! 
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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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