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BORBÁNDI G YULA ÉS A LÁTÓHATÁR–ÚJ LÁTÓHATÁR
1949 tavaszán Zürich városában néhány fiatal magyar ember úgy döntött, hogy
alapít egy folyóiratot távol hazájától, mert nem voltak hajlandóak tudomásul

venni kirekesztettségüket a nemzet sorsának formálásából. Elképzelésük szerint

az általuk szerkesztett Látóhatár című lap a nemzeti – illetve, ahogyan a magam

részéről nevezem nemzetépítő – mozgalom társadalompolitikai közlönyeként
kívánta szolgálni a nyugatra kényszerült közéleti személyiségek gondolatainak

nyilvánosságra hozatalát, az 1945-ben megkezdett demokratikus átalakulás továbbvitelét. Emigrációjukat átmenetinek tekintették, amint a folyóiratot is csak
addig gondolták életben tartani, amíg vissza nem térhetnek szülőföldjükre. A

történelem azonban másképpen alakította életüket, negyven éven keresztül éltek

távol, és a folyóirat is negyven éven keresztül volt kénytelen tudósítani a magyar
emigráció életéről, törekvéseiről.

A lapot alapítók egyike volt az akkor harminc esztendős Borbándi Gyula –

Borsos Sándor, Gál Mihály, Molnár József és Vámos Imre mellett –, aki ugyan
semmilyen szerkesztői gyakorlattal nem rendelkezett, mégis a legendás münche-

ni lap alakítója, felelős szerkesztője volt a negyven év során. A Látóhatár–Új

Látóhatár a huszadik századi magyar közgondolkodás egyik meghatározó fóruma
lett, Borbándi pedig a nagybetűs Szerkesztő úr, mintája a toleráns, empatikus és
demokratikus lapszerkesztői munkának.

Kötetünkben Borbándi Gyulának a müncheni folyóiratban megjelent írásait

gyűjtöttük össze. Összesen 3.039.158 karaktert, betűt írt le azokban a tanulmá-

nyokban, vitairatokban, könyvismertetésekben, melyek az alábbiakban olvasha-

tók. Írásai 1520 kéziratoldalt tesznek ki. Megsüvegelendő teljesítmény, még
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inkább, ha hozzátesszük, hogy ezek a cikkek nem pusztán papírra vetett sorok
voltak, hanem számos esetben politikai folyamatok mélyreható elemzései, nem

egyszer közéleti változások elindítói. Borbándit úgy ismerjük, mint a magyar

emigráció krónikását. Ezekről az oldalakról azonban kibontakozik a politikai

gondolkodó, az irodalmi kritikus, a merengő, saját álláspontját mérlegelő ember
portréja.

Első írása a folyóirat 1951-es évfolyamában jelent meg, az utolsó pedig a záró

számban, 1989-ben, melyben elköszönt a folyóirat negyven éven keresztül hűsé-

ges olvasóitól. Az Új Látóhatár azért fejezte be működését, mert Magyarorszá-

gon elkezdődött a rendszerváltoztató folyamat, az emigráció tagjai szabadon

beléphettek az országba, publikációik megjelenhette a hazai lapokban, azaz a
Látóhatár–Új Látóhatár feladata, azaz a demokratikus közélet fenntartása az

emigrációban, megszűnt. Hatása, emléke azonban nem szürkülhet, nem veszhet
el.

Borbándi a későbbi években is folytatta publicisztikai tevékenységét. Talán

nincs olyan számon tartható lap, folyóirat melyben ne jelent volna meg cikke,

elemzése, ám életének meghatározó szakasza a Látóhatár–Új Látóhatárhoz kötődik. Kiadónk születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve gyűjtötte össze a
müncheni folyóiratban megjelent írásait, melyet négy kötetben, évtizedenkénti

bontásban tárunk az érdeklődők elé. Ezeken az oldalakon nyomon követhető a
huszadik század második felének története, a magyarság sorsának alakulása, az
1945 utáni magyar emigráció irodalmi és politikai munkásságának értékelése.

Borbándi Gyula neve összeforrott a demokratikus Magyarország újjáélesztését

megteremtő közéleti küzdelemmel, a rendszerváltoztatás előzményét jelentő

szellemi mozgalommal, a nemzeti függetlenség eszményével. Írásai időszerűek
maradnak bármely korban, ahol a magyarság sorskérdéseiről szó kerül.

Pilisszentkereszt, 2019. július 15.
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Szeredi Pál
szerkesztő

1980

AZ AMERIKAI MAGYAR IRODALOM INTÉZMÉNYEI
– Egy vázlat vázlata –
Amikor 1975 nyarán kísérletet tettem a nyugat-európai magyar irodalom intézményrendszerének felmérésére, dolgozatom címe alá azt írtam, hogy vázlat. Még
inkább ezt kell tennem ennek az írásnak az esetében, hiszen távolabb lévén a

hatalmas észak- és dél-amerikai kontinenstől, mint a nyugat-európai országoktól, az adatgyűjtés, ellenőrzés és rendszerezés az öt év előttinél jóval nehezebb

feladatok elé állított. Ezek olykor megoldhatatlanoknak látszottak. Következés-

képpen ezúttal nagyobb volt a hibalehetőség és bizonytalanabb a kutató, akinek

csak gyér lehetőségei voltak arra, hogy helyszíni adatgyűjtést végezzen, adatait
többszörösen ellenőrizze és a legfrissebb fejleményeket is belevonja mérlegébe.

Éppen ezért ez a beszámoló csak tétova próbálkozás az amerikai magyar irodalmi
intézmények és teljesítmények számbavételére. A valóságot híven tükröző és

hiánytalan felméréshez csak az első lépést sikerült megtennem. Kérem az olvasó-

kat, vegyék ezt az írást annak, ami: egy hézagos adatgyűjtő munka és egy szubjektív benyomások alapján végzett rendszerezés eredményének. Még a látszatát is

el szeretném kerülni annak, mintha mindenre kiterjedő szemrevételezés és tudományos igényű elemzés közrebocsátásának igényével lépnék fel. Amit olvasni

fognak, az egy vázlatnak is csak a vázlata.

*

Ami az amerikai magyarok létszámát illeti, az adatok eléggé megbízhatatla-

nok, hiszen határesetekben nem könnyű megállapítani, hogy valaki magyar-e
még vagy már nem: meddig tekinthető még valaki magyarnak és mettől a befo-

gadó ország népébe annyira beolvadtak, hogy magyarsága már csak a távoli szár7

mazásról valló életrajzi adat. Ez a magyarázata annak, hogy különösen a nagy
országokban a magyarok számára vonatkozó becslésekben az alsó és felső határ

között oly nagy a különbség. Az Egyesült Államok esetében gyakran halljuk,
hogy az ottani magyarok száma hét- és nyolcszázezer között mozog. Százezerről

nem tudni, hogy magyar-e még vagy sem, mégha a magyar mivoltot eléggé tágan

értelmezzük is. Pontos statisztikák hiányában az esetek túlnyomó többségében

becslésekre vagyunk utalva. És a becslések értéke olykor kétséges, hiszen az alkalmazott mérce a felbecsülők szerint változik. Ilyen becslések alapján mondha-

tó, hogy az Egyesült Államokban 7-800 000, Kanadában 150-200 000, Brazíliában 40- 50 000, más becslések szerint, 60 000 magyar él.
*

Irodalomról lévén szó, elsősorban azt illenék tisztázni, hány magyar író él az

észak- és dél-amerikai kontinensen. Itt ismét csak becsülnünk lehet, hiszen az

íróság nem valamilyen oklevélhez vagy szervezeti tagsághoz kötött hivatás. Nincs
közmegegyezés arról, ki jogosult az írói elnevezés viselésére és mindenki író-e,

aki embertársaival – a levelezéstől eltekintve – írásban érintkezik. Maradjunk

tehát annál a magyar hagyománynál, hogy egyfelől ne csak a szépírókat, hanem a
közérdeklődésre igényt tartó, nem merőben csak szakmai részletkérdéseket tár-

gyaló történelmi, bölcseleti, társadalomtudományi, természettudományi, vallásos,

művészeti alkotások szerzőit, a szerkesztőket és a tekintélyesebb újságírókat is

felvegyük az írói listába, azzal a feltétellel, hogy rendszeresen publikálnak, vagy
pedig értékesnek tartott vagy szélesebb körök figyelmét felkeltő művet alkottak.
Bevallom, ezek az ismertető jegyek nem mindig igazítanak el pontosan. Lehetnek határesetek, amikor más ismérvek is szükségesek annak eldöntésére, hogy
valakit egy írói nyilvántartásban szerepeltethetünk-e vagy sem. Én az imént em-

lített megkülönböztető jegyeket alkalmaztam, amikor lajstromot állítottam össze

az Amerikában élő magyar írókról. E listán 136 név szerepel: költők, elbeszélők,
esszéírók, irodalomtörténészek, kritikusok, színpadi szerzők, történészek, társa-

dalomtudósok, néprajztudósok, művészeti írók, egyházi szerzők, politikai írók és
közírók, folyóirat- és lapszerkesztők. Közülük 107 az Egyesült Államokban, 19

Kanadában, 10 Dél-Amerikában él. Az összeállítás természetesen ismét nem
8

tudományos módszerrel, hanem szubjektív ismeretek és értékelések alapján történt, tehát bárki joggal vitathatja és bármikor javítható, ha újabb adatok szükségessé teszik.

Ha azt nézzük, hogy a lajstromban szereplő 136 író mit ír, akkor ismét csak

pontatlanok lehetünk, hiszen vannak költők, akik prózai munkákat is írnak,

vagy, illetve ráadásul kenyerüket azzal keresik meg, hogy mondjuk az egyetemen
nyelvészeti vagy irodalomtörténeti munkákat is publikálnak. Hová tegyük őket?

Én mindenkit oda soroltam, ahová magyar művei alapján tartoznék, vagy amilyen műfajban különösen kiválik. Érdekes jelenség, hogy – és ez nemcsak Amerikára vonatkozik – ha magyar szerzők hivatási körükben nem magyar nyelven

publikálnak is, verseket, regényeket, elbeszéléseket, publicisztikát magyarul ír-

nak. A magyar nyelvű megszólalást tekintve a 136-ból 31 történetíró, 25 költő,
19 politikai író és Publicista, 17 regény- és elbeszélésíró, 11 irodalomtörténész és

-kritikus, 9 szerkesztő, 7 társadalom- és néprajzkutató, ugyancsak 7 természettu-

dós, 6 egyházi író, 2—2 nyelvész és képzőművészeti író. A nők száma 12. Csak

10-en kerültek ki Amerikába a második világháború előtt, a legtöbben – 48 – az

1956 utáni években, a többi részben 1944—45-ben, részben 1946 és 1956 között
hagyta el Magyarországot és jutott rövidebb-hosszabb európai tartózkodás után
valamelyik amerikai államba. Vannak, akik csak magyarul publikálnak, vannak,
akik csak angolul (Egyesült Államokban és Kanadában), körülbelül negyven

azoknak a száma, akik rendszeresen két nyelven közölnek, legtöbbször oly formában, hogy a hivatási vagy foglalkozási ágba tartozó munkák jelennek meg a
befogadó ország nyelvén, a kedvtelésből vagy írói elhivatásból születő művek
magyarul. Ez főleg az egyetemeken dolgozó magyar tudósokra vonatkozik.
*

Az egyesült államokbeli magyar szellemi emberek – éppen az egyetemek és

főiskolák nagy száma miatt – európai társaiknál jóval nagyobb számban kerültek

bele a tudományos életbe és játszanak szerepet az egyetemek oktató munkájában.
Vagy kétszázra tehető a magyar egyetemi tanárok száma. Ha hozzájuk számítjuk

a nem tanító kutatókat, az egyetemi és főiskolai előadókat és a könyvtárosokat,
ez a szám kb. ezerre emelkedik. Ez akkor is tekintélyes, ha eltekintünk attól,
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hogy az amerikai tudomány nagy részben európai bevándorlók és hosszabb-

rövidebb ideig ott-tartózkodó külföldi vendégek műve. A magyar tudósok ide-

genben sehol sem jutottak olyan elismeréshez és hírnévhez, mint az Egyesült
Államokban. Vannak tudományágak, amelyeknek fejlődéséhez és magas színvonalához a magyarok nagymértékben hozzájárultak. A tudósokat nemcsak a sok
oktatási és kutatási intézmény vonzza, hanem azok az anyagi lehetőségek is,
amelyek jóval nagyobb bőségben állnak rendelkezésre, mint a hasonló európai

intézményeknél és amelyek lehetővé teszik, hogy a tudomány – új és új kutatások
révén – olykor mérföldes léptekkel haladjon előre. A magyar tudomány hírnevét

is öregbítik azok az eredmények, amelyeket magyar tudósok Amerikában kivívnak. Ezekkel nemcsak új, de régi hazájuk dicsőségét is növelik. Megható jelenség, hogy sokan közülük és éppen a legjelentősebbek, nem hallgatják el szárma-

zásukat és büszkén vallják magukat magyaroknak. Tehetik, mert a türelmes és

megértő amerikai közgondolkodás megelégszik az állampolgári lojalitással, nem
kíván lelki és szellemi asszimilációt. Abból a józan és reális felismerésből indul

ki, hogy az etnikum ápolása, a származás nyílt és minden hátrány nélküli meg-

vallása a legjobb biztosítéka annak, hogy egy vegyes lakosságú állam belső szilárdságát és ellenálló képességét megóvhassa. Az amerikai közfelfogás a magyarokat is arra szoktatja, hogy magyarokként is lehetnek jó amerikaiak. És fordítva,

átvéve az amerikai szokásokat és élve az adott civilizációs lehetőségekkel, magyar
kultúrájukat is megtarthatják és a régi hazából hozott hagyományokat is ápolhatják.

*

Magyar írók leggyakoribb és legkönnyebb megjelenési lehetőségét a folyóirat-

ok és a hírlapok nyújtják. Ők kínálják azt a fórumot, amelyen alkotásaikat bemu-

tathatják és gondolataikat másokkal közölhetik. A helyzet a folyóiratok és hírlapok tekintetében nem minden országban ugyanaz. Eltérések mutatkoznak

egyrészt Észak- és Dél-Amerika, másrészt az észak-amerikai kontinens két nagy

országa, az Egyesült Államok és Kanada között.

Az Egyesült Államokban annak az érdekes jelenségnek vagyunk tanúi, hogy

noha az amerikai magyaroknak majd minden városban van – helyenként nem is
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egy – hírlapjuk, e hatalmas országban folyóirat eddig nem tudott tartósan megjelenni. Az újságok, közlönyök, értesítők és mindenféle hírlapjellegű időszaki ki-

adványok áradata mellett eltörpülnek a szórványos folyóirat-indítási kísérletek.
Érdemes lenne egyszer ennek okait kideríteni. Egyelőre maradjunk csak annak a
szembeszökő aránytalanságnak a megállapításánál, amely a hírlapi és a folyóirat-

termés között mutatkozik. Ez nem új jelenség, az elmúlt évtizedekben sem volt
más a helyzet. Pedig az anyagi feltételek az Egyesült Államokban és Kanadában

sokkal előnyösebbek, mint Európában. Különösen napjainkban, amikor a jó

színvonalú komputeres szedés és a fénymásoló eljárás következtében a folyóiratok előállítása Észak-Amerikában olcsóbb, mint Európában. A nyomtatási lehetőségek nem rosszak, az anyagiak is meglennének, hiszen az amerikai magyarok

sok pénzt adnak ki könyvek és folyóiratok vásárlására. Olvasókban sincs hiány.
Az Európában nyomtatott folyóiratok olvasóinak tekintélyes hányada amerikai.
Mégsem tudta elérni az a majd egymilliós magyarság, hogy az Egyesült Államokban vagy Kanadában saját irodalmi folyóirata legyen, amely hatósugarát más

kontinensekre is kiterjeszthetné és Amerikán kívül is elismerést, megbecsülést
vívhatna ki. Lennének íróik, lennének olvasók, bizonyára akadnának terjesztők

is, csak úgy látszik, nincsenek olyan vakmerő és áldozatkész alapítók, akik ilyen
nagy munkára vállalkoznának. Pittsburghban hallottam azt a tréfás észrevételt,
hogy „Amerikában a pénz, Európában az ész”. Ebben én nem hiszek. Amerikai

gyűjtőmunkám adatai 'gazolják, mennyi magyar ész van Amerikában és mily
nagy azoknak a tehetséges költőknek, íróknak, kritikusoknak, tudósoknak és

irodalmi szervezőknek a száma, akik képesek lennének egy irodalmi folyóiratot
létrehozni és tartósan megjelentetni.

Az amerikai magyar írók és tudósok főleg európai folyóiratokban publikálnak,

amerikai olvasók pedig európai folyóiratokat járatnak. Az elmúlt évek gyér kezdeményezései cseppet sem növelték az írók közlési lehetőségeit, mert az alapítók
olyan szerkesztési politikát folytattak, amelynek alapján a folyóiratoldalak nem a

helyi szerzőknek jutottak. Pedig szükségük volna rájuk, hiszen az európai folyóiratok lehetőségei korlátozottak és a fokozatos oldalszámcsökkenés következté-

ben állandóan zsugorodnak. Az Új Látóhatár első két évtizedében a rendszeres
11

munkatársak között, 140 európain kívül, 70 amerikait találtunk, tehát az európa-

iak és amerikai szerzők aránya 2:1-hez volt. 1975-ben már 42 európai szerzővel

szemben csak 14 volt amerikai, 1976-ban 37:12-höz volt az arány, 1978-ban 36

európai szerző mellett 13 az amerikai, végül 1979-ben 35 európai mellett ugyan-

csak 13 az amerikai. Még rosszabb az arány a Katolikus Szemlénél, ott az 1978-

as évfolyamban 46 szerzőből csak 6,1979-ben 37 szerzőből csak 5 él az Egyesült
Államokban vagy Kanadában. Jóval előnyösebb lehetőségekkel rendelkeznek
amerikai magyar írók az Irodalmi Újságnál, talán azért is, mert Torontóban állít-

ják elő. Az arány hozzávetőlegesen 3:2 az európaiak javára.

Az Új Látóhatárnál például a szerzőknek sokszor igen sokáig kell várniok,

míg elfogadott írásuk nyomdába kerül. A hosszabb terjedelműeket meg eleve el

kell hárítani, helyhiány miatt. Gondolom, ez a helyzet más európai folyóiratok-

nál is. Segíteni tehát csak azzal lehetne, ha Amerikában is megjelennék elsősorban az ottani szerzők műveit közlő irodalmi folyóirat. Kérdés persze, hogy a

nyugati magyar olvasóközönség elbír-e még egy folyóiratot. Valószínűleg nem,

mint némely elvetélt kísérlet mutatta. Az anyagiakon kívül talán ez a felismerés
indíthatta a bostoni Külhoni Szövegtár alapítóit arra, hogy folyóirat helyett év-

könyvvel jelentkezzenek. Amerikában azonban még olyan nagy az olvasói rezer-

voár, hogy érdemes lenne felkutatni és folyóirat olvasására megszoktatni azokat,
akik eddig nem járattak irodalmi vagy kulturális szemléket. Ha Amerikában

vannak lehetőségek, akkor ezek elsősorban a még el nem ért rétegekben keresen-

dők. Nincsenek pontos adataim arról, hogy hányan járatnak és olvasnak Amerikában európai folyóiratokat. Becslésem szerint, ezek aligha lehetnek többen,

mint 1500-an. A körülbelül egymillió magyart véve alapul, bizony szégyenletesen

alacsony szám, úgyhogy egy amerikai folyóirat még ha nagyon színvonalas és
sikeres volna is, nem veszélyeztetné az európaiakat és ki tudná vívni a létjogosultságát.

Az előbb említettem némely amerikai kezdeményezés szerkesztési politikáját,

amelynek következtében nem növekedtek az ott élő írók közlési lehetőségei. A

Külhoni Szövegtárról még lehetetlen összesítő adatokat közölni, hiszen eddig

csak egy száma jelent meg. Figyelemre méltó azonban e tekintetben, hogy az első
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szám szerzői egyetlen kivétellel európaiak voltak. Az 1978 márciusában Torontóban Tar Mihály által elindított és jelenleg átszervezés alatt álló Tanú a magyar
irodalom egységét kívánja dokumentálni és ennek jegyében a közlemények több-

ségét másodközlések alkotják: magyarországi, erdélyi stb. írók másutt már megjelent írásai. Ez a szerkesztési elv vezette Hamza Andrást is a pár évig megjelenő,

de 1976-ban megszűnt ötágú síp számainak összeállításánál. Az elgondolás és a

szándék nem kifogásolható, de nyugati magyar folyóiratnak mégiscsak az lenne
az elsőrendű feladata, hogy az itt élő írókat juttassa nyilvánossághoz. Magyaror-

szági vagy a vele szomszédos országokban élő magyar írók közlésének csak akkor
van értelme, ha olyan írásról van szó, amelyet az illetők a nyugati magyaroknak

írtak vagy amelyek nem jelenhetnek meg abban az országban, amelynek polgárai.

Minden egyéb esetben az ilyen írások a nyugati magyar íróktól veszik el a helyet.
Feleslegesen, mert a hazai, erdélyi, vajdasági és szlovákiai magyar írók megisme-

résére bőven nyújtanak lehetőséget saját folyóirataik és könyveik, amelyek mindenhová eljutnak, ahol magyarok élnek. A kölcsönös megismerés, a kapcsolat és

az érintkezés, a párbeszéd és a szóértés rendkívül fontos és kívánatos, de ennek

nem ez a módja és formája. A nyugati magyarság folyóiratainak, amelyek állandó
anyagi gondokkal küszködnek, másodközlések helyett inkább saját munkatársaik

gyakoribb megjelenését kellene biztosítaniok. A lappolitikai szempontból másodközlésre berendezkedő folyóiratok márcsak azért sem tudtak és tudnak meg-

erősödni, mert orgánumukat éppen azokban a körökben terjesztették és terjesztik, amelyek egyéb forrásokból nélkülük is megismerkedhetnek a magyarországi
vagy az erdélyi magyar irodalom jelentős művelőivel és alkotásaival.
*

Hazajáró és főleg az anyanyelvi mozgalomban résztvevő nyugati magyar írók

és tudósok gyakran lépnek fel azzal az igénnyel, hogy hazai folyóiratokban is

megjelenhessenek és könyveiket budapesti kiadók is megjelentessék. Nagyon

megértem az illetékes magyarországi szervek habozását és sokszor elutasító döntését. Nem hinném, hogy ebben csak a politikának lenne szerepe, habár annak

jelentőségét hiba volna lebecsülni. Feltételezem, hogy a magyarországi írók sem

lelkesednének túlságosan és nem örülnének nagyon, ha a nyugati művek olyan
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mértékben látnának napvilágot Budapesten, amilyen mértékben a kinti igények

az utóbbi években felszöktek. A magyarországi író joggal érezhetné, hogy a nyu-

gatiak tőle veszik el a papírt, az ő megjelenési lehetőségeit csökkentik. Ez senkinek sem kedves és rokonszenves. Ügy érzem, nyugati magyar szerzőknek nem

azt kellene követelniök és sürgetniök, hogy műveiket Magyarországon is ki-

nyomtassák, hanem inkább azt, hogy amit nyugaton írtak és megjelentettek, az
eljuthasson a magyarországi olvasókhoz is. Vagyis kaphassa meg, aki igényt tart

rá, aki olvasni akarja. Az ésszerű követelés tehát az irodalmi termékek jelenlegi

beviteli tilalmának és korlátozásának a feloldása, a mai gyalázatos postai gyakorlat megszüntetése, nem pedig kint már megjelent írások magyarországi újranyo-

mása. A cél kétségtelenül az, hogy a magyarországi olvasók ismerjék meg a nyu-

gati magyar írók alkotásait és a nyugati magyar olvasók a hazai írókét, de nem
„reprezentatív” másodközlésekkel, hanem a valódi irodalmi csere megvalósításával, könyvek és folyóiratok mindkét irányban történő forgalmával.
*

Habár ismertsége az említett kiadványokénál kisebb, az amerikai magyar ér-

telmiségi körökben mélyebb és tartósabb hatást ért el az ITT-OTT című folyó-

irat, annak ellenére, hogy nem nyomtatásban, hanem csak sokszorosítva jelenik

meg. A Magyar Baráti Társaságra átkeresztelt hajdani ITT-OTT Kör adja ki.
Szépirodalmat ritkán közöl, de annál több publicisztikát, az amerikai magyarok

életét megvilágító riportot, szociográfiát, kisebb tanulmányokat és időszerű kérdésekkel foglalkozó cikkeket. Elsősorban azzal hat, hogy eseményekre gyorsan
reagál, és lehetővé teszi a mögötte álló értelmiségi kör tagjai közötti kommuni-

kációt. Az olvasók levelei és a felvetődő témák körül olykor fellobbanó viták friss

és eleven orgánummá teszik. A magyar eszmecsere eszközének és szabad fórumnak tekinti magát. Előfizetési díjat nem kér, a lapot azoknak küldi, akik anyagilag támogatják. Az anyagi támogatás meg nem marad el. Abban a számban,

mely utoljára volt a kezemben, majd 2900 dollár adományt nyugtázott a pénztá-

ros. Az ITT-OTT munkatársai csak részben írók, többségükben tanárok, lelké-

szek, könyvtárosok, mérnökök, közgazdák, orvosok. Igen sok az egyetemi állásban dolgozó. A távolságok itt is éreztetik hatásukat. A füzeteket Portlandben
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szerkesztik, a szövegeket ott szedik, Chicagóban sokszorosítják, a hivatalos cím
egy Ohio állambeli postafiók. A kiadvány a tizenharmadik évfolyamnál tart.

Ugyancsak egy szűkebb körre terjed ki az érdeklődése a Torontóban megjele-

nő Krónikának, amely a Magyar Kultúrközpont tájékoztatójának indult, de az

idők folyamán kisebb szépirodalmi munkákat, cikkeket is közöl, elsősorban ka-

nadai szerzőktől és olyan témákról, amelyek a Kultúrközpont tevékenységével
kapcsolatban vannak. Jól vegyíti az olvasnivalót a hasznos tudnivalóval, aminek

következtében bizonyos népszerűségre tett szert, és olykor igen eleven közlöny
benyomását kelti.

Említést érdemel még egy angol nyelvű, de magyar történész által szerkesztett

és hungarológiai tanulmányokkal foglalkozó tudományos folyóirat, amelyet a
kanadai Kingstonban adnak ki The Canadian-American Review of Hungárián

Studies címen. Hatodik éve jelenik meg Dreisziger Nándor szerkesztésében,

évenként kétszer mintegy 100-100 lapos terjedelemben. Főleg történelmi tárgyú

tanulmányokat, cikkeket és kritikákat közöl. Szerkesztőségi tanácsadó testületé-

ben többségükben 1956 után Magyarországról menekült történészeket és iroda-

lomtörténészeket találunk. A szerzők nagy része is ebből a körből kerül ki. A
folyóirat színvonalas, teljes mértékben megfelel az amerikai egyetemek által ki-

adott tudományos folyóiratok követelményeinek. Az angol nyelvű tanulmányok
java megérdemelné, hogy magyar nyelven is napvilágot lásson.
*

Színvonalban elmaradnak az említettek mögött az amerikai hírlapok, amelyek

közül némelyik hosszú múltra tekinthet vissza és az amerikai sajtó történetében

is előkelő hely illeti meg (pl. Szabadság, Amerikai Magyar Népszava, Katolikus

Magyarok Vasárnapja, Magyar Újság). A laphalál még nem fenyegeti őket, de

kérdés, mi lesz, ha például Gombos Zoltán nincs többé, ki fogja gondját viselni

több régi, nagy múltú magyar újságnak? Az említett lapokat elsősorban Amerika
keleti felében olvassák, a nyugati parton az Orbán házaspár által kiadott Új Világ

és a Fényes Mária által szerkesztett Californiai Magyarság a legnagyobb magyar

lap. Persze, nyelvezetük ellen sok a kifogás, a magyar szövegek hemzsegnek az

amerikanizmusoktól és egyébként is meglátszik rajtuk, hogy íróik életük nagyob15

bik felét nem magyar környezetben töltötték. A nyelvi, stiláris hibák, a hajdani

magyar vidéki politizálás stílusának és az amerikai politikai szokásoknak a keve-

rése olykor mosolyra készteti az igényesebb olvasót, aki ráadásul a sok reklámtól,
mindenféle helyi apró-cseprő ügyek, családi események bő tálalásától is idegenkedik, de be kell lássa, hogy Amerikában lap csak úgy és akkor élhet meg, ha
kielégíti a helyi lakosság személyi és üzleti érdekeit. Tagadhatatlan, hogy ez újsá-

gok fontos szerepet töltenek be. Magyar nyelven tájékoztatják azokat, akik még
mindig szívesebben olvasnak anyanyelvükön, mint az új hazájuk hivatalos nyel-

vén. Érdekes megfigyelni, hogy a régi, hagyományos lapok az amerikai témákat
helyezik az előtérbe, Magyarországról csak mint amolyan távoli országról szól-

nak, legtöbbször a nosztalgia, a múlt felidézésének hangján. Ez a múlt azért is
látszik olyan fényesnek, csillogónak, derűsnek, mert a legtöbb olvasó akkor volt

fiatal. Idővel még a keserű tapasztalatok és kellemetlen élmények is megszépülnek. Azok a lapok, amelyekben az 1945 után, még inkább, amelyekben az 1956
után Amerikába került magyarok a hangadók, fő témának Magyarországot te-

kintik, jóval nagyobb teret biztosítva az ottani eseményeknek és az azokhoz fűzött kommentároknak, mint az eredendően amerikai ügyeknek és jelenségeknek.

A „legeurópaibb” amerikai magyar lap a Torontóban megjelenő és Vörösváry

István által kiadott Kanadai Magyarság, nemcsak azért, mert sok európai tudósítója van, akik rendszeresen beszámolnak az európai eseményekről, hanem azért
is, mert legkevésbé szakadt el látásmódban, felfogásban, beidegzettségben a ma-

gyar közélettől, mégha ez sokszor a háború előtti közgondolkodást tükrözi is. A

Kanadai Magyarság némely szerzője még egészen mai és modern jelenségekre is

a régi Magyarország publicisztikájának hangvételével és politikai eszköztárával
reagál. Az érvelés nemcsak tartalmilag, de színvonalban is emlékeztet a hajdani

magyar sajtóból ismert, dagályos, fellengzős, szóvirágos stílusra. A lap népszerűsége viszont tagadhatatlan, nemcsak Kanadában, de az Egyesült Államokban is
sok olvasója van. Talán azért is, mert néhány olyan írót foglalkoztat, akinek jól

csengő neve van az idősebb olvasók körében. Némileg ez mondható a Magyar

Életről is, amelynek van torontói és New York-i kiadása. Munkatársi gárdája
nem olyan széles, mint a Kanadai Magyarságé, európai érdeklődése is csekélyebb,
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viszont bővebben tájékoztat kanadai és amerikai eseményekről. Mindkét nagy
kanadai lap közöl – mértékkel – szépirodalmat is, elsősorban helyi írók és költők

műveit nyomtatva ki. Ugyanez mondható Gombos Zoltán lapjairól és a Los

Angelesben megjelenő Új Világról és Californiai Magyarságról is, azzal a kü-

lönbséggel, hogy az utóbbiakban több európai magyar szerző is publikál szépiro-

dalmat. Míg azonban a kanadai lapok inkább a politikai színskála jobboldala felé
tájékozódó íróknak és publicistáknak adnak közlési lehetőséget, az említett egye-

sült államokbeli lapokban főleg az úgynevezett polgári liberális szerzők jelennek
meg.

*

Dél-Amerikában rendszeresen és nyomtatásban egyetlen lap jelenik meg, a

Magyar Hírlap, amelyet valamikor Buenos Airesben adtak ki, de aztán áttelepe-

dett Brazíliába és most Sao Paulóban nyomtatják. Nemrégen lett ötvenéves. DélAmerikát az elmúlt évtizedben több író és újságíró elhagyta, más kontinensekre

költözött és ez eléggé érezteti hatását. Megcsappant a munkatársi gárda és a dél-

amerikai országokban uralkodó politikai viszonyok sem mindig alkalmasak, hogy

jó lapot lehessen kiadni. A Magyar Hírlap szerepét észrevehetően abban látja,

hogy olvasóit a magyarokat érintő eseményekről tájékoztassa és magyar ügyekben

eligazítsa. A szűk terjedelem miatt szépirodalmat alig közöl, nagyobb lélegzetű
cikkeket vagy tanulmányokat sem.

Megemlíteném a Torontóban nyomtatott Menorát is, amelyet Egri György

szerkeszt és ad ki. Ennek érdekessége, hogy jóllehet magyar nyelvű és magyar
témákkal is foglalkozik, figyelme elsősorban Izraelre irányul, ennek az országnak

a teljesítményeit népszerűsíti. A lappolitikát cionista beállítottsága határozza
meg. A hírek és cikkek nagy része izraeli vonatkozású, az a munkatársak egy

része is. Az izraeli mintha az amerikai és a kanadai magyar zsidóságra vonatkozó
anyagot is túlszárnyalná. Mint olvasókra elsősorban a magyar zsidókra számít,

ezt tükrözi a tárgykörökön kívül a munkatársi gárda is. Egri más magyar lapokat

is kiadott, ezek azonban az elmúlt évek folyamán egymás után megszűntek. Torontói kis nyomdaüzemében jelenleg a Menorán kívül az Irodalmi Újságot is

előállítja.
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A magyar nyomdák közül kétségtelenül a legnagyobb Vörösváry István üzeme

Torontóban. Nemcsak a Kanadai Magyarságot nyomtatja, hanem nagy számban

angol és más nyelvű egyéb kanadai újságokat is, valamint a saját kiadásában megjelent könyveket. Ez a nyomda teljesen átállt a modern nyomtatási eljárásokra, és

ha az újságok nem is olyan szépek, mint az ólomszedésű kiadványok, a jó papíron előállított könyvek nemigen maradnak el a hagyományos módon szedett és
nyomtatott munkáktól. Az Egyesült Államokban és Kanadában a magyar nyom-

dák többsége átvette a komputeres szedési és fénymásolási eljárásokat, aminek

következtében olcsóbbak, mint az ólommal dolgozó és közben eléggé megdrágult európai nyomdák. Itt a technikai átállás nem megy olyan simán, mint Amerikában. A szükségessé váló új beruházásokat a legtöbb üzem nem bírja el és
kénytelen a hagyományos módon nyomtatni, aminek következtében termékei

drágábbak, viszont tetszetősebbek, szebbek, sőt, az igényesebben előállítottak
olykor mesterművek. Igazán szép könyveket modern eljárással nemigen lehet
nyomtatni. E technika még fejlődésre szorul. Kérdéses, persze, hogy termékei

egyáltalán elérhetik-e majd a hagyományos módszerekkel előállított könyvek
művészi színvonalát.

Az amerikai magyar kiadók közül eddig a legtöbb munkát a Wass Albert által

alapított és irányított Amerikai Magyar Szépmíves Céh adta ki. Az ismertebb

kiadók közül a legrégibb is. Az elmúlt évtizedekben mind magyar, mind angol
nyelvű kiadványokat jelentetett meg. A magyarok közül szám szerint Wass
Albert regényei állnak az első helyen, csaknem minden külföldön írott munkáját

a Szépmíves Céh nyomtatta ki és terjesztette. Az angol nyelvű könyvek főleg

történelmi tárgyúak és igen sok foglalkozik a nemzetiségi kérdéssel. Wass
Albertnek az a célja ezekkel a művekkel, hogy a magyar történelemről az angolul
olvasó világban kialakult hamis képzeteket eloszlassa és a különböző tévedésekre,

ferdítésekre, hamisításokra a figyelmet felhívja. Jóllehet a Szépmíves Céh által

kiadott könyvek szerzői szakemberek, több munka tudományos hitelét gyengíti a
polemikus hangvétel és a cáfolat igyekezetének eléggé szembetűnő volta. A floridai Astorban működő kiadó jelenleg mintegy tíz magyar és tizenöt angol nyelvű
kötetet hirdet.
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Huszonötesztendős a Csicsery Rónay István által Washingtonban alapított

Occidental Press. Ez a kiadó is részben magyar, részben nem magyar nyelvű

könyvek kiadásával foglalkozik. Az Occidental Press újabban hanglemezeket is
kiad. A jelentősebb kiadványai Gaétan Picon „Korunk szellemi körképe”, amely

két kiadást ért meg, Gara László kitűnő könyve Illyés Gyuláról, Márai egy nap-

lókötete, Vatai László Ady-könyve, az „Új égtájak” című költői antológia és legújabban egy magyar nyelvű lengyel költői antológia.

Márai Sándor három művének tetszetős külsejű kiadása alapozta meg a to-

rontói Vörösváry-Weller Kiadó hírnevét. Itt jelent meg Horthy Miklós emlék-

iratainak második kiadása és legutóbb Kovács Imre „Magyarország megszállása”

című könyve is. Eddig tíz-valahány könyvet jelentetett meg.

Kisebb a termése Püski Sándor New York-i kiadó vállalatának, a clevelandi

Árpád Kiadónak, a philadelphiai Alpha Publications-nek, a New York-i Pilvax-

nak és a Kalákának, a chicagói Framonak, a Katolikus Magyarok Vasárnapja
kiadójának és a Kanadai Magyar Írók Körének. Említhetnék még néhányat,

hasonlókat, amelyeknek évi termése nemigen haladja meg az 1-2 könyvet.
Egyik-másik olykor két-három éves időközökben jelentet meg új magyar mun-

kát. Vannak, amelyek valamikor élénk kiadói tevékenységet folytattak, ez azonban az évek folyamán lelohadt vagy teljesen megszűnt. Ilyen a Magyar Kulturális
Alapítvány Értavi-Baráth József irányításával, amely a hetvenes évek elején 9
könyvet jelentetett meg, köztük Petőfi, Ady, József Attila költeményeinek angol

fordítását, valamint Mécs László magyar verseskötetét. Az említett fordításokat

Nyerges Antal végezte. A Magyar Kulturális Alapítvány – amely Buffalóban
létesült, majd Atlantába költözött – egy idő óta nem ad ki könyvet.
*

Az írók Amerikában is az esetek túlnyomó többségében saját maguk fedezik

könyveik kiadásának költségeit. Ez nyilvánvaló a magánkiadásoknál, de ez történik akkor is, ha kiadót találnak, mert az legfeljebb a nevét adja, esetleg hírverési

és terjesztői apparátusát, ha van, de az anyagi kockázatot nem vagy csak részben

vállalja. Az írónak tehát, függetlenül attól, hogy kiadónál jelenik meg műve, vagy
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önmaga adja ki, az összes kiadásokat vagy azoknak tetemes részét a saját zsebéből
kell fedeznie.

Anyagi segítséget olykor szervezetektől vagy intézményektől kaphatnak, de

azok erőforrásai is gyorsan és gyakran kimerülnek.

Állami vagy közületi támogatásban nem reménykedhetnek. Kivétel e tekin-

tetben Kanada. A kormány úgynevezett multinacionális programjában – az etni-

kai tudat ápolása és támogatása jegyében – segítséget nyújt a nem angol vagy

francia nyelvű bevándorolt íróknak műveik megjelentetésére. Az összeg, amelyet
a kormány az elfogadott művekre kiutal, elegendő a kinyomtatásra, vagy ha az

ország valamely nyelvére – angolra vagy franciára – való fordításról van szó, a

fordítási költségek fedezésére. Irigylésre méltó helyzet, ha tekintetbe vesszük,
hogy ilyesmire másutt nincs példa. A hivatalos szervek pályázatokkal is serkente-

ni kívánják az anyanyelven történő alkotói munkát. Múlt ősszel több helyütt
olvasható volt egy felhívás, amelyben a művelődési minisztérium fennhatósága

alá tartozó Ontarioi Művészeti Tanács magyar szépprózai művekre vagy az érte-

kező próza műfajába tartozó munkákra hirdetett pályázatot. A Tanács fedezi a

kiválasztott alkotások fordítási költségeit és közbenjár ontarioi kiadóknál megjelentetésük érdekében.

*

Írói hivatási szervezetek Amerikában éppen úgy nem alakultak ki, mint Eu-

rópában, vagy ha létesült is egy-kettő, hosszú életűnek nem bizonyult. A legtar-

tósabb mégis a Kanadai Magyar Írók Köre, amely irodalmi és politikai hovatar-

tozásra való tekintet nélkül igyekszik tömöríteni a magyar tollforgatókat. Műkö-

dése váltakozó lendületű. Mindig attól függ, hogy akad-e néhány tevékeny em-

ber, aki képes hasznos ötletekkel és tervekkel a cselekvési készséget felébreszteni.
Ilyen volt Miska János, egészen addig, amíg el nem került könyvtárosnak a távoli

Alberta államba és nem szakadt meg a közvetlen kapcsolata a többségükben Ontarióban és Quebecben élő tagokkal. Távozása után Juhász József lett a Kör vezetője, de ő már nem szervezte olyan sikerrel a munkát, mint elődje. Az ő ideje

alatt többen kiléptek és nem is az ismeretlenebbek vagy gyengébb tehetségűek

közül valók. A Kanadai Magyar Írók Köre az elmúlt években több irodalmi estet
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rendezett, messzebb terjedő figyelmet azonban kiadványaival keltett fel. Nemcsak egyes szerzőket mutatott be önálló kötetekkel, hanem 1969-től kezdve több

antológiát adott ki. Az első három – a Széchenyi Társaság anyagi támogatásával
– Ottawában jelent meg, 1969-ben, 1970-ben és 1972-ben – Miska János szer-

kesztésében 15-20 kanadai költő és elbeszélő egy-két jelesebb írásának közlésé-

vel. Persze egy ilyen gyér válogatás nem adhat megbízható képet a szerzőkről, de

arra mindenképpen alkalmas volt, hogy ízelítőt nyújtson, milyen módszerrel és
színvonalon dolgozzák fel kiválasztott tárgyukat. A lírai és prózai betétek – főleg
pályázatokon díjazott írások – többsége hazai emlékeket elevenített fel, ezenkívül

az emigráns sors gondjait és örömeit, az új környezettel való megismerkedés apró
mozzanatait érzékeltette. A színvonal eléggé vegyes volt, de nem alacsonyabb,

mint bármilyen más országban ennyi résztvevővel készített gyűjtemény esetében.
A versekből Watson Kirkconnel többet lefordított angolra és közölte „Hungárián

Helicon” című magyar fordításgyűjteményében. Az antológiák nemigen jutottak

túl Kanadán és az Egyesült Államok északi felén, de a szerkesztő már azt is
eredménynek könyvelte el, hogy a kanadai közkönyvtárakban mindenütt megta-

lálhatók. 1977-ben is kiadtak egy antológiát „Kézfogás”, 1979-ben „Határok

nélkül” és 1980-ban „Éledő őrtűz” címen. Ezek már Torontóban jelentek meg.
1974-ben napvilágot látott Lethbridgeben „The Sound of Time” címen egy an-

gol nyelvű válogatás, mintegy 200 lapon mutatva be a legjobb kanadai alkotókat,
sajnos, elég gyenge fordításban.

Egész Amerikára jellemző, hogy a magyar irodalmi élet kibontakozását rend-

kívüli módon nehezítik a szétszóródottság és az olykor áthidalhatatlan nagy távolságok. Irodalmi központok nemigen alakulhatnak ki, sehol sincs annyi író,
hogy ilyesmi létrejöhessen, vagy ha lennének is, irodalmi és politikai ellentétek

meghiúsítanak minden közvetlenebb érintkezést. Az Egyesült Államokban New

York és környéke, Cleveland-Pittsburgh, Chicago és talán Los Angeles, Kanadában Toronto és Montreal, Dél-Amerikában pedig Rio de Janeiro, Sao Paulo

és Buenos Aires azok a helyek, amelyeken kisebb írói csoportosulások létrejöhet-

nének, ha volna rá igény és nem érvényesülnének a megosztó tényezők. Irodalomhoz, persze, nem feltétlenül szükséges az irodalmi élet, megléte azonban
21

olykor ihlető és ösztönző befolyással lehet. Van ugyanis az írói érintkezésnek
némi serkentő hatása, mégha az alkotás magányban történik is. A magyar irodalmi központok hiányának tudható be talán az is, hogy – mint már említettem
– oly nehéz igényes irodalmi folyóiratot alapítani és életben tartani.

Igen tevékenyek egyébként a magyarok a Hontalan írók PEN Központja

amerikai csoportjában. Jelenlegi elnöke is magyar, Györgyey Klára, titkára pedig
már hosszú idő óta Flórián Tibor. A magyar vezetésű amerikai PEN-csoportnak
sikerült megteremtenie egy rendszeres angol nyelvű tájékoztató megjelenésének

feltételeit. Györgyey Klára aktivitása folytán e tájékoztató a hontalan írók központjának amolyan belső közlönyévé nőtte ki magát. Nemzetközi PEN-

konferenciákon is az utóbbi időkben többségükben magyarok képviselték az írói
világszervezet Amerikában élő menekült tagjait, így a már említett Györgyey

Klára, Csicsery Rónay István, Kovács Imre és Király Béla. A PEN tevékenysége
főleg a New Yorkban és környékén élő írókra terjed ki, másutt kevesebb az ér-

deklődés, de e tekintetben is a nagy távolságok a fő okai annak, hogy nem alakulhatott ki szélesebb körű és elevenebb együttműködés az írók között. Kanadában igen tevékeny, sőt vezető szerepet játszik a PEN Klubban Fodor Sándor, aki
a montreali McGill-Egyetem tanára.

*

Miután irodalomból senki sem tud megélni, a kenyérkereseti foglalkozás és a

szabadidőben végzett írói munka nem nyújt lehetőséget arra, hogy valaki még

közösségi tevékenységre is gondolhasson. Az amerikai írói lajstromom 136 sze-

mélye közül 55 egyetemen, tudományos intézetben vagy könyvtárban dolgozik,
13 hivatásos újságíró és szerkesztő, 8 egyházi állásban van, 2 orvos, 27 más foglalkozású és 29 nyugdíjas. Az íróság – egy-két kivételtől eltekintve – senkinek

sem főfoglalkozása és kenyérkeresete. Nem meglepő tehát, hogy irodalmi köz-

életre már csak emiatt sem jut idő és erő. Ami az életkort illeti, az amerikai magyar irodalom művelői átlagosan öregebbek, mint nyugat-európai társaik. Az

életkorról csak hézagos adataim vannak, de ezekből az derül ki, hogy a túlnyomó

többség ötvenévesnél idősebb, igen szép számmal szerepelnek hatvanon, sőt het-

venen felüliek. Következésképpen, a halálozások folytán mind kevesebben lesz22

nek. A közelmúltban többen távoztak el az ismertebbek közül is; elég ha csak

Zilahyt, Lesznai Annát, Fenyő Miksát, Mikes Margitot, Lénárd Sándort emlí-

tem. Csökken tehát állandóan azoknak a száma, akik még Magyarországon vívtak ki maguknak írói nevet és akiket olykor-olykor Magyarországon is számon

tartanak. És mivel a magyarországi figyelem csaknem kizárólag azokra terjed ki,

akiknek nevét a korábbi időkből ismerik, az elhalálozások révén számítani lehet
arra, hogy csökken az amerikai magyar irodalom iránti érdeklődés is. Hacsak
nem történik valamilyen megoldás annak érdekében, hogy a külföldi magyar írók
termékei hozzáférhetővé váljanak a magyarországi érdeklődők számára. Valljuk

be, hogy a nyugati magyar közönség a hazai írók közül is jobban ismeri azokat,
akiket még a hazából való eltávozása előtt kedvelt meg. Az újabbakkal – akik

közben ugyancsak túljutottak az ötvenen – csak lassan és hézagosan ismerkedik

meg. A nyugatra áramló magyarországi könyvek es folyóiratok révén azonban az
utolsó tíz évben e tekintetben jelentős változás következett be. Ma már számos,

1945 vagy 1956 utáni költő és író ugyanolyan ismert és kedvelt a nyugati magyarok, mint a hazaiak körében. Nem így fordítva, aminek az lehet majd hosszú
távon a következménye, hogy a már külföldön felnőtt és megbecsült, rangot szer-

zett írók ugyanolyan idegenek maradnak Magyarországon, mint a két háború
közötti emigráns írók, akik még akkor sem foglalhatták el illő helyüket a hazai
irodalmi köztudatban, amikor visszatérve az országba már odahaza alkottak.

Az amerikai magyar irodalomról szólva nem hallgathatunk az értelmiségi kö-

rök szerepéről és jelentőségéről. Ezek számát, nagyságát és tevékenységét tekint-

ve Nyugat-Európa mintha megelőzné Amerikát, jóllehet a magyarok száma a két

amerikai kontinensen jóval nagyobb, mint Nyugat-Európában. A lényeges különbség a kettő között az, hogy míg Európában az elmúlt évtizedben nagy fejlő-

dést és gyarapodást mutattak az értelmiségi társulások, és elsorvadtak az úgynevezett emigráns egyesületek és csúcsszervezetek, Amerikában az értelmiségi körök csak lassan alakultak ki, de továbbra is virágzik a hagyományos szervezetek-

ben folyó emigráns tevékenység. Ha valaki megnézi a torontói Magyar
Kultúrközpont előcsarnokában a hirdetményeket, elámul, hogy csak ebben a

városban hány magyar egyesület él és működik. Amerikában cseppet sem lany23

hult el a tradicionális egyesületi élet – közgyűlésekkel, zászlóavatással, március

15-i és október 23-i megemlékezésekkel, politikai és szakmai előadásokkal, tea-

délutánokkal, disznótoros vacsorákkal, szüreti mulatságokkal, farsangi bálokkal.
Európában mindez többé-kevésbé a múlté, mert már csak nagyon kevés helyen

és nagyon ritka alkalmakkor kerül rá sor. Viszont Amerikában elmaradnak az
európai szint mögött azok a laza, főleg értelmiségi körökre kiterjedő, időnkénti

találkozók, amelyek középpontjában nem a társasági élet, hanem időszerű kérdé-

sek elmélyültebb tárgyalása és tisztázása áll, akár egyetlen estén vagy hétvégén,
akár több napon vagy egy teljes héten keresztül.

Amerikában az ilyen jellegű kezdeményezések közül a legjelentősebb az ITT-

OTT Kör-ből alakult Magyar Baráti Társaság immár rendszeres és hagyomá-

nyos évi tanulmányi konferenciája, amely akárcsak a hasonló európai vállalkozások, elsősorban a hungarológiai ismeretek bővítésére és egy magyar érdeklődésű

értelmiségi kör együvé tartására törekszik. A Magyar Baráti Társaság laza együttes, szervezeti keretek és formák nélkül. Az általa rendezett előadásokon és ta-

nulmányi heteken azok vesznek részt, akiket a témák érdekelnek és akik kedvü-

ket lelik az ilyen jellegű találkozókban. Az eddigi tapasztalatok azt bizonyítják,
hogy a kezdeményezés meglévő igényekre épült, sikeresen elégítve ki a magyar
ismeretek bővítésére irányuló vágyakat. Hasonló, ha nem is ilyen méretű a Ma-

gyar öregdiák Szövetségből alakult Bessenyei György Kör tevékenysége. New
Brunswickben működik néhány év óta. Hangadói olyan fiatal magyar értelmisé-

giek, akik 1956 után kerültek nyugatra és már Amerikában fejezték be tanulmányaikat. Az öregdiák Szövetség tartja fenn a New Brunswick-i magyar hétvégi
iskolát. Először csak évi néhány előadás meghirdetésével és megrendezésével

hívta fel magára a figyelmet, 1978 óta szabadegyetemi előadássorozatokat rendez. „Tanúk korunkról – szóbeli történelem” címen a Rutgers Egyetemmel kar-

öltve a közelmúlt Amerikában élő közéleti embereit szólaltatja meg, a magyar
történelem egy-egy jelentős mozzanatát villantva fel. 1978-ban Király Béla, Ko-

vács Imre, Püski Sándor, 1979 tavaszán Boros Lajos, az első népi kollégium

igazgatója, ősszel pedig Budapest 1956-os rendőrfőkapitánya, Kopácsi Sándor

adott elő. A Kör – amelyet Fekete Pál és Nagy Károly irányít – rendszeresen hív
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meg költőket és írókat, köztük magyarországiakat és erdélyieket is. Míg a Magyar Baráti Társaság elsősorban Boston–Pittsburgh–Cleveland–Detroit–Chicago

vidékének magyar értelmiségére terjeszti ki tevékenységét, a Bessenyei György

Kör főleg a New Yorkban és New Jerseyben lakó magyarok körében toborozza
előadásainak és ankétjainak közönségét. Más amerikai városokban is működnek

kisebb körök, hasonló szellemben és törekvéssel. A montreali Bethlen Gábor
Kör immár több mint húszéves, az ottani református gyülekezettel szoros egy-

ségben működik és rendez időnként előadásokat, vitaesteket. Ezt teszi a magyar
iskolát is fenntartó ottawai Bartók Kör, valamint a bostoni magyar értelmiségiek
kis köre – a Bostoni Magyar Intézet – is, újabban néhány érdekes és fontos kez-

deményezést indítva el. Majd minden nagyobb amerikai városban van néhány
emberből álló társaság, amelyből nagyobb és jelentősebb tömörülés is kinőhetne,
ha a szervezőknek lenne kellő erejük és energiájuk az együttes összetartására, és

nem adnák fel a próbálkozást a kezdeti kudarcok és csalódások után. A chicagói
Tulipános Láda, a buffalói magyar értelmiségi kör, a pittsburghi irodalmi kör, a

Clevelandban, Detroitban, Chicagóban, San Franciscóban, Atlantában, a floridai

Sarasotában, Washingtonban és másutt néhány ismertebb magyar szellemi ember és szervező körül kialakult kis baráti társaságok mind magvai lehetnének

olyan igényes és színvonalas szellemi társulásoknak, amelyekben a hagyományos
egyesületi élettel szemben erősebben érvényesülne a mai kor szemlélete és a Ma-

gyarországgal való foglalkozás magasabb színvonala.

A régebbi keletű és főleg az idősebb nemzedék irányítása alatt álló értelmiségi

szervezetek között az Egyesült Államokban a clevelandi Magyar Társaság, a

kanadai Széchenyi Társaság és a Helikon Társaság, valamint a Sao Paulóban

működő Magyar Szabadegyetem érdemel említést. A clevelandi Magyar Társaság kebelében alakult meg az Árpád Akadémia és ez osztja ki évenként az Ár-

pád-érmeket. A Magyar Társaság rendezi az évi clevelandi Magyar Találkozó-

kat. E társaság munkáját – amelyet Nádas János szervez tiszteletre méltó erőfeszítéssel és lelkesedéssel – feltétlen jóakarat és magyar célok őszinte szolgálatának

szándéka jellemzi. Csakhogy nem mindig találja el, hogy mi szolgál magyar célokat és milyen módszerrel érhetők el legjobban e célok. A legnemesebb törekvése25

ket is elhalványíthatják a színvonal rovására tett engedmények és ez olykor roszszabb, mintha semmi sem történnék. A különböző fokozatú Árpád-érmek kiosz-

tása serkentően hathatna a jó irodalom fejlődésére, a valóságban azonban – mivel
csak a hozzá szemléletben közel álló és a beküldött művekből válogat a díjak

odaítélésében – kaput nyit a dilettantizmusnak és a túl alacsonyra helyezett mér-

cével írásra ösztönöz olyanokat is, akiket éppen az irodalom érdekében legjobb
volna az írástól eltanácsolni. Ezzel legkevésbé a díjazottaknak használ, mert műveik kétes értéke nyomban kiderül, ha színvonalas folyóiratnál vagy kiadónál

jelentkeznek, és súlyos csalódásokat, belső görcsöket okozhat, ha szép hangzású

díjakkal a zsebükben elutasításban részesülnek. Ezek részéről éri a kiadókat és

szerkesztőket az a vád, hogy klikkpolitikát folytatnak, nem engedik be az iroda-

lomba a kívülről kopogtatókat, pedig lám, arany vagy ezüst Árpád-érem díszíti a
mellüket. Az Árpád Akadémiának érdemes lenne díjazási módszerét felülvizs-

gálnia és meggondolnia, nem lenne-e tanácsosabb, beküldött pályaművek helyett

a bárhol kinyomtatott művek javából válogatni, függetlenül attól, hogy szerzője
jelentkezett-e vagy sem munkájával. Ezzel a díj értéke is növekedhetnék, mert

ma kit csábíthat igazán, ha eddigi nyertesei között alig találunk kimagasló tehetséget. A Magyar Társaság által rendezett évi találkozók közül egyik-másik ered-

ményesnek és sikeresnek volt nevezhető, mert jó előadások hangzottak el és iz-

galmas vitákra került sor. Mégis a színvonal e tekintetben is ingadozik, ami
megmutatkozik a találkozókról kiadott kötetekben is. Gondosabb és szigorúbb

szelekcióra volna tehát szükség. A találkozók előadásai főleg történelmi, társadalomtudományi és politikai tárgyúak, olykor irodalmi téma is szóba kerül. Az

íróknak tevékenyebb részvétele talán irodalmi fórummá és az irodalmi ismeretek
terjesztésének eszközévé is tehetné ezeket az évi összejöveteleket.

Kanadában a Széchenyi Társaság, a Helikon és a Rákóczi Alapítvány az iro-

dalmi ismeretterjesztő munka, általában a művelődési munka három legfonto-

sabb tényezője. Az iskolaügyre, a művelődési tevékenységre, a kulturális intéz-

mények működésére serkentő hatásuk van, főleg azzal, hogy segítik anyagilag a
magyar műveltség gyarapodását. A Széchenyi Társaság országos gyűjtése tette

lehetővé, hogy 1978-ban a torontói egyetemen magyar tanszék létesülhetett.
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Torontóban Bisztray György vezetésével – a Sinor Dénes által irányított bloomingtoni magyar szeminárium után – a hungarológiai tanulmányoknak második

jelentős bástyája épült fel. Az egyetemi történelmi, közép-európai, kelet-európai,

finnugor nyelvészeti tanszékek egyébként – ha ott magyarok dolgoznak – a hungarológiának is fontos műhelyei. Az innen kikerülő tanárok és tudósok közreműködésével bizonyára könnyebben semlegesíthetők lesznek a magyarságról élő

hamis és torz képzetek, mint némely magyarok felháborodott hangú, polemikus

élő felszólalásai révén. Nem irodalmi vagy művelődési fórum a New York-i Külügyi Társaság, de rendszeres előadóestjeivel egyfelől a magyar tudományosságnak, másfelől a történelmi és külpolitikai gondolkodásnak jó szolgálatot tesz.

Dél-Amerikában az elmúlt évtizedekben a legjelentősebb magyar művelődési

munka a Sao Pauló-i Szabadegyetem kebelében történt. Rendszeres előadásaival,

előadássorozataival, ankétjaival ébren tartotta a hungarológia iránti érdeklődést
és a fiatalabb nemzedékek körében is felkeltette a kedvet a magyar tárgyú tanul-

mányokkal való foglalkozásra. A halál többeket elvitt azok közül, akik e munka
kezdeményezői és lelkes szervezői voltak, mások kiöregedtek és elfáradtak, ezért

a szabadegyetem tevékenysége már nem olyan eleven és eredményes, mint volt az
ötvenes és hatvanas években. Mégis fontos szerepet tölt be ma is, mivel rajta

kívül csak hagyományos formájú és működésű magyar egyesületek léteznek. Az

Európában és Észak-Amerikában a hatvanas évek végétől és hetvenes évek elejé-

től szaporodó értelmiségi körök és társaságok ott ismeretlenek. Csupán Sao Paulóban működik egy kis létszámú, de rendkívül lelkes és odaadó baráti kör, amely

magyar könyvek olvasásával, folyóiratok járatásával és előadások, szemináriumok

rendezésével igyekszik eleven kapcsolatban maradni a magyar szellemi élettel. A
más értelmiségi központoktól való távolsága, sajnos, megfosztja ezt az értékes
Sao Pauló-i kezdeményezést a további fejlődés megérdemelt lehetőségeitől és

távlataitól. A külföldi magyar értelmiségi körök közötti kommunikáció megjaví-

tása elsősorban azok javát szolgálhatná, akik a világnak Magyarországtól és Európától eléggé távoli pontjain próbálkoznak magyar szellemi munkával.

Az imént említett amerikai értelmiségi társulások az irodalom szempontjából

is életbevágóan fontos kezdeményezések, hiszen egyfelől szereplési lehetőséget
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nyújtanak költőknek és íróknak, másfelől ébren tartják a magyar kultúra és irodalom iránti érdeklődést, amelyek révén összejöveteleiknek résztvevői megmarad-

nak magyar olvasóknak, vagy magyar olvasókká válnak, amelynek haszna a külföldi magyar irodalom szempontjából nem lebecsülendő. Ez a magyarázata an-

nak, hogy ez az irodalom annyira összefonódott az értelmiségi társulásokkal és a
kettő egymás nélkül aligha fejlődhet.

A Magyar Kulturális Alapítvány, az Amerikai-Magyar Kultúrközpont és az

Amerikai Magyar Alapítvány azzal a céllal jött létre, hogy a magyar művelődés
vívmányait és eredményeit a befogadó ország lakosságával megismertesse, ma-

gyar szellemi értékeket Amerikában népszerűsítsen. Ezt főleg angol nyelvű kiadványaikkal, előadásokkal, hangversenyekkel, kiállításokkal, szemináriumokkal,
ösztöndíjak alapításával teszik. A Magyar Kulturális Alapítványról az utóbbi

években keveset lehetett hallani. Az 1966-ban alakult és Hám Tibor által igazga-

tott Amerikai-Magyar Kultúrközpont sem olyan tevékeny már, mint volt korábban. Pedig mindkettőnek változatlanul nagy a létjogosultsága. Vállalt feladataiknak csak egy részét végezték el és kívánatos volna, hogy a munkát folytassák.
Gondolom, itt is jelentkezett az öregedés problémája, a kezdeményezőknek és

alapítóknak nincsenek utódaik, nincs, aki a stafétabotot átvegye és a jó ügy érdekében tovább munkálkodjék. Az irodalmi életben is szerepe van mind a három
intézménynek. Részben magyar szerzőket jelentet meg angol nyelven, részben
pedig íróknak biztosít alkalmanként szereplési lehetőséget.
*

Az európai és az amerikai intézmények érdekes összehasonlítására nyújt lehe-

tőséget a Magyarországgal való kapcsolat egybevetése. Az elmúlt esztendők ta-

pasztalati tényei azt mutatják, hogy az illetékes magyarországi szervek mintha

elsősorban az amerikai magyarokra irányítanák figyelmüket és csak azután a nyugat-európaiakra. Másfelől azt is megfigyelhetjük, hogy Amerikában jóval pozití-

vabb a visszhang, mint Európában. A különböző budapesti kezdeményezésekben
igen erős az amerikaiak megnyerésére irányuló propaganda és az amerikai ma-

gyarok körében is meglehetősen nagy a hajlandóság a közreműködésre. Elég ha
csak futó pillantást vetünk a különböző akciókban – anyanyelvi konferencián,
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nyári egyetemi tanfolyamokon, tanári továbbképzéseken, ifjúsági táborokban –

résztvevők összetételére. Szembetűnő, hogy az amerikai—magyar részvétel élénkebb és látványosabb, mint a nyugat-európai. Külön vizsgálatot igényelne az

okok kiderítése. Anélkül, hogy tudományosan igazolható volna, az a megfigyelé-

sem, hogy közrejátszik ebben a távolság szépítő hatása, az Egyesült Államokban
és Kanadában újabban tért hódító etnikai tudat, ez országok kormánykörei és

gazdasági intézményei kebelében észrevehető módon megnövekedett érdeklődés
Magyarország iránt és nem utolsósorban az amerikaiak fogékonysága, hajlama,

vonzalma a végletek iránt. A sztálinizmus által kirobbantott hidegháború például
egyetlen nyugati országban sem tombolt annyira, mint az Egyesült Államokban
és a kelet-európai kapcsolatok kiépítése sem történik sehol oly lendülettel és

határozottsággal, mint e nagy tengerentúli országban. Az amerikaiak mintha

kedvüket lelnék a kihívás megválaszolásában, a másik oldalon észlelhető törek-

vésre való ráduplázásban és új esélyekkel való kísérletezésben. Az Egyesült Államok magyarjai ebben igazán amerikaiak: az ő körükből kerültek ki a hidegháború legharcosabb magyar bajvívói, most ugyancsak az ő körükben lángolt fel leg-

erősebben – ha fenntartásokkal is – a magyarországi rezsimmel való együttmű-

ködés és a Budapestről kínált lehetőségek megragadásának készsége. Ezt minden
értékítélet és minősítés nélkül mondom, pusztán megfigyeléseket közlök. Az

amerikai végletesség abban is megnyilvánul, hogy jelenleg ott találhatjuk meg a
hazalátogatáson túlmenő érintkezésnek legtekintélyesebb és leghatározottabb

szószólóit, de ugyanakkor minden szóértés és közeledés leghevesebb ellenzőit is.
Mind az Egyesült Államokban, mind Kanadában az előbbi magatartás felé elsősorban a frissebb keletű értelmiségi körök és azok lapjai, az utóbbi felé a hagyományos magyar egyesületek, intézmények és sajtóorgánumok hajlanak.
*

Végezetül talán még néhány szót arról, vajon az európai vagy az amerikai ma-

gyar irodalmi intézményrendszer mozdítja elő jobban az írói alkotómunkát.

Nagy általánosságban azt mondanám, hogy a nyugat-európai mintha jobban

alkalmazkodnék az írók igényeihez és várakozásaihoz, azzal, hogy igénybe veszi

közreműködésüket, lehetőséget ad az írók és olvasók közötti kapcsolatok elő29

mozdítására, a művelődési tevékenység közvetlen részesévé teszi őket. Ez a ma-

gyarázata a szoros együttműködésnek. Amerikában viszont mintha elevenebb

lenne a nyugaton élő és alkotó írók munkái iránti érdeklődés, viszonylag nagyobb

számban fogynak a könyvek és folyóiratok, az irodalmi fejlemények is eseményszámba mennek, az írói képzelet és az emberi gondolkodás termékei szervesebben épülnek bele a magyarok köztudatába, mint a mi kontinensünkön.

Az amerikai magyar irodalom intézményei – Egy vázlat vázlata Új Látóhatár,
1980. (31. évf.) 1. sz. 56-75. o.
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BIBÓ ISTVÁN ÉS A NÉPI MOZGALOM
A temetésén mondott gyászbeszédében Bibó Istvánt meghitt barátja, Illyés Gyu-

la úgy jellemezte, mint aki „világos gazdasági, jogi és bölcseleti eszmerendszert

kívánt adni egy eredeti szellemi, művészi mozgalomnak. Amelynek írói jobbára
ösztönösen egy katasztrófába sodort népréteg és egy katasztrófa előtt álló ország
ügye mellé sorakoztak: fölismerve és vallva, hogy van hely és kor, amidőn a szép
és az igaz elválaszthatatlan szolgálata cselekvést parancsol”. A költő a népi mozgalomra gondolt és Bibó munkásságának 1945 és 194S közötti, valamint 1956-

57-es korszakára utalt, amikor az tanulmányaival és cikkeivel egy nemzetet segí-

tett a világ dolgaiban eligazodni és önnön lehetőségeiről tájékozódni. Ezek az

írások a népiség szellemében fogantak és nagymértékben hozzájárultak olykor
homályosnak tetsző kérdések tisztázásához. A népi eszmerendszert a húszas évek

végén és a harmincas évek elején fellépett írónemzedék tagjai fogalmazták meg,
de ezek gyakorlati politikai megvalósításának lehetőségeit és módozatait Bibó

István dolgozta ki. Divatos fogalommal élve, ő volt a népi mozgalom ideológusa.
A népiség eszméjével ő is a század első évtizedei eszméltető íróinak és gondolko-

dóinak műveiben ismerkedett meg. Történelmi és társadalomtudományi érdek-

lődése felkeltette figyelmét azok iránt a főleg fiatal költők és írók iránt, akiket

nagyfokú társadalmi érzékenység és a nemzeti közösségért érzett felelősségtudat
jellemzett.

A környezet, amelyben felnőtt, különösen alkalmas volt arra, hogy a szegedi

diákot a szociális problémák iránt fogékonnyá tegye. Édesapja, id. Bibó István

tekintélyes néprajztudós és filozófus volt. 1922 és 1924 között (miniszteri osztálytanácsosi, majd miniszteri tanácsosi rangban) a népművelés országos főfelügyelőjeként hatékonyan közreműködött az iskolán kívüli művelődés újjászervezé31

sében. 1924-ben a szegedi Egyetemi Könyvtár igazgatója lett. E jelentős intézményt 58 éves korában bekövetkezett haláláig, 1935-ig szép eredményekkel és

sok sikerrel vezette. 1921 és 1924 között a Társadalomtudomány, majd 1929 és

1935 között a Népünk es nyelvünk című folyóiratot szerkesztette. Mint tudós,

könyvtárigazgató és folyóirat-szerkesztő támogatta azokat a fiatalokat, akik a

társadalmi kérdések felé fordultak és a szegény néprétegek megsegítésén munkálkodtak. A szegedi egyetem több neves professzorával – Sík Sándorral,

Solymossy Sándorral és Várkonyi Hildebranddal – együtt éveken át pártfogolta

és segítette a diákok társadalomvizsgáló munkáját és az általuk szervezett intéz-

ményeket. A Népünk és nyelvünk közölte Erdei Ferenc és Ortutay Gyula né-

hány ifjúkori tanulmányát. Ifjú Bibó Istvánnak a tudós és tevékeny apa adta az
első indítékokat, a szegedi szellemi háttér pedig a serkentő légkört kínálta. Részben diáktársai, részben apja révén közvetlen kapcsolatba került a Bethlen Gábor

Kör tagjaival, akik megteremtették 1928-ban a tanyai agrársettlement mozgal-

mat és létrehozták 1931-ben a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumát. A gimnáziumban osztálytársa volt Ortutay Gyula, de hamarosan megismerkedett Buday Györggyel, Erdei Ferenccel, Reitzer Bélával, Tömöri Violával, valamint más

tehetséges és lelkes szegedi fiatalokkal. Különösen szoros barátság fűzte Erdei
Ferenchez, valamint Reitzer Béla szociológushoz és pedagógushoz, a Művészeti
Kollégium fő szervezőinek egyikéhez, aki később a háborúban, a Don-menti

harcokban meghalt. Bibó István, barátaival ellentétben, nem vett részt tevőlege-

sen a szegedi fiatalok munkájában. 1934-ben – 23 éves korában – ösztöndíjjal a

bécsi egyetemre került, majd az utána következő éveket is csaknem teljesen kül-

földön, Genfben, illetve Hágában töltötte. 1938-ban tért vissza, a következő
években a Közigazgatási Bíróságon és az Igazságügy-minisztériumban dolgozott.

Elsősorban jog- és államelméleti munkákat írt – magyar és idegen nyelven. Fog-

lalkozott ezeken kívül az etika és a büntetőjog viszonyával, az elit problémájával,
közigazgatási kérdésekkel, a pénz szerepével. A népi irodalom és politika tárgykörébe sorolható munkája ekkoriban nem jelent meg, de a szegedi évek és kap-

csolatok nem múltak el nyomtalanul. Változatlan figyelemmel, érdeklődéssel, sőt
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rokonszenvvel kísérte a fiatal faluvizsgálók munkásságát, valamint a népi ihletésű
irodalmi és politikai mozgalom alakulását.

Népi tájékozódásának első írásos bizonyítéka az a tanulmány, amelyet a Tár-

sadalomtudomány című folyóirat 1940 kora őszi számában írt Erdei Ferencről.
Ebben nemcsak barátja tudományos munkásságát méltatja, de a bevezetőben

kitér a falukutató irodalom elemzésére is. Szerinte helytelen a falukutató irodalmat vegyes műfajnak tekinteni, „amelyet irodalmi, tudományos és politikai

szempontok szerint más-más értékelés illet meg”. A művekben „egységes jellegű
írói és gondolkodói megnyilvánulás” észlelhető, az irodalmi, tudományos vagy
politikai szándéknak előtérbe kerülése egyiknél vagy másiknál csak színezi az
összképet. „Mindnyájuk munkásságának közös alapvonása, hogy a magyar nem-

zeti közösségnek egy történeti helyzetéhez kapcsolódik. Ennek a történeti helyzetnek egy lényeges jellemzője van: az, hogy válságos helyzet.” Bibó azután rész-

letesen kifejti, hogyan tükröződik e válsághelyzet a falukutató írók felismeréseiben és ténymegállapításaiban:

„A válság tudata az, mely a falukutató irodalom írói, tudományos és politikai
vonatkozásait egységbe foglalja és elválasztja minden másfajta megnyilvánulástól,
mely csak szépirodalom, bár ugyanazokat a témákat dolgozza fel, csak tudomány,
bár ugyanazokkal a kérdésekkel foglalkozik és csak politika, bár ugyanazokat a
terveket akarja megvalósítani. A falukutató irodalom tehát válságirodalom, a
magyar parasztság válságának az irodalma. Valóban irodalom, mert az írói lelkiismeret az, mely a válságot megérzi; de nem kevésbé tudomány is, mert a válságban általános érvényű igazságokkal kell rendet teremtenie; végül ugyanannyira
politika is, mert a válság megoldására, a válságba jutott közösségben a lehetőségek és szerepek új elosztására irányul.
A válságirodalom természeténél fogva irodalmi, tudományos és politikai
szempontból egyaránt megtermékenyítő. Ha azonban nyelvét nem fűti át az írói
lelkiismeret izgalma, ha általánosításai nem jutnak a válság gyökeréhez, s ha
megoldásainak nincs politikai értékük, akkor nem külön-külön irodalmi, tudományos és politikai szempontból értéktelen, hanem a maga teljes egészében. Ha
a válságirodalmat minden áron műfajként akarjuk elhelyezni, akkor a magyar
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közösségben Németh László, az európai közösségben Spengler, Ortega és Huizinga művei jelentik ennek a műfajnak a magasiskoláját.
A magyar parasztság válságának az irodalma vonta először kétségbe azt a
közhitet, melyen az egész világháború utáni magyar konszolidáció nyugodott:
hogy ti. a magyar parasztság egyszerű életviszonyok között élő, de sorsával és
életformájával elégedett s a történelmi osztályok vezetését lojálisán követő rétege
a társadalomnak, mely a kisgazdamozgalom révén a politikai érvényesülés és
érdekvédelem kielégítő útját is megtalálta. A magyar parasztság válságának irodalma mutatott rá arra, hogy a parasztság nagy tömegeinek az életnívója a szoros
szükség és a tehetetlen nyomorúság között mozog (Szabó Zoltán), hogy a parasztság körében felbukkanó társadalmi patologikus jelenségek (egyke, szekták),
nem helyi okokból származnak, hanem a nyomor, földtelenség és rossz földbirtokeloszlás szorító és sorvasztó hatásából (Kovács Imre), és a parasztság nemcsak
hogy nem lojális követője a vezetését igénylő osztályoknak, hanem anyagi és
erkölcsi érdekeivel teljességgel ellentétes vezetést érez, tud és tűr maga felett
(Féja Géza).” 1
Erdei szociográfiai munkásságát vizsgálva, Bibó megállapította, hogy az „tökéletesen és maradéktalanul beleilleszkedik a magyar parasztság válságának az
irodalmába: írói lelkiismeretből fakad, tudományos értékű igazságokat állapít
meg és politikai hatásra irányul ... Ami Erdei műveinek nagyobb tudományos
hitelt ad, az nem ’tudományos’ jellegük, hanem a bennük foglalt leszámolás bátorsága, teljessége és termékenysége." Erdei tanulmányai kétséget ébresztettek
Bibóban, hogy a parasztság önmagában képes azokat az erőket kitermelni, ame-

lyek a válság megoldásához szükséges változásokat végbeviszik. Megosztott, különböző törekvések hordozója, épsége meg van támadva. Ki lehetne tehát a kibontakozás mozgatója? Ha bekövetkezik, kikre támaszkodhatik? „Nagyobb rész-

ben olyanokra – írta –, akik kiemelkedtek a parasztságból, de nem veszítik el a

1

Erdei Ferenc munkássága a magyar parasztság válságának irodalmában, Társadalom-

tudomány, 1940. szept.-okt. 4. sz. 504. l.
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vele való szolidaritást, bizonyos részben pedig olyanokra, akik kiváltságosoknak
születtek, de tökéletesen elveszítik a maguk osztályával való szolidaritást.”

Ez utóbbiak közé tartozott Bibó is, mert amikor 1944 végén és 1945 elején

bekövetkezett a hatalomváltás és elindult a korforduló jelentőségű társadalmi

változás, azok oldalán állt, akik – a kiváltságosok osztályával való szolidaritást

megtagadva – a válsághelyzet felszámolásán munkálkodtak. Útja a napi politikai

tájékozódásában is erre vezetett. A háborúban szemben állt a németbarát irány-

zattal, olyanokkal tartott kapcsolatot, akik a függetlenségi eszme és a demokrati-

kus fordulat híveinek számítottak. Szabó Zoltán megemlíti – Ortutayval, Erdei-

vel, Boldizsárral, Darvassal, Kovács Imrével együtt – annak a társaságnak a tagjai

között, akik a háború alatt rendszeresen összejártak magánlakásokon és az ellenállás lehetőségeit vitatták. 2

A háború befejezésekor és az új rendszerben a népiek táborában találjuk. Sze-

repvállalásával is jelezte, hogy részt akar venni abban a munkában, amely 1944
végén elindult. Engedett a régi barát, Erdei Ferenc hívó szavának, aki mint bel-

ügyminiszter a minisztérium közigazgatási főosztálya élére aligha találhatott
volna jobb szakembert, mint Bibó Istvánt. Így került 1944 végén a Debrecenben

szerveződő Belügyminisztériumba, majd azzal együtt 1945 tavaszán, a kormány

áttelepedésekor, Budapestre. Ugyanakkor tagja lett a népi írók és a szegénypa-

rasztság pártjának, a Nemzeti Parasztpártnak. Tevékenységének színhelye a Belügyminisztérium közigazgatási főosztálya volt, amely 1945-46-ban csaknem

kizárólag a magyar közigazgatás reformjával volt elfoglalva.

1946-ban a politika tanszékvezető tanára lett a szegedi egyetemen, ahol mint

magántanár 1940-től jogbölcseletet adott elő. Egy év múlva azonban, úgy érezve,

hogy előadásmódjával nem tudja kielégíteni az egyetemen kötelező felső előírá-

sokat, felmentését kérte és 1950 őszéig csak úgynevezett kis kollégiumokat tar-

tott. Formális tanársága 1950 őszén szűnt meg. 1947-től két éven át a Kelet-

európai Tudományos Intézet helyettes elnöke volt. 1945 őszétől kezdve elsősorban mint tanulmányírót ismerhette meg a szélesebb közönség. Egymás után
2

Mit cselekedjünk, Oslo-Bécs 1963, 152-153. l.
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jelentek meg történelmi és politikai tanulmányai, amelyek eredeti gondolkodót, a
magyar állapotok pontos ismerőjét és világosan fogalmazó írót mutattak.

A népi mozgalomhoz tartozónak tekintette magát, bár a Nemzeti Parasztpárt

belső életében nemigen vett részt. Kovács Imre a közelmúltban megjelent egy

írásában szemére vetette, hogy „az Erdei-féle hírhedt Belügyminisztérium egyik

főoszlopa volt, mint a közigazgatási osztály vezetője” és „sohasem foglalt állást a
parasztpárt belső vitáiban”.3
Mindkét szemrehányást alaptalannak érzem. Ami az Erdei-féle Belügymi-

nisztériumot illeti, ma már eléggé köztudott, hogy elsősorban közigazgatási intézmény volt és nem rendőri főhatóság, legalábbis nem annak a rendőrségnek

főhatósága, amely miatt némelyek „hirhedt”-nek minősítették. A kilengésekért és
brutalitásokért felelős politikai rendőrség felügyelete ugyanis nem tartozott a

Belügyminisztérium hatáskörébe. Maga Kovács Imre említette többször, hogy
amikor szóba került, esetleg utóda lesz Erdeinek, és Vorosilov marsall megkér-

dezte, milyen feltételekkel vállalná a belügyminiszterséget, habozás nélkül válaszolta, hogy „a rendőrség az egész országban neki engedelmeskedik”. E válasz
indokolt volt, mert a rendőrség nem a belügyminiszternek engedelmeskedett,
hanem Rákosinak, Péter Gábornak és az oroszoknak. Kétségtelen, hogy a lakos-

ság nem, vagy csak részben ismerve a valóságos hatalmi viszonyokat, a belügyminisztert tette felelőssé a rendőri túlkapásokért. Erdei legfeljebb azért marasztal-

ható el, hogy vállalta a belügyminiszterséget annak tudatában, hogy csak formailag, de nem a valóságban ő a felelős irányítója. Bibónak belügyminisztériumi –

merőben közigazgatási, azon belül is elsősorban elméleti közigazgatási (hiszen a
közigazgatás reformjának jogi megalapozásán és a törvény előkészítésén dolgozott) – munkáját csak az bírálhatná, aki politikailag szemben állott az egész akkori magyar kormányzattal. Kovács Imre viszont akkor – és ez nem szégyellnivaló – inkább e kormányzat belső köréhez tartozott, mégha nem is volt valóságos

hatalma és érezhető befolyása az események alakulására. Ugyancsak méltánytalan
felhánytorgatni, hogy Bibó nem foglalt állást a parasztpárt belső vitáiban. Ha ez

3
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Bibó István és a magyar alternatíva, Irodalmi Újság, 1980. márc-ápr. 3. 1.

kifogásolható, akkor az is kifogásolható, hogy a Parasztpárt – amelynek Kovács

Imre főtitkára, majd alelnöke volt – olyan felkészült politikai gondolkodónak,
mint Bibónak, semmilyen párttisztséget nem kínált fel. Nem volt tagja sem a
politikai bizottságnak, sem az országos választmánynak, még csak a budapesti
intéző bizottságnak sem. A pártközpont sem törekedett nagyon arra, hogy gyűlé-

seken és értekezleteken szónoknak, előadónak felkérje, amikor pedig már 1945
őszétől – a magyar demokrácia válságáról írott tanulmánya megjelenése után –

nyilvánvaló volt, a párt számára mily hasznosítható értékekkel rendelkezik. Csak
az 1947-es választások előtt beszélt néhány vidéki értelmiségi gyűlésen. Bibónak

nem volt kellő illetékessége, hogy a párt belső viszályában nyilvánosan állást foglaljon. Értem a kritika mozgató rugóját. Kétségtelenül emelte volna a Kovács
Imre nevével fémjelzett autonomista és demokrata irányzatnak a súlyát és tekin-

télyét, ha Bibó István is támogatja, vagyis szembefordul Erdeivel. Ezt kétségtelenül nem tette meg. Talán azért sem, mert fiatal koruk óta barátok voltak és emberileg közel álltak egymáshoz. Bibó politikája azonban éppen olyan távol volt

Erdei elképzeléseitől és törekvéseitől, mint Kovács Imréé. Erdei sem tekintette

politikai partnernek, még barátságuk ellenére sem. Nem véletlen, hogy 1946ban, amikor újra megindult a „Válasz” és ez a parasztpárti írókat is döntés elé

állította, Bibó fenntartás nélkül támogatta írásaival Illyés Gyulát és Sárközi Mártát, a Válasz elindítóit. Erdei és Darvas viszont tüntetően elkülönítette magát a

népiek folyóiratától. Helyette a koalíciós baloldal által alapított „Forum”-ban

publikáltak. Kovács Imre és Bibó István politikailag egyazon irányzat és törekvés

szószólói voltak – mi sem bizonyítja ezt jobban, mint Kovács Imre 1946-os Vá-

lasz-tanulmánya, amely mintegy továbbgondolása annak, amit Bibó 1945 végén
„A magyar demokrácia válságá”-ban a politikai erők súlypontáthelyezéséről meg-

pendített. Kovács több mint harminc év távlatából inkább a különbözőségeket
igyekszik kiemelni. Ennek oka hűvös személyi kapcsolatuk lehetett. Bibó úgy

érezte, hogy a népfi Kovács Imre nem szívleli, mert „úri” családból származik,

Kovács Imre pedig mindvégig fő ellenfelének, Erdei Ferencnek a kebelbarátját
látta benne.
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A népi mozgalomról és a parasztpártról vallott nézeteit Bibó 1947-ben egy

tanulmányban és egy cikksorozatban foglalta össze. A tanulmány a Márciusi

Front tizedik évfordulója alkalmából íródott és 1947 nyarán jelent meg a Válaszban. Ebben írta azt az egész népi mozgalomra is illő tételét, hogy „arra nézve,

hogy a magyarság szabad-e vagy sem, igazán biztos mértéke van: a magyar paraszti milliók emberi állapotának foka. Amíg ezen a mértéken mérve nem üt a
teljes emberi szabadság órája, addig azok, akik a Márciusi Front útját követik,
nem eshetnek azoknak a magyar hazafiaknak a tévedésébe, akik azt hiszik, hogy
Magyarország akkor szabad, ha pusztán politikailag szuverén; de nem eshetnek
azoknak a jó demokratáknak a tévedésébe sem, akik azt hiszik, hogy Magyarország akkor már szabad, ha a szabadság szószólói uralmon vannak”. A Márciusi
Frontról írott rövid tanulmány tömör megfogalmazásban találóan világította meg

a népi mozgalom erényeit, amelyek révén joggal sorolható e század legjelentősebb kezdeményezései közé. Egyúttal jó bizonyítványt állított ki a szerzőről is,

aki bebizonyította, hogy nemcsak alaposan ismeri témáját, de a népieknek tetsző

módon helyezte el a vállalkozást a magyar eszmetörténetben. Bibó népi beállítottsága kellő igazolást kapott. A Szabad Szóban 1947 január és május között
írott tíz cikke 4 azokat a érdeseket igyekezett tisztázni, amelyek akkor a paraszt-

párt értelmiségi és paraszt tagjait foglalkoztatták. Bibó e cikkekben is az önálló,

sajátos arculatú, független parasztpolitika mellett szállt síkra, indokolva a parasztpárt létjogosultságát és fontos szerepét a társadalmi, művelődési, gazdasági
és politikai életben. Sürgette, hogy „nem a szegénységbe beleragadt, hanem a

szegénységből minden erővel kitörő parasztság pártja legyen”. A párt vezetőiről

megállapította, hogy egységesek nemcsak közös múltjuk, az úri világszemlélettel
és az úri hatalom rendszerével való „szenvedélyes és minden félreértést kizáró”

szembenállásuk alapján, hanem abban is, hogy „a felszabadításért megvívandó
4

A parasztság helye a magyar politikában (jan. 19.); Parasztpárt és parasztság (jan.

26.); Parasztpárt és parasztkultúra (febr. 2.); Parasztpárt és a Parasztság gazdasági
felszabadulása (febr. 16.); Parasztpárt és a parasztság közéleti felszabadulása (febr. 23.

és márc. 2.); Parasztság és polgárosodás (márc. 23.); Parasztpárt és radikalizmus (ápr.
13.); Parasztpárt és forradalmiság (ápr. 27. és Esti Szabad Szó, máj. 25.).
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harcot nem állították oly mértékben az osztályszempont uralma alá, hogy ne
tudott volna visszhangot kelteni az értelmiségnek abban a részében, melyben az
úri, középosztályi vagy polgári osztályöntudat helyett komolyan élt az értelmiségi
szerepvállalás gondolata”. A cikksorozat nem indított el olyan eszmecserét, ame-

lyet a téma megérdemelt volna, csupán a parasztkultúra kérdésében alakult ki

némi vita (Veres Péter és Muhoray Elemér részvételével). A sorozat 1947 májusában azért szakadt félbe, mert Bibó politikai tételei akkor már nem feleltek meg

a parasztpárt irányvonalának. Az idő – a kommunisták által mesterségesen

konstruált összeesküvési per és a nyomában keletkezett félelmi légkör következtében – nem kedvezett a politikai berendezkedés és benne a parasztpárt szerepe

megvitatásának. Bibó mind e cikksorozatában, mind a Márciusi Frontról szóló
tanulmányában azonban még erősen reménykedett abban, hogy kérdésfelvetései
időszerűek és választ kaphatnak.

A Nemzeti Parasztpárt túlnyomó többsége egyetértett Bibó elemzéseivel és

felismeréseivel. Legfeljebb Erdei és Darvas környezetében szemlélték kétellyel

erőfeszítését a demokráciáról folyó eszmecsere fenntartására és az önálló parasztpolitika kidolgozására. Érdemleges érvek nem hangzottak el tételei megcáfolására, úgy tetszett, mintha ő fogalmazta volna meg a parasztpárti többség vélemé-

nyét, azután, hogy Kovács Imre 1947 február végén elhagyta a pártot. Egyetlen

kérdés volt, amelyben a párt hivatalos magatartása és Bibó István felfogása eltért
egymástól. Ez a németek kitelepítése volt. A parasztpárt támogatta a kitelepítés
gondolatát. Bibónak fenntartásai voltak.

Nézeteit és szerepét ebben az ügyben részletesen kifejtette egy levélben, ame-

lyet 1978 júniusában küldött el e sorok írójának. (A levél kritikai hozzászólás a

„Der ungarische Populismus” című munkához. Terjedelme 90 gépelt oldal, tehát
kézirat-jellegű. A továbbiakban „Bibó-levél”-ként hivatkozom rá.) Íme, az a rész,
amelyben a németek kitelepítése történetét mondja el: „... a pontos felállása a
pártoknak az volt, hogy a kommunista párt teljes súlyával fellépett emellett, ezt
támogatta a parasztpárt; a kisgazdapárt és a szociáldemokrata párt, különös tekintettel nagyszámú sváb választóikra, inkább fékezni igyekeztek. A parasztpárt
ebben a kérdésben csaknem teljesen egységes volt, ettől az egész »Hurrá, nemzeti
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ügy« hangulattól a főbb vezetők közül, emlékezetem szerint, csak Erdei volt egy
bizonyos mértékben semlegesebb állásponton, és effektíve az egésznek ellene
hatni a parasztpártiak közül két ember próbált, az egyik Keszthelyi Nándor volt,
a másik én. Az ebbe az ügybe való beavatkozásomnak az a furcsa eredménye lett,
hogy kényszerűségből szerzője lettem egy svábok számonkérését szabályozó rendeletnek és közvetve lényegében oka lettem annak, hogy a potsdami határozat a
magyarországi németek kitelepítését is elrendelte.
Ennek a furcsa szituációnak a története a következő: valamikor 1945 tavaszán, vagy nyár elején megérkeztek Tolna megyébe a Bácskából a jugoszlávok
által elüldözött bukovinai székelyek, akiket annak idején a Horthy-kormány
jónak látott az ugyancsak Bácskából annak idején elüldözött dobrovoljácok helyébe telepíteni. Az üldözött székelyek a teljes zavarodottság és menekülés állapotában érkeztek, mire néhány lelkes magyar nacionalista, voltak közöttük
kommunisták éppúgy, mint parasztpártiak és párthoz nem tartozóak, de mind
lelkes magyarok voltak, elkezdték az ügyet a saját szakállukra Tolna megyében a
svábok rovására megoldani, vagyis a székelyeket letelepítették egy-egy sváb faluba, a sváb lakosságot pedig egyszerűen kikergették a legközelebbi mezőre, ahol
azok ellátatlanul éltek, szültek, haltak, nyomorogtak, és ennek a panaszai hamarosan eljutottak többek között hozzám a Belügyminisztériumba is. Erre Keszthelyi Nándorral együtt, aki akkor szintén a Belügyminisztériumban dolgozott, bementünk Erdeihez, előadtuk a helyzetet, igyekeztem minél inkább dramatizálni
ennek az egyrészt erkölcsi veszélyeit és az erkölcsi elítélendőségét, másrészt pedig
a felvidéki szlovákiai magyarok kitelepítésére való rendkívül káros visszahatásnak
a lehetőségét. Erdei ezt megértette és egy pársoros rendeletet bocsájtott ki, amely
ezeket a helyi akciókat megtiltotta. Ugyanakkor megbízást adott nekem, hogy
készítsek egy rendelet-tervezetet a Volksbund által elkövetett hitlerista jellegű
káros cselekmények számonkérésének valamilyen formájára. Én ezt a rendeletet
elkészítettem, amelyik végeredményben az esetleges felróható cselekedetek alapján a németeket öt kategóriába osztotta: az első kategória volt a Volksbundvezetők, a második kategória a volksbund-tagok, a harmadik kategória a
Volksbund-támogatók. Ez a három volt a felróható három kategória. A
40

Volksbund-támogató kategóriára azért volt szükség, mert nagyon sok helyen a
taglistákat megsemmisítették. Ezek után következtek azok, akik semmiféle ilyen
bűnben nem találtattak és az ötödik kategória volt oknak a csoportja, akik valamiféle antifasiszta érdemet szereztek.
Ezek alapján következett egy számonkérési eljárás, amelyik bár nagyon primitív módszerekkel és elegendő garanciák nélkül, de mégis bíróságszerű eljárással
állapította meg ezeket a kategóriákat, aminek alapján elég hamar le is bonyolódott ez a kategorizálás és a németeknek kb. 10 °/o-a került az első három, vagyis
felróható kategóriák valamelyikébe. Az első három kategóriára kiterjeszthető
hátrányok elsősorban munkaszolgálatra való behívások különböző okozataiból
állottak. Én az egész dologért nem lelkesedtem és azt sem tartottam alapjában
véve jó megoldásnak, hogy a Volksbund és a benne való tagság önmagában valamiféle hátrányos jogkövetkezményt előidézhet, de az adott szituációban úgy
láttam, hogy egy nagytömegű, az egész németségre kiterjedő kollektív
felelősségrevonással és annak minden elképzelhető rossz következményeivel
szemben minél gyorsabban valami ilyenféle szelekciót kell csinálni. Ugyanaz a
minisztertanácsi határozat azonban, amelyik ezt a rendeletet elfogadta, a vita
során többségében előttem rejtélyes indokokból azt az álláspontot fogadta el,
hogy a német kitelepítés ügye nem hozható összefüggésbe a szlovákiai magyar
kitelepítés ügyével, hogy ezt mire alapozta, azt azóta sem tudom, hiszen ez nem
rajta múlott, s a csehszlovákok igenis összefüggésbe hozták. Ugyanakkor kimondta ez a minisztertanács, hogy a német kitelepítés kérdésében meg kell kérdezni a potsdami értekezletet, hogy van-e e tekintetben valamiféle szándéka.
Meg vagyok győződve, hogy a potsdami értekezletnek a világon semmiféle szándéka a magyarországi németek kitelepítésével kapcsolatban nem volt, elég gond
volt neki a cseh és a lengyelek által sürgetett kitelepítés, és semmilyen 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 – mondhatnám úgy, hogy ezt az aktát elintézzék –,
egyszerűen hozzácsapták a cseh- és lengyelországi németek kitelepítéséről szóló
határozathoz a magyarországi németek kitelepítését is. Így az a határozott érzé41

sem, hogy ha mi a kis helyi akciók megszüntetése ügyében ezt az egész témát a
minisztertanácsig Erdei útján el nem indítjuk, akkor erre a potsdami rendelkezésre nem került volna sor, és valamilyen formában a magyar kormány maga
bajlódott volna az egész üggyel. Túl sok jó valószínűleg abból sem sült volna ki,
de minden esetre az eseményeknek ebben az elindításában akár tetszik, akár
nem, részem volt. Nincs okom, hogy ezért lelkiismeret-furdalást érezzék, mert
hisz mindaz, amit az ügyben csináltam, abból indult ki, hogy én nem helyeseltem
ezt az akciót és ezt a hangulatkeltést. Engem akkor is megdöbbentett, hogy a
parasztpárt teljes színskálájának a tagjaiból verbuválódott az az együttes: Kovács
Imre, Veres Péter, Darvas József, akik ezt a hangulatot nagyon erősen magukévá
tették és ennek hangot adtak és hogy egyáltalán nem kelt fel bennük a parasztszolidaritás gondolata egy olyan embertömeggel szemben, amelyik 90 °/o-ban
keményen dolgozó paraszt, és nemzedékek óta egy csomó földet megművelő és
kultúrákat kialakító paraszt volt. Én különösen nem kedveltem a svábokat, különösen nem is ismertem őket, messziről volt egy olyan benyomásom, hogy kemény fejű és korlátolt emberfajta, dehát ez egy teljesen felületes általánosítás is
lehetett. Nem volt szimpatikus a második világháborúban tanúsított viselkedésünk sem, dehát ez megint csak egy bizonyos hányadnak a viselkedése volt, és azt
sosem lehetett lemérni, hogy mekkora hányadnak. Mindenesetre, mikor a potsdami határozatnak ez a része megjelent, akkor az énáltalam szerkesztett rendelet
végrehajtása teljesen tárgytalanná vált és esedékes volt egy új rendelet az összes
németség kitelepítésére. Ebben a rendeletben, amit az akkor már Nagy Imre által
vezetett Belügyminisztériumban készítettek, de én már akkor nem voltam a törvényelőkészítő osztály vezetője, mint a tavasszal és nyáron, a kommunista irányvonalnak megfelelően az volt benne, hogy mindenki kitelepítendő, aki a népszámláláskor magát német anyanyelvűnek vallotta. Ez engem megint csak meghökkentett, mert a Teleki-féle népszámláláskor volt egy különös kategória, hogy
az emberek külön vallottak az anyanyelvükről és külön a nemzetiségükről. Ez
majdnem minden nemzetiség esetén különösebb eltérést nem mutatott, kivéve a
németek esetén, akik egyharmad részükben magyar nemzetiségűnek vallották
magukat. Ez abban a szituációban nem annyira egy nemzetiségi hovatartozás,
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mint inkább egy anti-hitlerista állásfoglalás jele volt. Énnekem az volt a véleményem, hogy ha már egyáltalán népszámlálási adatok alapján történik a kitelepítés,
amit megint csak abszurdumnak tartottam, de az adott helyzetben mást nem
lehetett csinálni, akkor csak a német nemzetiségűnek vallókat kell ebbe belevonni. Mikor tehát a Belügyminisztérium által készített rendelettervezet a minisztertanács elé került, akkor én a minisztertanács nem kommunista tagjaihoz egy
memorandumban egy ellentervezetet csatoltam. Ebből egy kis zűr támadt a minisztertanácson, miután én is a Belügyminisztériumban dolgoztam. Végül is
keresztülment Nagy Imre rendelete. Ő meg is hökkent a dologtól, hírek szerint
egy ideig gondolkodott, hogy nem indit-e ellenem fegyelmit, végül azonban a
fegyelmi elmaradt, s az ügyet nekem meg sem említette, akár azért, mert egyébként szimpatizált velem, akár azért, mert a parasztpárt engem fedezett, bár fura
helyzet lett volna, mert ebben az ügyben a parasztpárt éppen ellenkező irányban
avanzsálta magát, bár majdnem bizonyosan mellém állt volna, ha nagyobb bajom
támad. Így a fegyelmi, akár ezért, akár másért, elmaradt. Azt hiszem tehát, helyes az a megállapításom, hogy a parasztpártból tulajdonképpen csak Keszthelyi,
én, és a mi sürgetésünkre Erdei fordult valamennyire szembe ezekkel az akciókkal. Hozzá kell tennem, hogy ezek a lépések nem voltak nyilvánosak, és az akkori
közhangulat mellett a nyilvános fellépés majdnem teljesen bizonyosan hiábavaló
lett volna, s joggal hihettük, hogy az ilyen hivatalos helyeken való intervenciók
talán hatásosabbak; amint a történet mutatja, hatásosságuk teljességgel kétélű
volt. Ezek után lezajlott maga a kitelepítés a Belügyminisztérium által készített
rendelet alapján. A lebonyolítás, attól eltekintve, hogy vagyonelkobzásos jellegű
volt, fizikai lefolytatásában rendezett, tisztességes és nagyobb kilengések nélkül
folyó volt.”
Bíbó írásaival – amelyek főleg a Válasz-ban jelentek meg – elsősorban a parasztpárt értelmiségi tagjai rokonszenveztek. Budapesten az értelmiségi törekvések amolyan szószólójának tekintették, anélkül, hogy tőle erre vonatkozóan bár-

milyen bátorítást vagy biztatást kaptak volna. A parasztpárton belül az értelmiség
kérdésében megoszlottak a vélemények. Azt nem lehet mondani, hogy a párt

értelmiségellenes politikát űzött. Hogyan is tehette volna, hiszen büszkén vallot43

ta, hogy az írók és a szegény parasztok pártja. Ám nem volt titok, hogy a parasz-

tok körében és a pártvezetőség egy részében volt némi tartózkodás és idegenke-

dés főleg a fővárosi értelmiségi tagokkal szemben. Némelyekben tovább élt a
paraszti gyanakvás a nadrágos, a városi emberrel szemben és szüntelenül ott mo-

corgott a félelem, hátha a politikában könnyedén mozgó és a napi ügyeskedésekben önmagukat kiismerő parasztpárti értelmiségiek önnön érdekeiket a paraszti

érdekek elé helyezik. A dolog érdekessége, hogy mind a két – az értelmiségi és az

értelmiséggel szemben fenntartásos – érzület megszólaltatói értelmiségiek voltak.
A választóvonal tehát nem parasztok és értelmiségiek között, hanem az egész

párton, annak minden rétegén át húzódott. Bibó István Szabad Szó-beli cikkso-

rozatában a szegényparasztpártiak (akik a pártot paraszti osztálypártnak fogták
fel) és az értelmiségpártiak közötti ellentétet is érintette. Szerinte a parasztpárt-

nak fő társadalmi háttere a szegény parasztság, ettől várja elsősorban a szavazato-

kat. Ezért főleg az ő érdekeit kell szem előtt tartania, de ez az érdekvédelem nem

homályosíthatja el az egész nemzettel szembeni felelősséget és minden társadalmi rétegre kiterjedő országos programját. Bibó volt az egyetlen, aki felemelte

szavát az úgynevezett díszparaszt intézménye ellen, vagyis valakinek csak azért
történő előtérbe helyezése ellen, mert az történetesen paraszt. „Alapelv az legyen

– írta –, hogy jól szolgáló értelmiségi többet ér, mint tíz megfélemlíthető vagy

demoralizálható kirakatparaszt, de egy igazi parasztvezető többet ér, mint száz
legjobb értelmiségi, mert az nemcsak annyit jelent, amennyit maga végez, hanem
ezen felül a jobbágyi alázatból való kiemelkedés útján előljáró példát mutat az
egész magyar parasztság számára”. 5
Bibó az értelmiség szerepének megértése és méltányolása ellenére elhárított

minden olyan feltételezést, mintha az értelmiségiek érdekeinek védelmezője kí-

vánna lenni. A „Bibó-levél”-ben erre több mint harminc év után így emlékezett
vissza: „... mindig élesen távoltartottam magamat minden hangsúlyozott értelmi-

ségi érdekvédelmi szellemtől, tehát az osztálypárt-elmélettel szemben álló csoportban semmiképpen sem képviseltem azt az álláspontot, hogy a parasztpárt
5
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speciálisan az értelmiség pártja is akar lenni, és minden vonatkozásban nagyon
távol tartottam magam attól az értelmiségi sértődöttségtől, amelyik 1945 után
Magyarországon meglehetősen szélesen elterjedt. Az értelmiség egyetlen lehetőségét a szolgáló magatartásban láttam és látom, s ezt cikkekben és előadásokban
fejtettem ki akkortájt”. E cikkei egyikében, amelyet „Értelmiség és szakszerűség”
címen írt, közelebbről is megvilágítja az említett értelmiségi sértődöttség hátterét: „A társadalmi elhelyezkedés síkján szakszerű értelmiség ma is annyi, mint

keresztény középosztály, keresztény középosztály annyi, mint úriember, úriember
pedig annyi, mint nemes ember. Bármennyire is lecsökkent a valóságban ebben a
rétegben a nemes származásúak száma, bármennyire is elproletarizálódott, pontosabban elkispolgáriasodott ez az egész réteg, az a mód, ahogy a maga társadalmi helyzetét és társadalmi igényeit fölfogja, nem a szakszerű értelmiségé, hanem
a kiváltságosoké. Az értelmiségi réteg mai legkeservesebb sérelmei jellegzetesen a
helyét vesztett úr sérelmei: a cselédek tiszteletlenek, a házmesterné beszüntette a
kezétcsókolomot, egyes szakmunkásoknak nagyobb a fizetése, mint a diplomás
közalkalmazottnak stb. A nagybirtokos és nagykapitalista jövedelme ellenben
nem ilyen mélyen átérzett sérelem. Mindez azért lehet így, mert a magyar
úriközéposztályi értelmiség nem a tanult földművest, a remeklő kézművest, a
kiváló szakmunkást érzi legközelebbi rokonának, hanem az úrnak azt a változatos skáláját, amely a vidéki földbirtokoson kezdődik, az úri szélhámoson végződik s magában foglal mindenkit, aki életét és helyét a világban egy végsőleg születésrendi eredetű társadalmi rangra alapozza, nem pedig a maga személyes,
szakmai teljesítményére.” 6 Bibó ennek a helyzetnek megszűnését akkor vélte
elérhetőnek, ha határozottan különválik a szakszerű, értelmiségi munka és az úri-

középosztályi-értelmiségi osztály ügye, az értelmiségi tudat elszakad az úriközéposztályi tudattól. Már említett „Der ungarische Populismus” című köny-

vem kritikájában is többször felhívja a figyelmet a népi mozgalomban rejlő

„rendkívül határozott” úr-ellenességre, és megjegyzi, hogy nem kellene ennek
osztályharcos reminiszcenciáitól félni. Szerinte a népi írók tényfelderítései „an6
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nak az osztálynak vád alá vonását jelentették, amelyet Magyarországon hiteles
szóval úri osztálynak neveztek. Ez nem volt azonos az értelmiséggel, voltak értelmiségi tagjai és nem értelmiségi tagjai, de az országban való szerepük és magatartásuk lényegileg egységes volt. A népi mozgalomnak voltak olyan tagjai, akik
maguk is úri származású értelmiség voltak – de ezek közül egy se volt olyan, aki a
magyar úri osztály szokványos uralkodási igényével, vezetési fölényével és elnyomásra való készségével egy kicsit is azonosult volna, ellenkezőleg, szemben állt
ezzel” (Bibó-levél).
Bibó e felfogásának elemzésére és megítélésére ehelyütt ne térjünk ki, szorít-

kozzunk talán csak arra, hogy egyfelől erős úr-ellenesség élt benne, másfelől az

úri és értelmiségi tudat világos elkülönülésével a szakmai értelmiség nagyobb
megbecsülését kívánta elérni. A Parasztpárton és a népi mozgalmon belül, de
országos viszonylatban is.

Az 1945 és 1947 között írt Bibó-tanulmányok és -cikkek tartalmát és hang-

vételét az a feltevés sugallta, hogy Magyarországon egy ideig még lehetséges

valamilyen korlátozott megegyezés a forradalmi változások és a konszolidáció
körének elhatárolására. Jóllehet mar 1945 végén félreérthetetlenül bírálta a

kommunista párt egyeduralomra irányuló törekvéseit és erőszakos módszereit,

bízott abban, hogy a koalíciós kormányzás és benne a demokratikus pártok szerepe egy időre még biztosítható. Még 1948-ban is – amikor pedig mar előrelát-

ható volt a demokrácia közelgő vége – a magyarságtudomány feladatairól írva
nem a lemondás hangján szól, hanem némi reménnyel, hogy legalább e tekintet-

ben valami megmenthető az 1945-ös demokrata felbuzdulás kezdeményezései-

ből. Egy kiszedett, de már meg nem jelenhető tanulmányban a magyarságtudományi munka egy szempontját és feladatát így fogalmazta meg: „a magyarságnak

s benne a magyar parasztságnak, mint mozgásba lendült vállalkozásnak a megújulása, kibontakozása számára az utat és programot megtalálni minden téren,
így kulturális téren is. Ez már nem tudományos, hanem politikai, kultúrpolitikai
feladat, s ennek során kell eldönteni, hogy a történeti magyar kultúra s a magyar
paraszti népkultúra mely alkotásai és megnyilvánulási formái alkalmasak arra,
hogy az iskolai és a tömegnevelés eszközeivé, a magyar ifjúság és magyar töme46

gek kialakuló egyetemes kultúrájának a közkincsévé váljanak” 7 Bibó fáradozása

hiábavalónak bizonyult, az iskolai és iskolán kívüli művelődés éppen annak el-

lenkezőjét valósította meg, amit ő helyesnek és követendőnek vélt.

Személyes sorsában a Parasztpárt működésének 1949 februári és a Válasz

megjelenésének tavaszi beszüntetése után az a változás következett be, hogy politikai háttér és közlési fórum nélkül maradt. Hamarosan megvált a Kelet-európai
Intézetben viselt tisztétől is. Egy ideig még lejárt Szegedre egyetemi előadásokat

tartani, majd 1950 őszén ez is befejeződött. 1951-ben könyvtáros lett. Levelében
az akkori helyzet jellemzésére megemlítette, hogy „mielőtt Rákosinak a szociál-

demokraták elleni akciói megkezdődtek, minden jel szerint komolyan mérlegelte
a parasztpárt, mondjuk így, centrumának vezető tagjai elleni hasonló akcióit:

elsősorban Veres Péter és Farkas Ferenc látszottak kitűzött célpontokul, anyagot
gyűjtöttek ellenük, követték őket, aminek az egyik következménye volt Farkas
Ferenc akkortájt történt öngyilkossági kísérlete. Nem sokkal ezután azonban a

veszélyes szél elfordult tőlük és a szociáldemokraták kerültek sorra. Farkas Ferencnek, a parasztpárt pénzügyi és gazdasági fő szakemberének öngyilkossági
kísérlete 1950-ben történt. Bibó nem említette, de nem lehetetlen, hogy a pa-

rasztpárti centrum ellen tervezett akció őt is fenyegethette, mivel Veres és Farkas
mellett annak harmadik neves tagja volt.

Az 1956 őszi forradalmi napokon Bibó István nevével először október 31-én

találkozunk, ismét a népiek körében. A Petőfi Párt alakuló gyűlésére a városligeti
Vajdahunyad várába csak késve érkezett, mert előtte részt vett az Egyetemi

Könyvtár választásán. A párt nevének eldöntéséről folyó vitában ezért nem vehe-

tett részt. Az ő javaslata a Nemzeti Radikális Párt lett volna. A Petőfi Párt nevet
nem érezte elég konkrétnak, nem utalt kellően a követendő politika tartalmára.

Bibó tagja lett a Farkas Ferenc főtitkár vezetése alatt álló ideiglenes vezetőségnek. E vezetőség az írókból álló irányító testülettel együtt jelölte ki azt a két
7

Magyarságtudomány (1943-1948); Kézirat gyanánt; Meg nem jelent különlenyomat;

Budapest 1948. A Magyarságtudomány tervezett feltámasztása Keresztury Dezső
irányításával történt volna, de a közbejött események miatt a folyóirat már nem
indulhatott el.

47

személyt, aki a pártot a Nagy Imre által alakított nemzeti kormányban képviselte.

A két Petőfi Párt-i államminiszter Farkas Ferenc és Bibó István lett. E minőségében írta a szovjet támadás napján, november 4-én emlékezetes Nyilatkozat-át.

A nemzeti kormány éppen hogy megalakult, a forradalom eltiprása következté-

ben máris megdőlt. A népiek közül csak Erdei Ferencet találjuk a Parlamentben

Nagy Imre környezetében. Bibó szerint egy miniszterelnökségi államtitkár szerepét töltötte be, egészen november 3-ig vezetve a minisztertanácsi adminisztrációt. Ilyen minőségben lett polgári tagja annak a kormánybizottságnak, amely november 3-án délután Tökölre, a szovjet főhadiszállásra indult, a szovjet csapatok
kivonulásának megtárgyalására. Maléterrel együtt őt is letartóztatta a szovjet
titkosrendőrség. A fogságból egy hónap múlva szabadult. A Petőfi Párt vezető

testületei a két miniszteren kívül Szigethy Attila személyében, közelebbről meg
nem nevezett munkakörrel, államtitkárt is jelöltek a nemzeti kormányba.

Bibó István nézetei a forradalom eseményeiről és leverésének következménye-

iről széles körökben ismeretesek. Említett Nyilatkozat-a, a kibontakozás lehetőségeit tárgyaló Tervezet-e és 1957-ben a forradalmi események értékeléséről

készített (első ízben külföldön, német nyelven megjelent) elemzése világosan
mutatják, hogyan gondolkodott a magyar nép megmozdulásáról és a forradalmi

vívmányok megmentésének lehetőségeiről. 1978-as Levelében ismét hangsúlyoz-

ta, hogy „az akkor itt-ott megmutatkozó restaurációs erőket vissza lehetett volna

nagyobb nehézség nélkül szorítani. Teljességgel azt nem mondtam volna, hogy
semmi esélye ennek a társaságnak nem volt. A restaurációs erők rendkívüli mozgékonyságot mutattak, főleg Mindszenty beszéde után a legkülönbözőbb pontokon jelentkeztek restaurációs törekvések; nem lehet mondani, hogy ezeknek a
Mindszenty-beszéd kifejezett biztatást adott, de személye és a beszédének a
hangja igen, de csak külső beavatkozás esetén lett volna esélyük, belső erőkre
támaszkodva nem”. Ehhez hozzáfűzte, hogy „a forradalom pillanataiban szinte
semmi óvatosságra intő hang nem érkezett el nyugatról, vagy legalábbis nem
érkezett el elegendő fülhöz, annál több felelőtlen biztatás a nyugati rádiók részéről”. A parasztpárti vezetőségben Bibó szerint ennek ellenére nem volt hiány
józanságban és óvatosságban.
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A forradalom leverését követő tárgyalásokat és november 6-i keltezésű komp-

romisszumos megoldási tervezetét illetően megemlítette, hogy nemcsak ő, de az

egész parasztpárti vezetőség rendkívül aktív volt: „ugyancsak november folyamán

Farkas Ferenc fogalmazott egy hosszabb memorandumot arról, hogy a történtek
nem minősíthetők ellenforradalminak, majd pedig decemberben a parasztpárt
vezetőségének néhány tagja: Farkas Ferenc, Tamási Áron, Féja Géza es én a
Kisgazdapárt néhány gazdasági szakemberével: Varga Istvánnal és másokkal
együtt – miután Kovács Béla vidékre távozott – fogalmaztunk egy memorandumot, 8 amit az akkori indiai követ, Menon által eljuttattunk a szovjet vezetőkhöz,
amiről Menon útján azt a választ kaptuk, hogy azok azt nem fogadták szívesen és
végeredményben nem is reagáltak rá. Ez a memorandum valamivel enyhítettebb
formában együtt fejtette ki az én tervezetem és a Farkas Ferenc memoranduma
lényeges pontjait. Ami az osztrák sajtóban megjelent, az nem a memorandum
volt, hanem egy elemző cikk”. (Bibó-levél)
Maradna befejezésül talán annak megvilágítása, hogyan látta és ítélte meg a

népi mozgalmat, annak sajátosságait, erényeit, fogyatékosságait és hibáit, vala-

mint a mozgalom fontosabb alakjait. Erre vonatkozóan is kimerítő tájékoztatást
ad a könyvem kritikáját tartalmazó, 1978 júniusi Bibó-levél.

A mozgalom meghatározását és elhatárolását, valamint a népi és népies fo-

galmának különbségét érintve kifejtette, hogy eltérés van a nép (Volk, peuple)
kifejezés egyrészt nyugat-európai, másrészt közép- és kelet-európai értelme kö-

zött: „Ez utóbbi területen ez a kifejezés az alsóbb, többé-kevésbé elnyomott vagy

kizsákmányolt, de politikai hatalomra hivatott osztályokon és embertömegeken
felül, jelent valami nemzetileg jellegzetesét, etnikait, nyelvit, valamiféle sajátossá8

Püski Sándor szerint e megbeszélésen nem vett részt Féja és Tamási, hanem Bibón és

Farkas Ferencen kívül Püski Sándor, Sebestyén László és Zsigmond Gyula. Akkor
ugyanis már csak ezekből állt a Petőfi Párt működő vezetősége. A Kisgazdapárt másik

megbízottja Rácz lenő volt. A közös memorandum december 8-án készült el. A két
említett párton kívül aláírta a Szociáldemokrata Párt, a Nagybudapesti Munkástanács

és az Értelmiség Forradalmi Bizottsága, tehát valamennyi akkor még működő
forradalmi szerezet. (P. S. közlése a szerzővel.)
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gokat hordozót, és jelenti mindig azt a felfogást, hogy a többé-kevésbé megbomlott politikai keretek helyreállításában az etnikai jellegzetességeket hordozó néptömegeknek – tehát elsősorban a parasztságnak – különleges jelentősége van. Ezt
a mellékértelmet a nyugat-európai nyelvekben a peuple szó nem hordozza. Viszont hordozza ezt a „nép” szó mind az erősen baloldali jellegű kelet-európai
mozgalmakban, mind pedig a szélső jobboldali jellegű német mozgalomban. A
terminológiának ezzel a közös vonásával azonban egyben a hasonlóság be is fejeződik ...”
Bibó a magyar népi mozgalmat e századbeli hasonló kelet-közép-európai

kezdeményezésekkel összehasonlítva a „legérdekesebbnek és „leggazdagabb”-nak

látta. Fő vonásait – a teljesség igénye nélkül – több pontban foglalta össze. Sajá-

tossága:

,,a) az, hogy kiváltója a magyar parasztságnak, mindenekelőtt az igen nagyszámú szegényparasztságnak még kelet-európai összehasonlításban is példátlan
mértékű anyagi és szellemi nyomorúsága;
b) az, hogy kísérő jelenségeként egy igen kiterjedt és gazdag szellemi tevékenység jelentkezett, elsősorban az irodalom és a társadalomtudományok terén;
c) az, hogy egyenletes fejlődés esetén egy igen gazdag és eredményes politikai
reformkor inspirálója lehetett volna;
d) bár kidolgozott és dogmákba foglalt ideológiája nem volt, de eszményeinek
és kritikai hozzáállásának a végiggondolásából egy olyan elvi gondolatsor következett volna, amely a kommunizmus és kapitalizmus hagyományos, ma már
nagymértékben sterillé vált, de a világot ma is uraló ellentétén túlmutat, s ezáltal
ennek a mozgalomnak népi és nemzeti és társadalmi kereteken túlmutató általános érvényű tanulságait is magában rejti. Ebből a szempontból nem érdektelen
ezt a mozgalmat összevetni teljesen más kiindulású nyugat-európai és amerikai
ún. populista mozgalmakkal, melyeket általában a kispolgárság címkéjével szoktak elintézni, de amelyeknek szintén az a jellemző vonásuk, hogy valamiképpen
olyan általános érvényű kisember-mozgalmakat jelentenek, melyek a kapitalista
és a marxista sémáktól függetlenül jelennek meg...”
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„... Érdemes volna leszögezni, bármennyire közismert közhelyekről van is szó,
hogy a hitleri ideológia az etnikai, nemzeti sajátosságokat hangsúlyozó vonásai
mellett a népi hatalmat a népre egészében komolyan nem vonatkoztatja, ellenkezőleg egy diktatórikus, oligarchikus, merőben a hatalom kultuszán épülő ideológiát jelent, ezzel szemben a kelet-európai mozgalmak és mindenekelőtt a magyar
népi mozgalom teljes mértékben belesimul, azonos az európai szabadságmozgalmak nagy vonalával, teljes mértékben magáévá teszi a francia forradalom szabadság-egyenlőség-testvériség ideológiáját és mindezekkel együtt egyértelműen a
baloldalon helyezkedik el; amely megjelölésnek sok minden tekintetben összezavarodott ma már az értelme, de azért még mindig mond annyit, amennyit érdemes megjegyezni. Ami a szocializmus különböző formáihoz való hasonlóságot
vagy eltérést illeti, le kell szögezni, hogy a magyar népi mozgalom a szocializmussal teljesen egy vonalon halad abban, hogy a francia forradalmi ideológiát a
legteljesebb szenvedéllyel és átéléssel vonatkoztatja a kizsákmányolás jelenségeire, mindenekelőtt a kapitalista kizsákmányolás jelenségeire, tehát nem részes
abban a tévhitben, amelyik a kapitalizmust a francia forradalmi ideológia egyenes
és hiteles folytatójának tekinti. Ami a sajátos szocialista ideológiákhoz való viszonyt jelenti, le kell szögezni, hogy a magyar népi mozgalom jelentős központi
figurái között voltak olyanok, akik magukat egyszerűen és különösebb fenntartás
nélkül szocialistának vallották, mint pl. Veres Péter, de voltak olyanok is, akik a
szocializmust a közösséget hangsúlyozó és helyenként fetisizáló álláspontjával
szemben egy lazább és engedékenyebb álláspontot foglaltak el, sőt voltak olyanok
is, akik bizonyos értelemben az egyéni, kisparaszti gazdálkodást helyezték előtérbe. A kommunizmustól elválasztotta őket az, hogy sem a pártot, sem a diktatúrát
központi helyre nem helyezték, az osztálykérdést lényegesen kevésbé mereven
fogták fel és a parasztságnak, a szegényparasztságnak az előtérbe helyezése sosem
jelentette náluk azt az igényt, hogy ebből az osztályból uralkodó, vezetésre hivatott osztályt képzeltek volna el. Magától értetődőnek tartották, hogy politikai
harcban az általuk elsősorban képviselt szegényparasztságnak a munkássággal
teljesen szövetségben kell föllépnie, azonban ebben a szövetségben nem óhajtottak különösebb rangkülönbséget, vezető szerepet sem igényelni, sem elfogadni.
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Ha ezeket az említett különbségeket személyi síkon is érzékeltetni akarjuk,
akkor a szélsőjobboldali népiség irányában a népi mozgalom tagjai közül egy
ember volt az, aki látványos és botrányos módon dezertált: Erdélyi József. Matolcsy Mátyást nem sorolom ide, mert ugyan ugyanezt tette, azonban első perctől
kezdve nem volt a népi mozgalom valódi tagjának tekinthető, inkább egy népbarát, reformer, úri értelmiséginek indult és innen állt át a hitleri oldalra. A másik
oldalon Darvas József volt az, akit lényegében kommunistának lehetett tekinteni,
s aki 1945-ben még habozott is, hogy a Kommunista Pártba, vagy a Parasztpártba lépjen-e be. Erdei Ferenc, minden politikai alkalmazkodása ellenére is élete
végéig megtartotta kritikai szellemét és a maga sajátos társadalomtudományi
szemléletét.
A magyar népi mozgalom előbb felsorolt sajátosságai között még ötödikként
megemlítenék egy bizonyos patrióta magatartást, nem ideológiát, csak magatartást, amelyik nem jelent egy nacionalista ideológiai álláspontot, hanem sokkal
inkább egy bizonyos érzelmi elkötelezettséget, mely ugyanakkor nagyon erősen
distanciálta magát a kizsákmányoló úri rétegek történeti-nemzeti tudatától, és
adott esetben teljes mértékben kész volt a sokkal nemzetközibb szellemű munkásmozgalmakkal együttműködni. Ugyanakkor a magyar népi mozgalom egész
fennállása alatt élvezte az erősen nemzeti szellemű úri értelmiség reformer szárnyának nem is kisfokú szimpátiáját, adott esetben támogatását...
Kiegészítésül a magyar népi mozgalom meghatározására és eszmei környezetére vonatkozó első ponthoz megjegyzem még azt is, hogy ennek a mozgalomnak több érintkező pontja volt az ugyancsak a francia forradalmi eszméket követő magyar októbrizmussal is, ezeket az érintkező pontokat azonban a Horthykorszak idején nem lehetett nagyon emlegetni, mert egyenlő volt a teljes kompromittálódással és a hazaáruló bélyeg fölidézésével. 1945 után pedig október
rehabilitálása egy olyan általános dolog volt, hogy ebben a népi mozgalmat követő Parasztpárt sem igényelhetett magának valamilyen külön helyet. Ezt az októbrista kapcsolatot és bizonyos értelemben leszármazást elsősorban Illyés Gyula és
Szabó Zoltán ápolták. De megemlíthetem azt is, hogy Erdei Ferenc első cikke és
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sok tekintetben a szociológiai tájékozódása szintén októbrista előzményekre
ment vissza.”
Részletesen kitér Bibó István a népi mozgalomnak a zsidókhoz való viszonyá-

ra. A zsidókérdésről egyébként 1948-ban terjedelmes és nagy jelentőségű tanul-

mányt írt. Nem érdektelen tehát, hogyan látta a népiek gondolkodását és magatartását egyfelől a magyarországi zsidóság szerepét, másfelől a harmincas évek

végén, negyvenes évek elején elhatalmasodott antiszemitizmust illetően. Szerinte
a népiekkel szemben olykor felhánytorgatott antiszemitizmus vádjának oka –

mint a Bibó-levélben olvasható – „lényegileg abban állott, hogy a népi mozgalom

vezető tagjai csaknem mindegyikének volt a zsidókérdésben olyan állásfoglalása,
amelyik nagyon árnyalt volt, nagyon sajátos volt, egyik esetben sem volt
antihumánus, de csaknem minden esetben eltért mind az életbevágóan érintett
zsidóság, mind egy filoszemita humanizmus általános elvárásaitól. Ennek a ténynek az okait és a körülményeit szükséges megmagyaráznunk és megvilágítanunk,
mert bármennyire is valljuk azt, hogy ez a népi mozgalom mentes maradt a hitlerizmus torz világnézeté nek a befolyásától, ennek a ténynek a puszta kijelentése
egyesek szemében bizonyos tényállások elkenéseként fog feltűnni. Ehhez szükséges elemezni és megkülönböztetni a zsidósághoz való viszony különböző variációit, amelyek az üldözések és tömegirtások által érintett zsidóságban természetesen ebben a formában nem alakulnak ki: az ő élményeik világában mindenféle
ellenségesség, kritika, megjegyzés egészében a kollektív számonkérés és az üldözés asszociációit kelti fel. A népi mozgalmakkal szemben való vád pontosan ebből az egységes asszociációból származik leginkább. Mindenekelőtt rá kell mutatni egy nagyon lényeges különbségre: bármennyire is közkeletű kifejezéssel —
nemcsak a zsidók — antiszemitának neveznek mindenkit, aki a zsidókat kisebb
vagy nagyobb mértékben nem szereti, fontos leszögeznünk azt, hogy az antiszemitizmus lényege nem merül ki a zsidók nemszeretetében, hanem az antiszemitizmus egy abszurd és torz ideológia, ami a zsidóknak teljesen fantisztikus közös
akciókat, közös akciókra való képességet, összeműködést és mindemögött egy
világméretű összeesküvést tulajdonít. Oly jelenségekből, amelyek nem mennek
tovább, mint a nyomás alatti kényszerű összetartás és kölcsönös pártfogolás je53

lenségei, az antiszemitizmus igazi vérbeli hívei eljutnak olyan rémtörténetekhez,
amilyen a Cion bölcseinek jegyzőkönyve és az az egész elképzelés, hogy a zsidó
bankárnak és a zsidó kommunista párttitkámak a működése mögött egy egységes
terv és egy egységes szándék rejtőzik. Itt mindenekelőtt azt kell tisztáznunk,
hogy zsidókat nem szeretni, vagy zsidó tulajdonságokról közkeletű általánosításokat és felfogásokat vallani, önmagában semmivel sem szörnyűbb, semmivel
sem embertelenebb, mint nem szeretni a németeket, a franciákat, az angolokat,
olaszokat, a cigányokat, vagy bármilyen más nemzetet és vallani mindezekkel
kapcsolatban egy sor ugyancsak nagyjából igazságtalan, vagy legalábbis nem pontos általánosítást. Ezek a dolgok más nemzetekkel szemben is valamiképpen a
megértő humanizmus valamiféle sérelmével történnek, azonban a zsidók esetében mindennek a történeti következményei olyan borzasztóknak bizonyultak,
hogy ez súlyosabban esik latba az objektív történelmi mérlegelés terén, azonban
az egyéni érzelmek megítélése és elítélése terén önmagában nem jelentenek különbséget. Tisztázni kell ezen felül egy további lehetséges magatartást, amelyik a
zsidósággal szemben való ellenségességnél lényegesen kevesebb valami, és ezt úgy
nevezném, hogy a zsidósággal szemben való etnikai különbségtudat, a zsidóságnak más etnikumként való kezelése. Ez főleg paraszti társadalmakban valami
teljesen magától értetődő dolog, ami nemcsak hogy nem kapcsolódik szükségképpen ellenségességgel, hanem összekapcsolódhatik a legteljesebb jóakarattal és
kölcsönös szeretettel is. Viszont ennek az etnikai különbségtudatnak bármiféle
megnyilvánulását különösen irritálónak tekinti az asszimiláns zsidó álláspont,
amelyik a maga beolvadási vagy azonosulási törekvésének vagy megkülönböztetés
elleni tiltakozásának a tagadását veszi ki minden ilyen etnikai különbséget hangsúlyozó vagy egyáltalán megemlítő álláspontból ...
A polgári oldalon azonban felrótták továbbá Veres Péternek, valamint a soha
semmiféle zsidóellenes érzületet nem nyilvánított Illyés Gyulának és Erdei Ferencnek azt, hogy 1938-ban nem írtak alá a zsidótörvények elítélésére vonatkozó
olyan nyilatkozatot, amelyet Bartók Bélával az élén jelentős magyar szellemi és
közéleti személyiségek aláírtak. Hozzá kell tennem, hogy ezt aláírta Féja Géza,
Darvas József és Szabó Zoltán is. Amazok ezt akkor kifejezetten azért nem írták
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alá, mert kifogásolták azt, hogy a nyilatkozat a jogfosztások tekintetében csupán
a zsidókat ért jogfosztásokat említi meg és a széles magyar tömegeket ért és érő
jogfosztásokat nem. Hozzá kell tennem, hogy ezzel én akkor egyetértettem, ma
kevésbé értek egyet. Ugyanakkor meg kell jegyeznem, hogy rendkívül irritáló és
rossz benyomást keltő volt és azt hiszem hosszú lejáratra oktalan is volt az 1930as évek végén az önmagát védő zsidóságnak az a hivatalos magatartása, hogy
mindenféle kollektív megnyilvánulásnál a lehető legnagyobb mértékben igyekezett maga-magát minden másféle társadalmi elégedetlenségtől távol tartani,
azokkal magát nem azonosítani és a Horthy-rendszer e tekintetben való előítéletére a legnagyobb mértékben tekintettel lenni.
Végül az etnikai különbségtudat lényegileg megvolt a magyar népi mozgalom
minden paraszti származású tagjánál, tehát megvolt Veres Péteren és Sinka Istvánon kívül Erdei Ferencben, Darvas Józsefben, sőt rendkívül kedves és barátságos formában Tamási Áronban is. Én magam is emlékszem, hogy bármikor képesek voltak olyan szóhasználatokra, hogy különböző ilyen kérdésekben minden
ellenségesség nélkül magyarokat külön és zsidókat külön emlegessenek, ami egy
érzékeny asszimiláns álláspont oldaláról hallgatva, máris a zsidóknak a magyar
nemzetből való kizárásának az asszociációját keltette fel. Hozzá kell tennem,
hogy ez csupán az asszimiláns zsidó álláspontnak volt a sérelme, a cionista álláspont ellenkezőleg teljesen egyetértett ezzel a szóhasználattal.
Végül van a zsidósághoz való viszonyulásnak egy, a fentiekben említeni elmulasztott, egyébként jellegzetesen magyar jellegű és magyarországi eredetű variációja és ezt úgy nevezhetném, hogy a Szabó Dezső-i álláspont. Eszerint a nagyméretű és nagytömegű zsidó és német asszimiláció a magyar nemzet számára egy
túlzott, nehezen megemészthető és egészségtelen jelenségeket okozó folyamat
volt és ezt többé-kevésbé ellenséges és kritikus formában kollektív e felrótta
mind Szabó Dezső, aki ezt rendkívül szélsőséges indulati hangszereléssel tette,
mind pedig az ő nyomán a népi mozgalom értelmiségi részében sokan. Ennek
legkiemelkedőbb és legnívósabb képviselője éppen Németh László volt, s ide
sorolható Féja Géza és Kodolányi János is. Hozzá kell tennem, hogy Szabó Dezsőnek ezekben a kirohanásaiban az asszimilált németek, a svábok elleni kiroha55

nások voltak mindig az élesebbek, a maróbbak és a szellemesebbek, úgyhogy a
magyar zsidó szellemi élet majdnem-hogy egy bizonyos derült elnézéssel fogadta
Szabó Dzesőnek e tekintetben amúgyis a hivatalos Magyarország részéről visszhangtalanul maradt állásfoglalásait. Németh László ilyen irányú állásfoglalása
lényegileg az 1940-ben megjelent Kisebbségben című művében van összefoglalva
és meg kell vallanom, hogy én azzal akkor teljes mértékben egyetértettem. Azóta
évek alatt kialakult az az álláspontom, hogy minden, a zsidóságra mint
kollektívumra irányuló kritika és a zsidóság kollektív megváltozására, megjavulására irányuló fölszólítás eleve hibás, téves és helytelenítendő valami, mert minden, ami egyáltalán kollektív zsidó magatartásnak minősíthető, valamilyen formában a zsidóság történeti sorsának és a környezet iránta való magatartásának a
függvénye. Ezen felül teljes mértékben hiba volt 1940-ben, vagyis a hitleri árnyék legteljesebb kiterjedésének idején minden olyan gondolatmenet, amelyik
Magyarországon a német és zsidó asszimilációt egy analóg-jellegű és analóg módon felróható jelenségként kezelte, még akkor is, ha egy ilyen állásfoglaláshoz az
adott esetben még némi bátorság is volt szükséges.
Ha most összefoglalóan tesszük fel azt a kérdést, hogy mindezek a vádak egyáltalán miért merültek fel a népi mozgalommal szemben és miért kerülhetett sor
olyan magatartásokra, amikhez ilyen vádak kapcsolódhattak, akkor arra kell rámutatnunk, hogy mindezek szorosan összefüggnek a hitlerizmus behatásának a
magyarországi közéletre gyakorolt torzító befolyásával. Nem azért, mintha a
magyar népi mozgalom maga érezte vagy mutatta volna ezeket a torzító behatásokat, hanem azért, mert a hitlerizmus hatása az egész magyar közéletet rákényszerítette egy olyan torz felfogásra, amely minden politika középpontjába a zsidó-kérdést helyezte és ehhez a szembeállításhoz az egész népi mozgalom, hogy
úgy mondjam, ferde síkban viszonyult. Tehát mindenképpen arra kényszerült,
hogy ennek a szembeállításnak az érvénytelenségét hangoztassa és ezt elsősorban
a hitlerizmussal szemben tette meg, de bizonyos helyzetekben a védekező zsidósággal szemben is. A népi mozgalom helyzetének centrális jelensége azonban
mégiscsak az volt, hogy az egész idő alatt állandóan viselte a szélső jobboldalnak
azt a vádját, hogy a nagybirtok-kérdés – igen helyes – központba helyezésével a
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zsidókérdésről akarja elterelni a figyelmet. Ugyanakkor, mikor a Magyar népi
mozgalom fennállásának egész ideje alatt igen helyesen azon az állásponton volt,
hogy a szélső jobboldali mozgalmak a adókérdés központba helyezésével az igazán égető és kulcsjelentőségű nagybirtok-kérdésről akarják elterelni a figyelmet.
Ez a szembenállás határozza meg a magyar népi mozgalom igazi és hiteles helyét."

Bibó több ízben is hangsúlyozta a népi mozgalom baloldali jellegét. Levelé-

ben külön is kitért erre, ismét aláhúzva a baloldaliság fontosságát a mozgalmat

jellemző sajátosságok között. „Tudom – írta –, hogy a jobboldal és a baloldal

szembeállítása erősen lejáratott valami, de van egy eredeti értelme, amit ma is
tisztán meg lehet fogalmazni: jobboldal minden erősen tradicionális, bizonyos
fokú arisztokratizmusra hajló irányzat, baloldal minden radikális, a társadalmat
racionálisan változtatni kívánó irányzat. A jobboldal mindig hajlott arra, hogy az
emberi szenvedés bizonyos mennyiségébe belenyugodjon, a baloldal e tekintetben sokkal intranzigensebb és sokszor utópistább is volt, mint a jobboldal. Ezen
a skálán a népi mozgalom egyértelműen a baloldalon foglalt helyet, amin nem is
lehet csodálkozni a tradicionális magyar társadalmi rendszer és értékrendszer
mérhetetlen eltorzulásának és felemássá válásának körülményei között. Természetesen a tradíciótisztelő jobboldalnak nihilista, erőszakimádó szélsőjobboldallá
válása vagy a baloldaliság fogalmának teljes fejetetejére állása, amely szélső baloldal alatt végsőleg a legteljesebb diktatúrát vagy a legteljesebb terrorizmust érti,
olyan torzulások, amelyek mellett a baloldal-jobboldal szembeállításának az értelme megszűnik. De a szó klasszikus értelmében nem mondhatjuk, hogy ez a
reformifjúság valahol a baloldaliság és a jobboldaliság között lebegett; azt lehet
mondani, hogy egy olyan reformlehetőség megfogalmazását hordotta a méhében
és ehhez legközelebb a népi mozgalom formájában jutott el, amelyik túlhaladja a
hagyományos politikai harci riadókat, főleg azt, amelyik kapitalizmus és kommunizmus közötti választásra szólít fel.”
A népi mozgalom legjelentősebb seregszemléjéről, az 1943 nyári szárszói

konferenciáról szólva Bibó osztja azt a nézetet, hogy a kitűzött és kitűzhető célok

megvalósítása nem sikerült, vagyis nem tudta a népi mozgalom gazdasági és tár57

sadalompolitikai alapelveit tisztázni. „Én – írja Bibó – ennél sokkal fontosabb

dolognak tekintem azt, ami nemcsak hogy nem sikerült, hanem egyenesen csattanóan meghiúsult, hogy a népi mozgalomnak ez alkalommal az adott helyzetnél
sokkal egyértelműbben kellett volna állást foglalnia egy hitlerizmus és fasizmus
elleni irányzat mellett. Ehelyett a népi mozgalmon belül egy olyan ellentét jutott
napvilágra, amelyik a népi mozgalmat magát is tovább kettéosztotta, ha nem is a
közöttük lévő szolidaritást bontotta meg, de olyan ellentétes álláspontokat hozott
a napvilágra, amelyek később, a magyar fejlődés további tragikus fordulatai során
politikai álláspontokká is váltak. Ott, abban a helyzetben teljesen felesleges volt
ezeket az ellentéteket még kiélezni, ahelyett hogy világosan egy hitlerizmus és
fasizmus elleni álláspont alakult volna ki. Ennek a két felelőse az én különvéleményem szerint Erdei Ferenc és Németh László egyszerre volt. Erdei Ferenc
teljességgel megzavarta az egész konferenciát azzal, hogy a társaságot az elé a
választás elé állította, hogy vagy a marxizmus szemszögéből szemlélik a társadalmi kérdéseket, vagy elcsúsznak valami Isten tudja micsoda veszedelmek felé.
Ezzel szemben és ezzel szembefordulva Németh László felállított egy hamis
harmadik út alternatívát, amely lényegileg, bár nem egészen kimondottan azt a
konklúziót rejtette magában, hogy a fasizmus és kommunizmus ellentétében a
népi mozgalomnak és az egész magyarságnak lényegileg egy harmadik, ha tetszik
passzívabb utat kell választania. Ez hamis kérdésfeltevés volt, mert ebben a pillanatban nem kommunizmus és fasizmus között kellett volna választania, hanem a
fasizmus és az egész fasizmus-ellenes koalíció között, amely a kommunista
Oroszországot és a nemkommunista demokráciákat egyesítette. Ebben az alternatívában a szárszói konferenciának egyértelműen lehetett volna állást foglalnia
és szimpátiát vállalnia. Pontosan ez maradt el Erdei Ferenc és Németh László
párhuzamosan és ellentétesen hamis kérdésfeltevése miatt.”
Az eddig elmondottakból már némileg arra is fény derül, hogyan ítélte meg

Bibó a népi mozgalom és a parasztpárt kimagasló alakjait. Különféle megjegyzé-

seiből az derül ki, hogy – eltekintve írói munkásságuktól – csak eszmei mondanivalóikat és társadalompolitikai felfogásukat tekintve Illyés Gyulát, Tamási Áront,

Farkas Ferencet, Szabó Zoltánt és Erdei Ferencet érezte legközelebb állónak
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ahhoz a szemlélethez, amelyet a világ és a magyarság dolgairól önmagában kiala-

kított. Erdeiről vallott véleményét nagy mértékben befolyásolta a személyes barátság. Becsülte mint szociológust és agrártudóst, de – anélkül, hogy ezt nyíltan
kifejezte volna – annak politikai tájékozódása minden bizonnyal idegenkedéssel

töltötte el. Fordítva, Kovács Imrét közelállónak érezhette politikailag, de emberileg nem tudott felmelegedni vele szemben. Érdekes Bibó véleménye Szabó De-

zsőről és arról a hatásról, amelyet az a népi írók jelentős hányadára gyakorolt.
Szerinte „Szabó Dezsőnek mind a parasztság kérdésében elfoglalt álláspontjai,

mind pedig magyar patrióta álláspontjai egy mérhetetlen és teljességgel mértéktelen romantikával voltak terhelve, ugyanakkor... a fasizmusból nem volt benne
sem hatalom-kultusz, sem diktátor-kultusz, sem erőszak-kultusz. Fasisztává való
bélyegzésében legfőbb szerepe annak volt, hogy helyenként a maga mértéktelen
módján támadta a zsidókat, elsősorban a zsidó nagytőkét, de annak zsidó jellegét
soha el nem felejtve és majdnem mindig a magyarországi beolvadt vagy beolvadni akaró és ugyancsak jelentős hatalmi pozíciókat elfoglaló német kisebbséggel
együtt... Szabó Dezső tanítványi köre 90 %-ban haladó reformer vagy szocialista
forradalmár csoportokban Oszlott szét, de a teljesség kedvéért érdemes megjegyezni, hogy a népi mozgalom egy részében, főleg annak értelmiségi szárnyán
tovább élt bizonyos szelídebb és civilizáltabb formák között Szabó Dezső kétfelé
hadakozó, mindkét jelentős magyarországi beolvadt kisebbséggel: zsidósággal és
svábsággal egyaránt szembenálló beállítása”.
Szabó Dezső eszmei örökségének megőrzésére és ápolására a népi mozga-

lomban főleg a Magyar Élet és a Magyar Út című folyóirat vállalkozott. Bibó
mindkettő tevékenységét eléggé kritikusan ítélte meg. Különösen ami a Szabó

Dezsővel való kapcsolatot illette. Szerinte a két folyóirat hosszú fennmaradását a
hivatalos szemlélethez való igazodásának köszönhette. A mögöttük kialakult kör
viszont nem illett bele a korabeli jobboldal fogalmába, általában a népi mozga-

lom különböző irányzatait „a jobboldal-baloldal skálán értelmesen elhelyezni

nem lehetett”. Bibó hozzáteszi, hogy a faj fogalmának néhány népi csoport által

történt emlegetése és általában Szabó Dezső ezzel kapcsolatos nézete nem hitlerista értelemben vett fajelméletet tükröz, hanem inkább a magyar etnikumnak a
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hangsúlyozását. „Ez jelenti azt, hogy különbözött a hitlerizmustól, de nem jelenti

azt, hogy nem volt eszmeileg zavaros és veszélyes.” Továbbfűzve e gondolatme-

netet, Bibó – Szabó Dezsővel és követőivel ellentétben – úgy látta, hogy a ma-

gyar közéletnek legnagyobb veszélye nem a zsidó és a sváb befolyás, hanem „a

színmagyar úri vezetőrétegnek az a jellege volt, amit ismerünk és ami ellen a
népiek elsősorban és mindenekelőtt fölléptek”. Ami pedig azt a kérdést illeti,

hogy Szabó Dezső kikre hatott, Bibó mindenképpen kivenné Illyés Gyulát, Er-

dei Ferencet, Kovács Imrét és Szabó Zoltánt, a többiekről viszont a hatás kisebb-

nagyobb mértékben kimutatható, azt is tudni véli – írta –, hogy „Darvas József-

ben marxizmusa ellenére is voltak Szabó Dezső-i inspirációk”. Bibó szerint a

Szabó Dezső-i ihletés azonban nem oly fokú, hogy az érdekelteket döntően determinálta volna, illetve akadálya lehetett volna a népi mozgalomhoz való tarto-

zásnak. „De – folytatta – a Szabó Dezső-i ideológia és a népi írók mozgalma

világosan elhatárolható dolog, akkor is, ha bizonyos átfedések megállapíthatók.”
Az iménti összefüggésben Németh László „Kisebbségben” című tanulmányáról Bibó azt írja, hogy „ebben a műben Németh László sokkal civilizáltabb, humánusabb és kevésbé számon kérő módon, de lényegileg azt a Szabó Dezső-i
tézist analizálja főleg irodalmi vetületben, hogy a magyar szellemi életre milyen
hátrányos hatással volt a túlzott arányban elnyelt német és zsidó asszimiláció. Ez
az adott pillanatban, a németek által rendezett zsidóüldözés tetőpontján egy az
üggyel arányban nem lévő, de érthető és indokolt visszatetszést keltett”. Darvas
Józsefről megállapítja, hogy majdnem kommunista volt, vagy tán annak is volt

minősíthető, ezzel szemben Kovács Imrének a kommunistákkal való együttmű-

ködése nem ment tovább, mint addig, hogy a Hitler-ellenes népfrontban a

kommunistákkal együtt állt szemben a nácizmussal. „Az azonban igaz – folytatja

Bibó –, és azt itt újból lehet hangoztatni, hogy a népiek egymás közötti szolidari-

tása ezeket az összes választóvonalakat áthágta és Kovács Imre már rég a teljes
kommunistaellenes emigráció állapotában volt, mikor a gyakorlatilag kommunistának tekinthető Darvas Józseffel Svájcban találkozott és ott az én értesülésem
szerint megrendülten állapították meg valamiféle összetartozásukat és a magyar
nemzet jövője feletti gondjaikat.” Erdeit és Darvast szokás együtt emlegetni,
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amiből az a látszat keletkezhetik, hogy két azonos alkatú, múltú és törekvésű írópolitikusról van szó. A származásuk semmiképpen sem indokolja egyvonalban
haladó állásfoglalásukat: „Darvas, aki a legszegényebb paraszti környezetből

származik, később tanító lett és a csaknem proletárszintű értelmiség minden
nyomorúságát átélte. Ezzel szemben Erdei apai ágon hagymás-paraszt ősöktől
származik, akik jelentősen mozgékony és kisvállalkozó parasztok voltak, bár a
proletariátusból nőttek ki és ahhoz közel állottak; anyai ágon pedig teljesen szabályos gazdaparasztoktól. Mindenesetre magasabb szintű és önállóbb társadalmi
rétegből származott, mint pl. Illyés Gyula vagy Veres Péter, akik ennek ellenére
nála sokkal kevésbé indultak el a kommunisták felé vezető úton. Az áll, hogy
mindketten marxista-leninistáknak minősíthetők, én magam tanúsíthatom azt,
hogy Erdeinek 1936-ban jelentős olvasmányélménye volt Lenin, elsősorban azzal, amit a parasztság tagozódásáról mondott. Ugyanakkor innen számítva egészen 1945-ig és jóval azon túl is, tulajdonképpen végig kritikus szellem maradt,
aki a kommunisták összes fogyatkozásait átlátta és kritikailag földolgozta, csak
éppen végeredményben elfogadta azt az alapvető kommunista alternatívafelállítást, hogy közöttük és a nagykapitalizmus között kell választani.” Bibó szerint Erdei számára 1956 nagy megrendülést okozott, ezzel magyarázható, hogy

utána semmiféle miniszteri posztot nem vállalt. 1956 Darvast is megrendítette,

„de ő sokkal hamarabb kiheverte”. Bibó úgy tudta, hogy Erdeinek – mint az
Agrárgazdasági Kutatóintézet vezetőjének – jelentős része volt „azoknak az intézkedéseknek az előkészítésében, amelyek a 68-ban életbe lépett ún. új mechanizmus revén a parasztságnak robbanásszerű vagyonosodását és felemelkedését
idézték elő”.
Állást foglalt Bibó abban a kérdésben is, volt-e 1956-ban a Petőfi Párttá átke-

resztelt parasztpártnak pontosan megfogalmazott programja. Szerinte: „a pártnak

körülhatárolt program létrehozására ideje nem volt, de az egész vezető társaság
nagyjában egyértelműen tudta, hogy ha erre sor kerül, abban körülbelül mi lesz.
A pártnak annyiban nem volt ideológiája, hogy nem volt külön meghatározott
filozófiája és nem vezette le ebből a politikai programját, egyébként azonban az
egész népi mozgalomnak az eszmerendszere elég tiszta ügy volt az én akkori és
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azótai benyomásom szerint. Mindenekelőtt igenlően viszonyult az egész francia
forradalmi hagyományhoz, annak demokratikus szabadság-egyenlőségtestvériség jelszavához, éppen annak eredeti értelmében és nem beléjük értelmezve azokat a torzulásokat, amelyeket azóta különböző ún. ideológiák ehhez hozzákapcsoltak. Vagyis a szabadság jelszavához nem kapcsolták hozzá a nagytőke
és a nagyvagyon korlátlan hatalmát, mint szabadságot, az egyenlőség fogalmához
nem kapcsolták hozzá a centralizált államhatalmat mint amelyik majd hivatott
lesz ezt az egyenlőséget biztosítani. Az agrárkérdésekben volt egy világosan körülhatárolt jelszavuk, ami kb. abban állt, hogy a paraszti életforma szabadságát
hirdetik meg, ez magában foglalta mind a magántulajdon szabadságát, mind a
szövetkezés szabadságát. Magukévá tették a teljes parlamenti demokrácia egész
követelményrendszerét, többpártrendszerrel és független bírósággal, sajtó-, gyülekezési és gondolatszabadsággal együtt. Világosan szemben álltak a nagybirtok
és a nagytőke bármiféle restaurálásával, teljességgel mellette álltak a munkástanácsoknak és azoknak minél nagyobb szabadságot és függetlenséget akartak biztosítani. Ez nagymértékben különbözött attól a bizonytalanságtól, ami a független kisgazda, szociáldemokrata és kommunista vonalon uralkodott ebben a pillanatban. A független kisgazdák és a szociáldemokraták ugyanis nem döntötték el
egyértelműen, hogy hogyan viszonyulnak az egész nagytőke kérdéséhez, a kommunisták pedig nem tudták pontosan, hogy egy többpártrendszeres világban,
méghozzá egy egy-pártrendszer után visszaállított többpártrendszeres világban
hogyan helyezkednek majd el, értve alattuk a Nagy Imre által vezetett pártot.
Úgyhogy a kommunista kommentátorok véleményem szerint teljesen helyesen
állapították meg, hogy ebben a pillanatban a Parasztpárt volt az, amelyiknek
leginkább volt programja és amelyik, hogy úgymondjam, a helyén érezte magát
az új szituációban”.
Ami végül azt a kérdést illeti, hogy van-e a népiségnek ma időszerűsége és ér-

vényesülnek-e a mai Magyarország politikai arculatát meghatározó törekvések-

ben népi elemek, vagyis lehet-e az eszme és mozgalom háttérbe szorítása ellenére

is amolyan késői győzelméről beszélni, Bibó úgy látta, hogy – ismét 1978-as
levelének szavai szerint – „a népi mozgalom teljes háttérbe szorulása óta egyes
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mozgalmi gondolatoknak az elfogadása helyenkénti, csak itt-ott való elfogadást
jelent, és semmiképpen valami lassan folyó győzelmét a népi mozgalom gondolatainak. Csak arról van szó, hogy egy lényegében vele szemben ellentétes vagy
részben ellenséges közegben végeredményben egy sor gondolatuk éppen ordító
józansága és realizmusa folytán ellenállhatatlanul érvényesül, de ez semmiképpen
sem jelent teljes érvényesülést... A népi mozgalom, amennyiben úgy fogja fel
valaki, hogy egy olyan mozgalom; mely döntően a parasztság, sőt a szegényparasztság állapotával foglalkozik, aktuálisnak és inspirálónak nem tekinthető. Ha
azonban észrevesszük azt, hogy itt nemcsak a szegényparasztság kérdéseiről van
szó, hanem a világ összes aktuális kérdéseinek egy bizonyos fajta felfogásáról,
méghozzá egy olyanfajta felfogásról; amely a világot ma uraló ellentéteknek a
terméketlenségén túlmutat és egy sor feleletet tartalmaz olyan kérdésekre, amelyet ma a harmadik világ vet fel és amire a világból sem innen, sem onnan kielégítő válasz nem érkezik, akkor a népi mozgalom aktualitása és inspiráló hatása
semmiképpen sem tekinthető lezártnak, még ha nem is reá való hivatkozással
jelentkezik ezeknek a gondolatoknak az érvényesülése”.
Bibó István és a népi mozgalom Új Látóhatár, 1980. (31. évf.) 2. sz. 137-163.
o.
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S ZEMBE A SORSSAL
– Kovács Imre utolsó hetei –
1980. szeptember 14., vasárnap.

Éppen befejeztem könnyű vacsorámat és megittam a megszokott pohár bort,

amikor csengettek. Megnyomom a gombot, lenn a kapunál a búgó hang, majd a
kapu nyílása. Kitárom a lakás ajtaját és nézek lefelé a lépcsőházban.

Én vagyok, Gyula! – hallom Kovács Imre mély hangját és termetes alakja

máris megjelenik a földszint és az első emelet közti fordulóban. Jobb kezében az
utazótáskája, bal vállán egy bőrtarisznya, amelynek előnyeit nem győzte dicsérni,
valahányszor szemem megakadt rajta.

Gyere, már csak néhány lépés! – mondom, de alighogy befejezem a monda-

tot, máris fenn van, engedelmeskedve a lakásba tessékelő mozdulatomnak.

Gyorsan lerakodott, ismerte a járást a dolgozószobámba, ahol várta az a heve-

rő, amelyben legutóbb is aludt, egy évvel ezelőtt. Akkor majd egy hetet töltött
Münchenben. Szép őszi időnk volt, kinn ebédeltünk az angol kertben, a kínai

torony melletti vendéglő teraszán, buzgón játszva a szerepet, amelyet Edit osz-

tott ki nekünk abban a filmben, amelyet rólunk készített. Ettük a májgombócos

bajor húslevest és a mustáros virslit, amelyhez ő limonádét, én sört ittam. Köz-

ben berregett a filmfelvevőgép, mi pedig Edit nagy örömére igyekeztünk oly
természetesen viselkedni, mintha csak magunk lettünk volna. A felvétel remekül

sikerült, aminthogy az a film is, amely néhány nappal később (ismét Imre részvételével) egy népes születésnapi partyról készült.

A Bülow utcai lakást tehát már jól ismerte, így ezúttal nem is kellett különös

eligazítás ahhoz, hogy tudja, mi hol van. A nagyszobában telepedtünk le. Mit
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iszol? – kérdeztem és majdnem nyúltan már a whiskys-üveg felé. Ez volt a ked-

venc itala. Jéggel itta. Most azonban határozottan ellentmondott.
– Nem, azt nem!

Szemét végigfuttatta az üvegeken, majd nemsokára megszólalt:
– Talán egy kis camparit.
– Vízzel vagy jéggel?
– Csak jéggel.

Abból, ahogyan beledőlt a karosszékbe, láttam, hogy eléggé fáradt. Én is az

voltam. Majd egész nap utaztunk. Én előtte másfél órával érkeztem vissza Hollandiából, ahol mind a ketten részt vettünk a Mikes Kelemen Kör idei tanulmányi napjain. Amikor szeptember 11-én a kora esti órákban a német határ közelé-

ben lévő Bleyerheidébe érkeztem, a társaság éppen vacsoránál ült. Cs. Szabó

László mindjárt elcipelt egy nagy asztalhoz, ahonnan jobbra és kissé hátra nézve
nyomban megpillantottam Imrét, aki egy ugyancsak nagy asztalnál többekkel
együtt, főleg fiatalok társaságában ült. Vacsora után csak röviden üdvözöltük

egymást, mert ment készülődni az előadásra. Az esti programnak ő volt a főszereplője. A konferencia témája az 1945 és 1948 közötti úgynevezett koalíciós idők

felelevenítése és elemzése volt. A rendezők aligha találhattak volna illetékesebb

előadót, mint Kovács Imrét, aki az akkori évek legjelentősebb alakjainak egyike

volt. Esti előadásában a sorsdöntő 1944-45-ös esztendőkről beszélt, arról a cezú-

ráról, amelyet a magyar történelemben ez a két év jelképez. Hosszantartó taps és

meleg gratuláció követte referátumát, majd vita, amely nem nyúlt hosszúra. Az
előadás sikeres volt. Én azonban nem lelkesedtem érte anryira, mint a legtöbben

a hallgatók közül. Imre nem mondott ugyanis újat és értékelése is eléggé ismert

volt. Tanulmányai, illetve új könyve tételeit, megállapításait ismételte meg. Az
előadás után hamar lefeküdt, másnap, harmadnap is korábban ment ágyba, mint
a társaság többsége.

A második pohár camparinál azt kérdeztem, enne-e valamit.

Semmit! – mondotta, nem éhes, evett nap közben, aztán gyakori a gyomorfá-

jása. Óvatosnak kell lennie, nem szabad megterhelnie gyomrát. Egy pohárral

azonban még kérne a campariból. Bleyerheidében úgy terveztük, hogy együtt
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utazunk Münchenbe. E terv azonban megváltozott, a Hollandiában élő Halászi

József – akit még a háború utáni időkből, annak a parasztszövetségi tevékenysége
alapján ismert – vasárnap, a konferencia utolsó napján, elment érte és elvitte
otthonába. Azzal búcsúztunk, hogy ő majd külön jön. A menetrendeket egyez-

tetve megállapítottuk, hogy az én vonatom valamivel előbb ér Münchenbe; ott-

hon leszek már, amikor érkezik. így is történt. Halásziéktól elválva, Arnheimben
szállt a Németországba tartó vonatra.

Vagy két órát ültünk így együtt. Imre elmondta, milyen benyomást tett rá a

konferencia és a résztvevők köre. Szóba hoztam, hogy bleyerheidei előadásától

nem voltam elragadtatva. – Tőled többet várnak azok, akik ismerik képességeidet
és értékeidet! Nem lett volna szabad megelégedned régi írásaid felmelegítésével,

mégha azok kitűnőek is. – Kritikámat csendben hallgatta, majd némi lemondás-

sal azt válaszolta, hogy sokat dolgozik, gyorsan fárad, képtelen a hosszú elmélyedő munkára. Elszállt a régi erő és lendület. Úgy érzi azonban, hogy ennek ellenére visszhangja van annak, amit ír és mond. Helyeseltem. A kritikát, mégha nem
értett is egyet vele, mindig meghallgatta, tudomásul vette, nem érezte sértőnek

(bántónak olykor igen). Nyugalmát és türelmét csak nagyon-nagyon ritka esetekben vesztette el, soha sem dühödött fel, nem lett durva vagy goromba. Pedig

bírálatban volt elég része. Nagyságának ékes bizonyítéka, hogy elviselte. Hiúsága
sem szenvedett tőle. Ismeretségünk több mint három évtizede alatt sohasem
láttam haragjában dühöngeni, csapkodni, tombolni. Ezt inkább ellenfelei tették,
látva fölényét és nyugalmát.

Megemlítette, hogy Bleyerheidében az elutazás előtti napon, a délutáni elő-

adás után, a hágai magyar követség egy jelenlévő tisztviselője félrevonta azzal,
hogy beszélni szeretne vele. Ám, legyen. Az iránt érdeklődött, miért nem látogat
Magyarországra. Korainak tartja. Régi mondását ismételte meg: a mai Magyar-

országból már nem menne el, de még nem érett meg a helyzet, hogy akárcsak
látogatóként is, visszatérhessen. Egyébként is nemkívánatos személy. Miből

gondolja? – érdeklődött a követségi ember. Abból, hogy Csoóri Sándor költőt és

írót azért nem engedték el a hatóságok Amerikába, a Magyar Baráti Közösség

tanulmányi hetére, mert annak előadói között Kopácsi Sándoron kívül ő is,
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mármint Kovács Imre is szerepelt. Ó, nem kell azt olyan komolyan venni –

mondotta a pesti ember –, gondolja meg a dolgot, forduljon csak hozzá, az ő
támogatására mindig számíthat. Ebben maradtak. A jobbkéz nem tudja, mit tesz

a balkéz – tette hozzá Imre, „egyfelől diszkriminálnak, másfelől csalogatnak,

hogy látogassak el Magyarországra.” Aztán Amerikáról beszéltünk, az Új Látóhatárról, a rádióról, a következő napokra és hetekre vonatkozó tervekről.
Éjfél körül azzal állt fel, hogy most már eléggé fáradt, menjünk aludni. Dol-

gozószobám heverőjének hossza 185 centiméter, tehát nem az ő méreteire szabták. Mindig aggasztott, vajon tud-e ily rövid alkotmányon jól aludni.
Szeptember 15, hétfő.

Reggelinél feltűnik, hogy mily keveset eszik. Kávét nem kért. Teát ajánlot-

tam. Az sem kellett. Végül kakaónál kötöttünk ki. Egy csészével ivott. A tojást is

elhárította. A pirított kenyérre csak kis vajat tett. Semmi mást. Ismét elmondta,

hogy nagyon kell vigyáznia, mert gyomra gyakran fáj, ha a szokottnál többet
eszik. Mielőtt munkába mentem, szóltam neki, hogy egyék napközben, van

minden a jégszekrényben. Jó, majd eszem! – mondotta, nem túl meggyőzően.

Abban maradtunk, hogy este látjuk ismét egymást. Napközben elmegy egy kicsit
sétálni, aztán írni fog, cikket kell küldenie annak a kanadai magyar lapnak,

amelynek rendszeresen dolgozik. Ezzel kapcsolatban még előzően néhány adat
után érdeklődött, a kelet és nyugat közötti fegyverkezési versenyre, a NATO-ra,

a német védelmi politikára vonatkozóan. Megvallom, a lehető legrosszabb forráshoz fordult. Azzal, amit mondtam, aligha lehetett elégedett. Nem volt több,

mint amit erről egy rendszeres újságolvasó tudhat. Neki meg, mivel éppen magamfajta avatatlanokat akart felvilágosítani, ez édes-kevés lehetett.

Távozásom előtt még megígértem neki, hogy napközben szerzek szállodaszo-

bát két öccsének, akiknek kedden kell érkezniök Budapestről. Még Amerikából

arra kért, hogy helyezzük el őket az Új Látóhatár irodahelyiségében. Az azonban
eléggé kényelmetlen – válaszoltam neki. Megváltoztatta tehát a terveket. Jobb,

ha szállodába mennek! – mondta mindjárt azután, hogy megérkezésekor ott várta

lakásomon a két fivér levele, amelyben közölték, hogy nem gépkocsin, hanem az
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Orient Expresszel érkeznek Münchenbe, kedden este. A délelőtt folyamán felhívtam vagy nyolc kisebb, szerényebb, olcsóbb pályaudvar-környéki és

schwabingi szállodát. Sehol üres szoba. Végül a kilencedikben sikerült: de csak

négy éjjelre. Többről nem is volt szó. Az ára is elviselhető. Gyorsan hazatelefonáltam és megnyugtattam Imrét, minden rendben, van szállodaszoba.

Mit csináltál egész nap? – kérdeztem este, amikor munkából hazaértem. –

Levelet írtam, dolgoztam egy kicsit, aztán lefeküdtem. – Mivel kinn elég kellemes volt az idő, átmentünk a közelben lévő Sheraton szállodába, ahol megvette

kedvenc európai lapját, az International Herald Tribünét, megnéztük a szálloda

alagsorában az üzleteket, majd nagyobb kanyarral tértünk vissza a Bülow utcába.

Régi dolgokról beszélgettünk. Emlékeket, embereket, eseményeket idéztünk

fel. Nem tudom, miért jutott eszembe két diákkori társának a neve. Mind a kettő

Péter volt. Elek Péter és Kovács Péter. Együtt dolgoztak Teleki Pál politikaiföldrajzi szemináriumában a közgazdaságtudományi egyetemen. Imrének
beszélgetőkedve támadt, részletesen elmondta a két barát történetét. Elek Péter

tagja volt annak a cserkész-munkaközösségnek, amely 1935 nyarán a román
Gusti professzor módszere alapján az első kollektív falukutatást végezte Bara-

nyában. Ennek anyagát tartalmazza az „Elsüllyedt falu a Dunántúl” című kötet,
melyhez Teleki írt előszót. Elek állandó kapcsolatban maradt vele. 1944 decem-

berében elkísérte arra az útjára, amely az ellenállási mozgalom felszabadítási bizottsága megbízásából a fronton át az oroszokhoz vezette. December 20-án lépték át a frontot Vámosmikolánál. Malinovszkij marsallhoz igyekeztek, de nem
jutottak el hozzá. Mindkettőjüket kémkedés gyanújával lefogták az oroszok.

Imre később megszökött. Elek Péter habozott, bízva abban, hogy úgyis kiderül
az igazság és kiszabadul. Nem így történt. A Szovjetunióba hurcolták, katonai

bíróság elé állították, elítélték, börtönbe vetették. Soha nem tért vissza Magyarországra. Imre a történetet megírta a „Magyarország megszállásá”-ban. Kovács

Pétert – a másik diákkori barátot – mentora, Teleki Pál Amerikába küldte. Abban az időben, amikor Eckhardt Tibor is távozott. Ott nyoma veszett. Imre nem
tudta, mi történt vele. Aztán Darvas Józsefre terelődött a szó. Megemlítettem,

hogy soha sem beszélt arról a találkozásról, amely nem sokkal Magyarországról
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történt eltávozása után közte és Darvas között történt. Valóban, találkozott már
mint emigráns Darvassal. 1948-ban Zürichben. Darvas felesége beteg lett, az

orvosok külföldi kezelést ajánlottak. Így került Svájcba. Darvas akkor építésügyi
miniszter volt. Feleségét meglátogatva, ő kereste a találkozást Kovács Imrével,

össze is jöttek. A beszélgetés akkor még könnyen ment a múltat és a közelmúltat

idézve fel. Darvas eléggé borúlátó volt a jövőt illetően, reménytelennek ítélte meg

az ország sorsát, a lázadozás helyett azonban tanácsosabbnak vélte a belenyugvást
és a helyzettel való kiegyezést. Időnként elérzékenyült. Kesergett azon, hogy
útjaik elváltak. Vagy tíz évvel később ismét összejöhettek volna, Stockholmban,

ahová Darvas Budapestről, Kovács Imre New Yorkból érkezett a Béke Világtanács ülésére. Ezt azonban Darvas már elhárította. Nem vitás, hogy miért. Hiva-

talos minőségben volt ott és az 1956 utáni nemzetközi légkör nem kedvezett egy
ilyen találkozónak. Veres Péterről, Darvasról és Erdeiről többször beszélgettünk

Imrével. Veres Pétert kedvelte hibái ellenére is. Darvasról legtöbbször a sajnálkozás hangján szólt. Gyenge, tehetetlen embernek tartotta. Erdeivel szemben tele
volt indulattal és előítélettel. Ez akkor sem enyhült, amikor az eltávozásunk utáni
hazai értesülések Erdei emberi viselkedéséről inkább pozitívak,

Darvaséról inkább negatívak voltak. Kovács Imre sohasem tudta elfelejteni a

régi ellentéteket, amelyek nem is annyira személyiek, mint politikaiak voltak.
Igazi ellenfelének és ellenlábasának Erdeit tartotta, ő jelképezte a parasztságnak
azt az útját, amelyet Imre elkerülni vagy simábbá tenni kívánt. Az autonóm pa-

rasztpolitika ügyének elárulását érezte Erdeinek „reálpolitikájá”-ban, amely a
sztálini kommunizmusnak való teljes behódolásban jelentkezett. Ezt sokkal súlyosabbnak ítélte meg, mint Darvas gyengeségét és egyéb emberi fogyatékosságait. Véleménye akkor sem változott meg, amikor sok helyről hallhatta, hogy az

előbbi 1956 után jó értelemben megváltozott és dicséretes kezdeményezések
elindítója, pártfogója, segítője lett, az utóbbi pedig – eltekintve a „Magyarország

felfedezése” jegyében kezdett új szociográfiában játszott szerepétől – inkább a

hazai mozdulatlanság és maradiság védelmezőjének bizonyult. Ezen az estén sem
sikerült benne némi megértést keltenem Erdeivel szemben, érveim lepattogtak

róla és amikor Bibóról beszéltünk, vele szemben is az volt legfőbb panasza, hogy
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a parasztpárti polarizáció korában – jóllehet nézeteik rokonok voltak – nem mellé, hanem Erdei mellé állt. Ezt Bibónak sohasem bocsátotta meg.
Szeptember 16, kedd.

Jóllehet felkelt időben, nem reggelizett velem. Csak odaült a konyhai asztal-

hoz beszélgetni, de nem evett. Azt mondta, majd készít magának teát és keres

valami harapnivalót a jégszekrényben. Gyanakszom, hogy nem tette. Ismét pa-

naszkodott, hogy nincs étvágya. Szidta az amerikai konzerveket, azok tették

tönkre a gyomrát. Azzal váltunk el, hogy délelőtt bejön a rádióba, meglátogatja
ott dolgozó régi barátait. Így történt. Részt vett a szerkesztőségi értekezleten,

röviden meg is köszönte a magyar osztály igazgatója üdvözlő szavait. Aztán elmentünk abba a penzióba, amelyben öccsei részére szobát foglaltam. Szemrevé-

teleztük a házat, a szobát, a reggeliző helyiséget. Közel a pályaudvarhoz, a város

központjához, a nagy áruházakhoz. A szomszédban elfogadható színvonalú és
áru vendéglő. Minden szempontból kielégítőnek látszott. Visszatérve a rádióba, a

munkatársak egyike interjút készített vele az 1945 őszi magyarországi helyzetről

és negyvenötös választásokról, majd részt vett a „Szerkesztők fóruma” című ke-

rekasztal-beszélgetésben, mely a küszöbön álló amerikai elnökválasztás kilátásai-

ról folvt.

Este elmentünk a pályaudvarra. Az Orient Express némi késéssel érkezett. A

budapesti vagonból frissen, széles mosollyal, de némi meghatódottsággal leszállt

a két öccs, Endre és László. Kölcsönös ölelés, csomagok leszedése és a kissé
szemrehányó érdeklődés, miért nem autóval jöttek. Imre ennek jobban örült
volna, mert, mint mondotta, kocsi nélkül eléggé körülményes és fáradságos lesz a

tervezett ausztriai körút. Vonaton, menetrendhez kötve, csomagokkal bajlódva

minden nehezebben megy. Aztán megnyugodott. Láthatóan örült a két testvér
jövetelének. Endrét és Lászlót elvittük a Luisen strasséra, a Marion penzióba.

Imre megállapodott velük, hogy másnap délelőtt elmegy értük, és velük lesz.
Kicsit meglepett, hogy nem most, azonnal beszélgetnek, hiszen még csak fél tíz

körül járt az idő. Azzal nyugtatott meg, hogy marad még elegendő idejük egymás
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számára. Ilyenkor már fáradt és semmi értelme sem lenne így az éjfélig vagy
azutánig elhúzódó csevegésnek.
Szeptember 17, szerda.

Ismét nem reggelizett velem, de odaült az asztalhoz és beszélgettünk. Lé-

nyegtelen apróságokról. Háromnegyed kilenckor azzal váltunk el, hogy az öccseivel tölti a napot és bizonytalan, hogy este hány órakor jön haza. Arra számítottam, hogy Endrével és Lászlóval vacsorázik, tehát majd csak eléggé későn látom

ismét. Nagy volt tehát a meglepetésem, hogy amikor a szerkesztőségből hat óra
tájban hazatértem, ő már otthon volt. A nagyszobában ült, előtte egy pohár,

benne fehér bor vagy fröccs, az asztalon mindenféle papírok kiterítve. Ismét írt

valamit. Amikor látta, hogy mennyire csodálkozom korai hazajövetelén, magya-

rázkodni kezdett, hogy elsőre ennyi idő is elegendő volt az öccsökkel való beszélgetésre. Megemlítette, hogy Mitsy felesége és Andrea lánya 1981-ben szeretné
meglátogatni a pesti családot. Endrével és Lászlóval is beszélt már erre). Jó len-

ne, ha megvalósulna a terv. Nyúzottnak látszott. Panaszkodott, hogy a járkálás
eléggé kifárasztotta, nem bírta tovább. Merre voltatok? – kérdeztem. Megnézték

a város belső részét, elmentek a pályaudvarhoz, majd a Stachusnak nevezett fő-

térre, azután a sétáló utcákban járkáltak, végül letelepedtek egy vendéglőben,
ahol jó bajorosan megebédeltek. Imre kedvelte a bajor kosztot. Valahányszor azt

kérdeztem tőle, hová menjünk és mit együnk, mindig az volt a válasza, hogy

német helyre; magyar, olasz, francia, jugoszláv, kínai konyhát másutt is talál.
Szerette a húslevest májgombóccal, a bécsi és frankfurti virslit, a főtt disznólábat

burgonyával és káposztával. A sört azonban nem nagyon kedvelte. Ebédhez sem
ivott alkoholt, túlságosan bágyasztja, mondotta, délutánonként meg dolgozni

szokott. Kedden is elhárított egy ebédmeghívást azzal, hogy délután szerepelnie

kell a rádióban és a bő étkezés tompítja szellemi frisseségét. Tömény alkoholt –

amerikai szokáshoz híven – csak naplemente után ivott. A mai ebéd, úgy látszik,
kifogott rajta, mert alig várta, hogy kicsit lepihenhessen. Hamarosan el is tűnt és
csak vagy két órával később jelent meg ismét a nagyszobában. De nem marad-

tunk sokáig együtt. Enni nem akart. Elég volt az ebéd. Megvárta, míg végzek a
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vacsorával, talán megivott ő is egy pohár bort, még beszélgettünk egy rövid ideig,
aztán ki-ki elvonult a szobájába.

Ma gyanakodtam először, hogy valami komolyabb baja van. Feltűnt, hogy

időnként el-elkalandozik gondolataiban, nem tud úgy koncentrálni, mint azelőtt,

megismétel dolgokat, amelyeket már elmondott, a mozgása is nehezebb lett,
mintha fáradságot okozna a leülés és a fölállás. E tünetek azonban még semmit
sem sejtettek abból, hogy voltaképpen mi a baja.
Szeptember 18, csütörtök.

Napközben ismét találkozott az öccseivel, de újból eléggé korán tért haza.

Főleg azért, mert estére vendégeket hívtam és friss akart lenni. Amikor munká-

ból jövet Edittel harapnivalót készítettünk, süteményeket és gyümölcsöt tálakra
helyeztünk, a különböző bútordarabokat elrendeztük, ő ott forgolódott körülöt-

tünk, szórakoztatva minket mindenféle régi és újabb történetekkel. Igyekezett jó

formát mutatni, amire hamarosan alkalma is volt, hiszen nyolc óra után érkeztek

a vendégek, köztük Endre és László, akiket a társaság tagjai most ismertek meg.
Az este jó hangulatban, vidáman telt.

Imre szeretett szerepelni és a társaság központja lenni, ami majd mindenkor

sikerült is, hiszen színesen, élvezetesen adta elő történeteit, nemcsak a beavatott

érzését keltve hallgatóiban, de meggyőzve őket arról, hogy amiről beszél, ahhoz

valóban ért is. Mert nem szívesen társalgott olyasmiről, ami neki idegen volt vagy
ami nem érdekelte. Ha ilyesmi szóba került, ügyes fordulattal ismét ráterelte a

beszélgetést arra, amiben otthon érezte magát. Ezen az estén is igyekezett csillogni, de ez már nem sikerült annyira, mint máskor. Amit mondott és ahogyan
mondta, fakóbb volt annál, amit megszoktunk tőle. Talán ő maga is érezte ezt,

ami elkedvetlenítette, ezért hallgatott gyakran és hagyott másokat beszélni. A

társaság ennek ellenére élvezte a három Kovács fivért. Endrét és Lászlót csöppet

sem feszélyezte az ismeretlen társaság, hamar felengedtek, megtalálták hangjukat, „hazai” ízeket adva a „kintiek” csevegéséhez.

Kovács Imre volt a népi írók közül a leginkább társasági ember. Abban az ér-

telemben, hogy könnyen, természetesen, gátlások nélkül mozgott bármilyen
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társaságban. Már kora fiatalságától kezdve. Sokakat meglepett, hogy parasztfiú

létére mily magától értetődően és közvetlenül forog olyan helyeken, amelyeket
némely sorstársai a felsőbb osztályok előjogának és természetes környezetének

tartottak. Nem voltak kisebbrendűségi érzései még a pesti főúri szalonokban

sem. Az 1945 utáni politikai garnitúrában azok közé a kevesek közé tartozott,
akiket külföldiek is szívesen hívtak meg fogadásokra és társasági összejövetelekre,

nemcsak mert „tudott inni” (vagyis a gyors berúgás veszélye nélkül alkoholt fo-

gyasztani) – ahogyan mondták –, hanem főleg azért, mert tudott társaságban

könnyedén és fesztelenül viselkedni. Veres Péter, amikor Imre 1947 február végén kilépett a Nemzeti Parasztpártból – megbántani nem, legfeljebb enyhén
bírálni akarván – azzal marasztalta el, hogy „a Park Klubban kívánt parasztpárti

politikát csinálni”. Ha Péter bácsit nem tiszteltük volna olyannyira, nyilván megkérdezhettük volna, miért baj az, ha egy parasztpolitikus a Park Klub parkettjén
is biztosan mozog és nem engedi át ezt a terepet sem – megmaradva a verespéteri

szóhasználatnál – az „uraknak”. Kétségtelen, hogy Kovács Imre egyaránt otthon

volt egyszerű parasztházakban, jómódról tanúskodó polgári lakásokban és választékos ízléssel berendezett főúri palotákban. Jó modora volt, választékosan öltözködött, ismerte a társasági szokásokat és elfogadott érintkezési formákat. Tudta,

milyen alkalomra, milyen ruhát illik viselni, a társasági összejövetelek jellege

milyen beszélgetési témákat enged meg, milyen húshoz milyen italt szokás inni
és az italok keverésében mi mivel vegyülhet. Irigyelték ezért mindazok, akik ha-

sonló biztonságra vágytak, de azt elérni nem tudták és topogtak, ahol ő határozott léptekkel járt.

De, messze kanyarodtam a müncheni estétől, amelyen Kovács Imre, ha nem

is tündöklött, de mindenkiben jó emléket hagyott hátra és olyan vendég benyomását keltette, akit szívesen látnak máskor is.
Szeptember 20, szombat.

Imre és két öccse a reggeli bécsi vonattal utazott el. Az előző nap vásárlással,

utazási előkészületekkel és a további út megtervezésével telt: levelezés, még egy
cikk elküldése Kanadába, telefon Bécsbe, Zürichbe és Párizsba. Csomagokkal
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megrakodva érkeztünk ki a pályaudvarra. A vonat félig üres volt. A kabinban

nem utazott más, csak a három Kovács. Hosszabb búcsú Endrétől és Lászlótól,
rövidebb Imrétől, akit visszavártam Münchenbe. Egy órával később magam is
útnak indultam néhány napi hegyi pihenőre az ausztriai Arlbergre.

A Kovács fivérek útja először Salzburgba vezetett. 9* Négy napot töltöttek ott.

Megnézték a várost. Nagyokat sétáltak és autóbusszal kirándultak Mattseere,

ahol Imre már járt 1979 őszén, felkeresve néhány helyet, amely bevonult a Szent

Korona történetébe. 1945-ben itt ásták el vashordóban a koronát és a koronaék-

szereket. Szálasinak ez volt utolsó ausztriai tartózkodási helye. Itt készült – 1945.

május 1-én – az a jegyzőkönyv, amelyben utoljára mondott véleményt a magyar
és a világhelyzetről. Itt vették őrizetbe és szállították Budapestre az amerikaiak.

Kovács Imre megmutatta két öccsének a házat, ahol Szálasi lakott és azt a helyet,
ahol az elásott koronát és koronázási ékszereket megtalálták.

Szeptember 24-én, szerdán utaztak Bécsbe. A délutáni órákban érkeztek az

osztrák fővárosba. Haas György a szaléziánus szerzetesek fogadójában szerzett

nekik szobát. Vacsorára Haaséknál voltak hivatalosak, de nem maradtak sokáig.

Imre javaslatára 9 óra körül már felszedelődzködtek és mentek vissza szállásukra.
Az ott lakókkal nemigen beszéltek, legfeljebb Szollár atyával, aki a trais-kircheni

tábor magyar lelkésze. Ájtatosságra és rövid elmélkedésre való invitálását – mint
Imre később elmondotta – nem követték. Haasék készítettek néhány fényképet,

Salzburgban Endre és László fényképezett. Az utolsó képek azonban Zürichben
készültek róla.

Másnap, csütörtökön volt az előadása a bécsi Európa Klubban. A délelőttöt

Imre a szaléziánus házban töltötte. Készült az esti szereplésre. Délután 4-kor

ment érte Haas György. Fél órával később rövid beszélgetésre Hanák Tiborral

találkozott, majd Darányi Ferencnél, az Európa Klub elnökénél volt hivatalos
9

Kovács Imrének Németországon kívül töltött heteit részben az ausztriai

útibeszámolójából, részben baráti levelekből rekonstruálom. Köszönet Auer
Lászlónak, Borsos Sándornak, Fercsey Jánosnak, Haas Györgynek, Kéri Tamásnak,

Méray Tibornak, Nagy Klárának, B. Szabó Péternek és – nevét elhallgatni kívánó –

még két barátomnak az értékes tájékoztatásért.
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uzsonnára. Hideg étellel kínálták, de nem evett, mint előadásai előtt sohasem. A
vendégek között volt Révay István, akivel valamikor New Yorkban a Szabad

Európa Bizottságnak ugyanazon az osztályán dolgozott. A neves kisebbségi

szakértő visszavonulása után Ausztriában, Bécs közelében telepedett le.

Darányiéktól a társaság átment az előadás színhelyére. Ott már szépszámú közönség gyűlt egybe. Kovács Imre az amerikai külpolitikáról beszélt, különös tekintettel a közelgő elnökválasztásokra. Az előadása eleven volt, a kérdésekre ki-

merítő választ adott, a jelenlévők láthatóan meg voltak elégedve szereplésével, a
végén lelkesen megtapsolták. Szemtanúk szerint igen jó formában volt, a beteg-

ségnek vagy fáradságnak semmi nyoma nem látszott rajta. Utána új könyvét de-

dikálta és elbeszélgetett többekkel, köztük két magyar fiatalemberrel, akik a
mödlingi kitérő táborban laktak. Imre elmondta nekik, hogy szívesen nézne meg

egy magyarok lakta tábort. Talán, pénteken, amikor öccsei már elutaztak és úgyis
Bécs-környéki kirándulásra készül.

Szeptember 26-án, pénteken Imrét és két testvérét Haas György vitte ki au-

tóval a pályaudvarra. A búcsúzkodás gyors és rövid volt, Imre nem szerette a

hosszas és érzelmes elválásokat. Endre és László a késő délutáni órákban érkezett

vissza Budapestre. Imre pedig Haasszal együtt elindult gépkocsin Schwechat
felé, majd onnan déli irányba fordulva Mitterndorf nevű községbe, hogy meglá-

togassa Odescalchi Margitot, aki színes egyénisége volt a negyvenöt utáni politikai életnek. A neves hercegi család néhány tagja – főleg O. Kaja – szoros kapcso-

latban volt az ellenállási mozgalom több vezető személyiségével, az Odescalchi-

ház amolyan találkozóhelye volt a német- és náciellenes szellemi embereknek.
Odescalchi Miklós a kormányzói „Kiugrási iroda” megbízásából 1944 nyarán

gépével Olaszországba a szövetségesekhez akart repülni, de Anconában kényte-

len volt leszállni, a németek elfogták és a magyar nyilasoknak kiadták, akik 1945
januárjában Sopronkőhidán „áruló”-ként kivégezték. 1945-ben minden rokoná-

nak, barátjának és ismerősének nagy meglepetésére Odescalchi Margit belépett a

kommunista pártba. Rákosiék büszkén mutogatták hercegi származású elvtársnőjüket. Az újdonsült kommunista csillagot a külügyminisztérium protokollosztályára osztották be, ahol hasznosíthatta az etikett terén meglevő bő ismereteit és
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a főúri körök társasági életében szerzett tapasztalatait. Később a washingtoni

magyar követségre került tanácsosnak. A negyvenes évek végétől, ötvenes évek
elejétől már nemigen lehetett hallani róla. A forradalom után ment ki Ausztriába. Kovács Imre ismerte az ellenállási mozgalomból, negyvenöt után azonban

csak egyetlen alkalommal, egy fogadáson találkozott vele. Most az imént említett

burgenlandi községben, egy faluszéli munkásbarakkban lakik, ahol egy jugoszláv
nő gondoskodik róla. Némi járadéka van, a rokonoktól vagy ismerős arisztokrata

családoktól nem kér támogatást. A környék nyomornegyed benyomását kelti.
Nem találták otthon, de a házbeliek tudták, merre szokott ilyenkor sétálni. Egy
erdei úton akadtak rá. Imre szerint azonnal megismerték egymást. Erősen meg-

öregedett, szívbaja is kínozza, külseje azonban ápolt, ruházata gondozott volt. A

beszélgetés nehezen indult meg, de aztán felengedett a kezdeti elfogódottság.
Betértek egy vendéglőbe ebédelni. Életünk végén vagyunk, végezzünk számadást

– javasolta Imre. Mindketten szép sorjában elmondták, mi történt velük az elmúlt három évtizedben, milyen megpróbáltatásokon mentek át és mi mindent
éltek meg. Imre és Haas György szerint az idős hölgy megható módon amolyan

mérleget készített életéről, őszintén vallott derűs és szomorú pillanatairól. Két
óra hosszat beszélgettek, majd visszatértek a barakktelepre és elbúcsúztak egymástól. Imrét fizikailag és lelkileg egyaránt rendkívül megviselte az út, főleg az
Odescalchi Margittal való találkozás. Mödlingbe már nem mentek. Mindezek
után nem volt ereje magyar táborlakókkal szót váltani.

Szombaton nem akarta, hogy bárki is zavarja. Haas Györgynek panaszkodott,

hogy rosszul érzi magát. Elmondta, hogy már New Yorkból való elutazásakor is

eléggé kínozták a gyomorfájdalmak, de az utat nem mondhatta le, minden meg

volt beszélve és meg volt szervezve. Ha visszaérkezik Amerikába, azonnal megvizsgáltatja magát – tette hozzá. Mitsy is észrevette, hogy valami nincs rendben:

ingerült volt, ami szokatlan nála. Talán érzett már valamit, de elhallgatta és ma-

gába fojtotta. Amikor vasárnap délelőtt Haas elment érte, Szollár atya arról pa-

naszkodott, hogy Imre mindig visszahúzódik, pedig szeretne vele hosszabban
elbeszélgetni. Imre pedig bevallotta, szombaton oly rosszullét fogta el, hogy
majdnem telefonált Haaséknak. Vasárnap lévén mégis autóba ültek és a családdal
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együtt kirándultak a közeli Wachauba. Weissenkirchen-ben, egy Duna-parti

halászcsárdában ebédeltek. Imre ismét keveset evett, az étel felét odaadta Haas

kislányának. Kora délután érkeztek vissza a szaléziánusokhoz. Azonnal lefeküdt,
mert este Zeke Zoltánnal, régi barátjával volt találkozója és valamennyire friss
akart lenni.

Szeptember 29-én, hétfőn utazott el Bécsből. Haas György vitte ki reggel a

pályaudvarra. Az innsbrucki vonatra szállt. A tiroli fővárosba Hóry László invitálta. Az állomáson várt rá, elvitte egy szállodába, majd megmutatta a város ne-

vezetességeit. Imre szerint Hóry igen jó idegenvezetőnek bizonyult, kedvvel és

szeretettel kalauzolta mindenfelé, de nem volt valami szerencsés az esti vacsora
helyének kiválasztásában. Persze, fogalma sem volt, hogy vendége beteg. Elmen-

tünk több kívánatos, ízléses, étvágygerjesztő kisvendéglő mellett, de Hóry csak

cipelt tovább – mondotta néhány nappal később –, valami elegáns helyet szemelt

ki, meg is érkeztünk, de a koszt nem nekem való volt, bármilyen előkelő módon

szolgálták is fel. Imre azt hitte, ártott neki az innsbrucki vacsora. Vendéglátója
terveit nem akarta azonban felborítani azzal, hogy bevallja, legszívesebben nem
enne semmit és nem menne el sehová.
Október 4, szombat.

Délután fél három óra tájban érkeztem vissza Garmisch-Partenkirchenből

Münchenbe. Az előző napokat egy ott rendezett és Kelet-Európával foglalkozó

nemzetközi tanulmányi konferencián töltöttem. Münchenből való elutazásakor
abban állapodtam meg Imrével, hogy bármikor visszajöhet, akkor is, ha nem
vagyok otthon. Lakáskulcsa van, tehát nincs hozzám kötve. Szeptember 30-án

érkezett meg Innsbruckból, ahol alig egy napot töltött.

Megjőve, nem találom a lakásban, de a holmija ott hevert a dolgozószobában.

Rövid várakozás után befutott. Lement kicsit sétálni – mondotta. Sütött a nap és

viszonylag meleg volt. Leültünk beszélgetni, én az arlbergi napokról, majd a
garmischi konferenciáról számoltam be. Átadtam közös barátunk, Held József
professzor üzenetét, hogy a Rutgers Egyetem hajlandó megőrizni írói hagyaté-

kát. Lám, gondolt már erre is! A Rutgers látszik erre a legalkalmasabbnak –
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mondotta –, talán lesznek Magyarországgal foglalkozó fiatalok, akik majdan

átnézik és feldolgozzák az anyagot. Held üzenete szerint a New Yorkba való

visszatérése után összeülnek az egyetem illetékes emberével és megbeszélik a
részleteket.

Aztán Imre elkezdte mesélni, mi történt az elmúlt napokban. Visszatérve

Münchenbe, keveset ment ki a házból – mondta –, sokat feküdt cs pihent. Köz-

ben olvasott. Egy alkalommal ellátogatott a rádióba, egy másik alkalommal Ben-

kő Zoltán vitte ki autón Molnár József nyomdájába. Molnár azonban Olaszor-

szágban volt, így csak Kerekesékkel beszélt. Röviden. Tőlük is hamar elbúcsúzott. Esti meghívást kettőt fogadott el. Egyszer Csonka Emiléknél, egyszer Gá-

bor Áronéknál vacsorázott, örült – mondotta –, hogy Csonkáéknál találkozott

Szamosi Józseffel, akit még a régi népi mozgalmi időkből ismert, Ölvedi Jánost
is szerette volna látni, de a vele való összejövetelt nem sikerült nyélbe ütni. A

legtöbben az amerikai elnökválasztás esélyeiről faggatták. Valószínűnek tartotta

Reagan győzelmét, annak politikájában látott pozitív mozzanatokat, ám nem
lelkesedett érte annyira, mint négy évvel ezelőtt Carterért.

Minden apropó nélkül ismét előhozakodott egy régi ötletével, írásban is le

kellene rögzítenünk, hogyan képzeljük el Magyarország jövőjét. Milyen sorsot
gondolunk a magyar népnek? Mi legyen a kommunizmus után? Aggasztotta,

hogy egyszer csak felragyog a szabadság napja és mi itt állunk üres kézzel, minden politikai koncepció és program nélkül. Emlékszem, már tavaly is puhított,

lássam be, hogy igaza van. Miért ne lehetne az Új Látóhatár egy ilyen jövőt tervező kezdeményezés fóruma? Miért nem bátorítom a folyóirat ilyen feladatra

alkalmas munkatársait, hogy fogalmazzák meg elképzeléseiket egy kívánatos

politikai rendszer szerkezetéről és működéséről. Ő maga tavaly is, ezúttal is felvetett néhány konkrét ötletet arról, mi történjék a földdel, az államosított iparral,

az állami bürokráciával stb. Ezt kellene pontosan kidolgozni. Vagy tíz évvel ezelőtt összeállított egy „Magyar alternatíva” című mintegy 24 lapos angol nyelvű
memorandumot, amelyben az amerikai külügyminisztérium részére összefoglalta

elképzeléseit egy új Magyarországról. Valami ilyesmit kellene másoknak is
írniok. A különböző tervekről ankétot lehetne rendezni, ötletét oly életrevalónak
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és halaszthatatlannak tartotta, hogy hajlandónak mutatkozott még pénzt is szerezni (amit egyébként nemigen tett) ilyen munkák kinyomtatására.

Nem lehetett meggyőzni arról, hogy erre az idő nem érett meg. Magyarorszá-

gon és a világban belátható időn belül nem lehet olyan változásokra számítani,
amelyek nyomán mi abba a helyzetbe kerülhetnénk, hogy az ország politikai

jövőjének alakításába beleszólhassunk vagy bármilyen illetékes tényező a mi el-

igazító szavunkra várna. Ha meg így állnak a dolgok, akkor merő álmodozás egy
jövendő Magyarország körvonalait megrajzolni, politikai programokat kidolgozni. Kovács Imre feltételezése a kommunista rendszer összeomlása és egy demokratikus berendezkedés lehetőségének megnyílása volt, de reálisan gondolkodott, a

mából akart kiindulni, a mai berendezkedést alapul venni, annak lehetőleg zökkenőmentes átalakítását tartva szem előtt. Abban egyetértettünk, hogy minden

tervnek a mindenkori adottságokra kell épülnie. Hogyan lehet azonban például
egy tíz vagy húsz, vagy ötven év múlva esetleg bekövetkező változásra már ma

felkészülni, ha nem ismerjük a majdani adottságokat? Ezek ugyanis állandóan
változnak. Újból tapasztalnom kellett, gyengék az érveim, hogy elképzeléseitől

eltérítsem. Ez a nézeteltérés volt egyébként egyik oka annak, hogy viszonya az Új

Látóhatárhoz az utóbbi években hűvösebb lett. Úgy érezte, hogy épp ott nem
talál megértésre, ahol erre a leginkább számított. Beszéljünk másról – ajánlotta
most is, amikor nyilvánvaló volt, hogy nem tudunk szót érteni.

Visszakanyarodott a beszélgetés az ausztriai benyomásokra. Volt három meg-

rendítő találkozásom – mondotta. Révay Istvánnal, akit rég nem látott és akinek

nagyon örült, de mivel Bécsen kívül lakik és indult a vonata, csak röviden beszél-

gethettek. Ez bosszantotta. Aztán Zeke Zoltánnal, aki valamikor a védője volt,
az írói perek idején, azóta is meghitt barátja. A beszélgetés azonban nem jól végződött. Nem tudni, miért. Imrét valami felingerelte, többet várt a Zekével való
találkozástól. Nem faggattam, mert láttam, hogy nem szívesen beszél róla. Va-

lamin összekülönbözhettek. És végül Odescalchi Margit, akivel való találkozása
lelkileg teljesen leverte. Részletesen kitért a volt hercegnő élettörténetére, aprólékosan beszámolt a beszélgetés lefolyásáról, a benyomásokról, amelyeket nyert és

a siralmas környezetről, amelyben a megtört, idős nőt találta. Próbálta megérte79

ni. Tolsztoji figura, aki azzal vezekel élete tévedéseiért, hogy a nyomort választja,
nem fogad el semmilyen támogatást, nem vágyik a hozzá illő környezetre, hanem
a társadalom peremén élő idegen vendégmunkások körében, azokéhoz hasonló
életviszonyok között a szó szoros értelmében tengeti életét. Az esetre az est fo-

lyamán még egyszer visszatért, amikor Edittel hármasban vacsoráztunk. Elhárí-

totta javaslatunkat, hogy otthon étkezzünk. Nem, a vendégeim vagytok, menjünk valahová enni! - jelentette ki ellenkezést nem tűrő hangon. Persze, bajor

helyre. A város központjában lévő Torbráustuben, egy régi müncheni vendéglő

mellett kötöttünk ki. Balszerencsénkre, mert nemigen ízlett, amit rendeltünk.
Imre a hús felét otthagyta, egyébként is kedvetlen volt, alig ivott, nem sokkal az
étkezés befejezése után közölte, hogy fáradt,, szeretne hazamenni. Nőtt a gyanúnk, hogy feltehetően súlyosabb kórról van szó, mint az amerikai konzerv
okozta gyomorfájdalmakról.
Október 5, vasárnap.

Utolsó müncheni nap. Csomagolás, majd gyors reggeli. Kimegyünk a pálya-

udvarra. Alig van forgalom. Legfeljebb gyalogjárók, akik a választási helyiségek-

be igyekeznek. Németország új parlamentet választ. Útközben a lehetőségeket
latolgatjuk. Mindketten úgy látjuk, hogy Helmut Schmidt kancellár esélyei jók

és a szociálliberális koalíció megszerzi a többséget. A zürichi vonat már benn állt
a csarnokban. Kevesen utaztak. Könnyen találtunk helyet. Imre elrendezte csomagjait, majd kezet fogtunk, megöleltük egymást. Még volt bőven idő, de sem ő
nem szerette, sem én nem szeretem a hosszas búcsúzkodást. Aztán meg úgyis

találkozunk a jövő nyáron. Azt tervezte, hogy elmegy a PEN 81-es kongresszu-

sára és a francia fővárosból feleségével együtt leruccan néhány napra Münchenbe.
Nem gondoltam, hogy utoljára látom.
*

Zürichbe Nagy Csaba hívta a SMIKK nevében. Méray Tibor vitte Hollandi-

ába a szóbeli meghívást, amelyre Imre azonnal igent mondott. A vonat pontosan

befutott a zürichi főpályaudvarra, ahol Nagy Csaba várta és vitte el nyomban az
oerlikoni vasútállomás melletti Hotel Internationalba. Annak egyik előadóter80

mében kellett beszélnie. Az előadás fél ötkor kezdődött, mintegy ötven főnyi

közönség jelenlétében. Felolvasta az 1944-45 évekről szóló írását, látható siker-

rel. Utána vita volt. Az embereknek tetszett, hogy minden kérdésről nyíltan,
őszintén, tárgyilagosan beszélt. Nemcsak helybeliek jelentek meg, de többen

Bernből, Luzernből, St. Gallen-ból, Badenból, Schaffhausenból. Az előadás és a

vita között könyveit dedikálta. Fél nyolckor többekkel együtt a hotelban vacsorázott, majd a SMIKK titkára, B. Szabó Péter és családja vitték magukkal

volketswili lakásukba. Ott szállt meg. Lefekvés előtt még megivott egy korty
likőrt és egy üveg szódavizet. A háziakkal az amerikai belpolitikáról és a magya-

rokról beszélgetett, majd fáradságára panaszkodva, aludni tért. Már nem bírja az
éjszakázást – mondotta –, több alvásra van szüksége, mint volt régebben.

Hétfőn a családdal reggelizett, a délelőtti órákban a házigazdával beszélgetett.

Úgyszólván mindenről, ami egy közügyek iránt érdeklődő amerikai és európai

magyar találkozásakor felvetődhet. Szabó Péternek is előadta szinte vesszőpari-

pájává vált ötletét a „magyar alternatívá”-ról. Megígérte, elküldi angol memoran-

dumát, fordítsák le és vitassák meg. A SMIKK konferenciát is rendezhetne erről,
rövid időn belül erre vonatkozóan is kidolgoz egy menetrendet. Úgy látszik,

partnerre talált, ahol több megértéssel fogadják elképzelését, mint az Új Látóha-

tárnál. Elpanaszolta B. Szabónak, hogy nem tetszik neki a nyugati magyar folyóiratok iránya és az Új Látóhatárral sem sikerült előbbre jutnia.
A SMIKK titkára délben elvitte a pályaudvar közelében lévő Hotel

Centralba, ahol szobát foglaltak neki. Két óra körül vonatra ült, hogy lemenjen
Bernbe, eleget teendő Nagy Klára meghívásának, amely még New Yorkban ért el

hozzá, nem sokkal azután, hogy európai útiterve ismeretessé vált. Kicsit habozott, vonakodott, de Münchenből aztán végleges igent mondott Nagy Klárának,

ő jó női ösztönnel már rosszat sejtett, amikor Imrét a vonatról leszállni látta.

Igen rossz színben volt, fáradságra panaszkodott. Nagyéknál azonnal lefeküdt és
egy jó órát aludt. Klára főztjéből alig evett, húst egyáltalán nem. Az előadást este

8 órára hirdették meg. Körülbelül harmincan jöttek össze és Veress Sándor zene-

szerző üdvözölte közvetlen, meleg hangon. Imre „Egy kísérlet bukása” című elő-

adását olvasta fel. Azt, amellyel Hollandiában és Zürichben is szerepelt. Halkan,
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fáradt hangon beszélt. Utána az emberek szívesen váltottak volna szót vele, de ő

sürgette házigazdáit, menjenek. Azt sem akarta, hogy Klára vendéget hívjon.
Hazaérve fehér bort kért és egy órát beszélgettek.

Kedden korán kelt és azt mondotta, útja alatt most aludt először igazán jól.

Előző napi állapotához képest friss volt, kedvesen, meghitten beszélgetett a Nagy

házaspárral késő délutáni elutazásáig. Ismét különös női megérzés lehetett, hogy
Klára tudta, utoljára látja, amint a vonat ablakából integet. „Olyan ember, aki

sokszor találkozott a halállal, mint én, megérzi a közelségét” – írta levelében nem
sokkal a halál hírének vétele után.

Imre útja Bernből visszavezetett Zürichbe, ahol azonban már nemigen akart

emberekkel találkozni. A Mövenpick étteremben még megebédelt Böröcz Józseffel, a svájci keresztény magyar munkásszövetség vezetőjével és késő délután

összejött rövid időre Nagy Csabával és B. Szabó Péterrel. Meghívta őket egy
pohár italra egy városi hotelba, de míg vendégei whiskyt fogyasztottak, ő csak
Schweppest és igen sok szódavizet ivott. Nem sokáig voltak együtt. A többi kö-

zött az év elején írt Bibó-tanulmánya volt a téma. Szabó Péter vitte vissza a Ho-

tel Centralba. Utólag felidézve benyomásait, nem vette észre, hogy Imre beteg,

de levertnek, szenvedőnek, nehezen mozdulónak látta. Szerdán még Zürichben
volt. Csütörtökön – október 9-én – utazott el Párizsba.

A hollandiai konferencián megkérte Méray Tibort, foglaljon neki szobát ab-

ban a párizsi szállodában, amelyben már korábban is megszállt több alkalommal.
Azt a szobát kérte, ahol már lakott és amelyet ismert, a felső emeleten, a tetőre

nyíló kilátással. Biztonság kedvéért Münchenből még felhívta a Rue de Richelieun lévő Hotel Montpensiert, hogy rendben van-e a szobafoglalás. Rendben

volt. Mindig szívesen megy vissza a Montpensierba – mondotta. Párizsban Bor-

sos Sándor várt rá és kísérte el a hotelba. Egész este vele maradt. Borsos azt észlelte, mintha sárga lenne. Fáradtnak látszott, a menés is nehezére esett. Gyomorrontást emlegetett, szellemileg azonban frissnek mutatkozott, minden érdekelte,

hosszan kérdezősködött barátja magyarországi tapasztalatairól. A régi, megszo-

kott vendéglőben vacsoráztak, de Imre ezúttal is alig evett valamit. Borsost ked-
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velte, bár nem mindig és nem mindenben értett egyet vele. Becsülte nyíltságáért,
politikai szenvedélyéért, olykor makacs következetességéért.

Még aznap felhívta telefonon Auer Lászlót – az általa annyira tisztelt és

1978-ban elhunyt Auer Pál öccsét –, hogy megkérdezze, mitévő legyen: nem érzi
jól magát, fájdalmai vannak. Kérte Auerék orvosának címét. Majd azt mondta,

talán jobb lenne, ha a párizsi amerikai kórházba menne, hiszen amerikai állampolgár és a Blue Crossnál van biztosítva. Auer László nyomban telefonált és
másnap délelőtt tíz órára kapott terminust a kórház igazgató főorvosától. Annak

idején ő kezelte Auer Pált is. Egyik müncheni beszélgetésünkkor Imre elmondta,
hogy mily megrendítő volt tavalyi látogatása Pali sírjánál. Auer László vitte ki a
temetőbe. Hosszú merengés után Imre csak annyit mondott: „Úgy, hát ez a vég

...”

Pénteken – október 10-én – a TWA amerikai repülőtársaság irodája előtt volt

a találkozó Auer Lászlóval. Előtte Imre azon fáradozott, hogy október 14-re

szóló repülőjegyét átírathassa egy korábbi időpontra. Ez azonban nem ment.

Kedvezményes jeggyel utazott és a kedvezmény feltétele az volt, hogy meghatározott időben indul el New Yorkból és repül vissza Párizsból. Ha korábban akar

visszautazni, új jegyet kell vásárolnia és a kedvezményes jegy el nem használt

részét sem térítik meg. Ezen az sem változtat, hogy beteg és kórházba kell vo-

nulnia. A költségek tetemesek lennének. Ezzel a csalódással ment az orvosi vizsgálatra Auer Lászlóval, aki ismervén a tüneteket – nyomban megállapította, hogy
sárgasága van. A kórházi főorvos ezt megerősítette, hozzátéve, hogy a tünetek

nemcsak sárgaságra, de más májbetegségre is utalnak. Ennek kiterjedését és sú-

lyosságát alaposabb vizsgálattal kellene megállapítani. Be kellene feküdnie egy
kórházba. Imre közölte, hogy néhány nap múlva utazik vissza New Yorkba, október 14-re van repülőjegye. Az orvos újból megnézte és megállapította, hogy
állapota megengedi a négy napos halasztást. Lelkére kötötte azonban, hogy ne
mozogjon sokat és ha megérkezik New Yorkba, azonnal keressen fel egy kórhá-

zat. Azt is kérte, hogy az ottani vizsgálatok eredményéről őt is értesítsék. Imre
visszament a szállodájába, lepihent és amikor Borsos Sándor este ismét megláto-

gatta, ágyban fekve fogadta. Szombaton sem hagyta el a szobáját. Vasárnap
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Borsosékhoz volt hivatalos ebédre, de lemondta, mert gyengének érezte magát.
Délután Auer László kereste fel, némi javulást észlelt rajta, oly annyira, hogy
lementek sétálni, sőt arra is volt ereje, hogy Auerék-nál töltsön rövid időt. Hét-

főn reggel lement az utcára, hogy feleségének, Mitsynek néhány apróságot vásá-

roljon, annak ellenére, hogy mint Méray Tibornak mondta telefonon – „úgy

nézek ki, mint egy kínai”. Méray a hétvégén nem volt Párizsban és ezért csak

hétfőn telefonált, ugyancsak rossz állapotban, megfázástól és láztól kínozva. Kérdezte, volna-e kedve elmenni hozzájuk. Imre elhárította a meghívást, mondván,

nagyon gyenge. A rövid délelőtti séta is kifárasztotta. Pihenni akar. Mérayval

telefonon a többi között az Irodalmi Újságról is beszélgettek, amelybe Imre két
cikket szándékozott írni. Az egyikben – „Válasz a kritikákra” címen – a könyvével kapcsolatos véleményekkel és félreértésekkel szeretett volna foglalkozni, a

másikban a két fivérével való beszélgetésekre és a magyar parasztság mai helyzetére akart kitérni. Hétfőn este ismét Borsos volt nála a hotelben. Együtt mentek
le egy közeli kávéházba, hogy egyék valamit. Borsos szerint állapota mintha to-

vább romlott volna.

Végül elérkezett október 14-e. Keddi nap volt. Reggel Auer László autóval

elvitte a városi repülőállomásra, a „Terminal”-ra, ott felültette az autóbuszra,
amely kiszállította a repülőtérre. Gyenge lehetett, de nem mutatta, sőt még a
bőröndjét is maga akarta vinni, amit Auer természetesen nem engedett.

Aznap délután megérkezett New Yorkba. Hazatérve azonnal lefeküdt. Mitsy

nyomban telefonált Varga Lászlónak, megbeszélendő a teendőket. Nem véletlen,

hogy Vargára gondolt. Ismeretes volt, hogy közeli jóbarátok és ügyvéd lévén
Varga Laci gyakorlati dolgokban mindig avatott tanácsadónak bizonyult. Imre,

Varga László és Varga Béla szoros baráti hármast alkotott. Kéthetenként Varga
Bélánál találkoztak, a St. Mary's Home-ban, ahol Bélának kis lakása van és ahol
mindig terített asztallal várja a világ minden részéből hozzá látogatókat. Megható kedvessége, ahogyan vendégei elé rakja a kolbászt, szalonnát, sajtot, kenyeret,

édességet, és azt a fajta bort, amelyet a látogató kedvel. Imre és Varga László

rendszeres vendég volt a 72. utcában lévő apácaotthonban. Mitsy azért telefonált,

hogy eldöntsék, melyik kórházhoz forduljanak. New Yorkban csak orvos javasol84

hat kórházi beutalást. Imrének, mivel nem volt beteg, nem volt háziorvosa, jóllehet volt betegbiztosítása, de sohasem vette igénybe. Ő a közeli Queens General

Hospitalra gondolt, de Varga László azt ajánlotta, Mitsy beszéljen az ő saját
orvosával és kérje, hogy a jóhírnek örvendő New York Hospitalba utaltassa be.

Mitsy kihívott orvosa béldaganatra gyanakodott és beutalta a New York

Hospitalba, amely kiváló magánkórház, szoros kapcsolatban a Cornell egyetem-

mel. A First Avenue és a 68. utca sarkán lévő kórházba október 16-án, csütörtökön szállították be. Nyomban megvizsgálták. Ennek eredménye: vastagbéldaga-

nat a gyomor mögötti részben, továbbá feltehető májkomplikációk.

Mi, Európában pár nappal később tudtuk meg, hogy kórházban van, sárga-

sággal. Bécsből terjedt el annak híre, hogy az orvosok rákot állapítottak meg. A
hír forrása Varga László volt, akinek Bécsben előadást kellett volna tartania és
október 20-án készült elindulni New Yorkból. Imre kórházba szállítása és nyugtalanító állapota miatt azonban röviddel az indulás előtt az utat lemondta.

A beteg állapota tovább romlott. Újabb vizsgálat szerint a rák elérte a májat.

Felvetődött az operáció kérdése. Ezt Imre visszautasította, de amikor érezte,

hogy fájdalmai erősödnek és az orvosok a rák vészes terjedését állapították meg,
beleegyezett. Ekkor azonban már kétségessé vált, hogy érdemes-e. Október 27-

re, hétfőre tűzték ki az operáció időpontját. Előkészítésként október 24-én vér-

átömlesztést kapott. Igen erős fájdalmai voltak. Az orvosok morfint adtak neki.
Kiderült, hogy a májprobléma tisztázása nélkül a végbélrákot operálni értelmetlen. Az újabb vizsgálat viszont azzal végződött, hogy a májat már nem lehet
megoperálni. Műtétre tehát nem került sor.

Hétfőn, október 27-én, este 8 óra 30 perckor halt meg. Pontosan azon a na-

pon, amelyen harmincegy évvel ezelőtt az Egyesült Államokba érkezett.

Este tíz órakor Varga Béla és Varga László bement a kórházba, ahol a halot-

tas szobában már ott volt Mitsyn kívül Imre 26 éves Andrea lánya és Mitsy
nagynénje, aki a georgiai Columbusban él. A kórházi kezelés alatt egyébként ők

voltak Imre állandó látogatói. Varga Béla október 20-án volt először nála, akkor
fél óráig beszélgettek. Másodszor, október 22-én már csak öt percre láthatta. A

késő esti órákban el kellett dönteni a temetés részleteit. Imre kívánsága az volt,
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ha meghal, Varga Béla temesse el. Ezt Varga Lászlónak többször említette. A

problémát az okozta, hogy Imre református volt. Sikerült azonban olyan megoldást találni, hogy a halott vágya teljesüljön.

A New York-i gyászünnepségre október 30-án került sor a Független Magyar

Református Egyháznak a 82. utcában lévő templomában. Ez a magyar negyed-

nek is nevezett Yorkville nevű városrészben van. A gyászolók nagy számban jelentek meg, nemcsak New Yorkból, de más amerikai városokból is. A koporsót –
amelyet piros-fehér-zöld zászló borított – barátai vitték fel a templomba. A gyülekezet ősi zsoltárokat énekelt. Csordás Gábor református esperes magyar és

angol nyelvű imát mondott, majd méltatta Kovács Imre életművét, melyet Pál
apostol szavaival jellemzett: „Állt rendíthetetlenül, mozdíthatatlanul”. Varga

Béla pápai prelátus, lila palástban, először angolul köszöntötte a gyászoló családot, majd magyarul idézte fel Kovács Imre munkáját és mindenféle zsarnokság

ellen folytatott küzdelmét. A barátok és a Magyar Bizottság nevében Varga
László arról a harcostársról beszélt, aki egy új magyar reformmozgalom kimagas-

ló egyénisége és politikai pályáján a nemzeti kötelesség és a közéleti tisztaság
példaképe volt. Carelli Gábor operaénekes a Fészek Klub részvétét tolmácsolta.
Végül Kiss Sándor a népi mozgalom tagjai nevében vett búcsút Kovács Imrétől.

A gyászolók elénekelték a Himnuszt, Varga Béla prelátus és Csordás Gábor
esperes megölelte egymást, jelképezve a felekezeteken felüli magyar egyetértés
szellemét, amelyre Kovács Imre életével és munkájával példát adott.

A halott tetemét tartalmazó koporsót a New York-i gyászünnepség után a

Georgia állambeli Columbusba, az özvegy családjának városába szállították. Ide a
magyarok közül már csak Varga Béla kísérte, hogy Kovács Imre akaratának meg-

felelően a végső tiszteletadáson jelen legyen. A temetést október 31-én, pénte-

ken, a reformáció emlékünnepén délelőtt tíz órakor rendezték a Park Hill temetőben. A szertartást az episzkopális egyház lelkésze, Irwing Little végezte, Varga
Béla közreműködésével. A magyar parlament volt elnöke imát és beszédet mon-

dott. A szertartás végén Andrea – aki évekkel ezelőtt a buddhizmus lelki és szellemi hatása alá került – apjának szóló utolsó üzenetként egy buddhista vallásos
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textust mondott el a koporsó előtt. E szavakat Imre ismerte és tetszettek neki.
Andreától többször hallotta.

Kovács Imre nyughelye az özvegy családja, a Harveyk kriptája lett. Hosszú

utat tett meg, a dunántúli Felső-Göböl járástól az amerikai Georgia állambeli

Columbusig.

Szembe a sorssal – Kovács Imre utolsó hetei Új Látóhatár, 1980. (31. évf.) 4.
sz. 427-446. o.
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1981

A HORTHY-RENDSZER ANATÓMIÁJA
Trianon hatása
A trianoni béke két és fél évtizedre eldöntötte Magyarország sorsát. Nemcsak
azért, mert az Ausztriától elszakadt és teljes szuverenitását visszanyert új, függet-

len állam cselekvési lehetőségeit korlátok közé szorította, hanem azért is, mert az
ország irányítóinak ürügyül szolgált, hogy reá hivatkozva, önös érdekeiknek
megfelelő és a múltat sok tekintetben restauráló politikát kövessenek. A háború
elvesztése, a háborús felelősségben való elmarasztalás (bár Magyarország szerepe

inkább passzív volt, mint aktív) és az ország köré vont (közeli és távolabbi) ellenséges gyűrű meghatározták azt a külpolitikát, amelyet az egymást követő kormá-

nyok folytattak. Jóllehet, némely francia politikus részéről mutatkozott hajlandóság a trianoni béke majdani felülvizsgálatának megfontolására és Magyarországnak 1923-ban a Népszövetségbe történt felvétele, majd az általa nyújtott kölcsön
a korábbi elszigetelődés lassú feloldását jelezte, mégis a Nagy-Britanniával és
Franciaországgal való barátság, a háborúban győztes tábor felé való tájékozódás

lehetőségei csekélyek voltak, nem utolsósorban azért, mert a nyugati szövetség

közép-európai pártfogoltjai, a kisantant államai érthető okokból mindent elkö-

vettek, hogy Magyarország elszigetelődése állandósuljon, mozgási lehetősége
továbbra is korlátozott maradjon és belső viszonyai se javuljanak meg. A környe-

ző államoknak nem volt érdekük, hogy Magyarország baráti viszonyba kerüljön

nyugati szövetségeseikkel és olyan politikai arculatot mutasson, amely rokonszenvet ébreszthetett volna a demokratikus nemzeteknél. Ez volt a magyarázata

diplomáciájuk magyarellenes vonásainak és vonakodásuknak, hogy a magyar
demokratákat támogassák. A status quo megőrzésére irányuló nagy- és kisantant
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politika megnehezítette a magyar külpolitikai tájékozódás irányának szabad
megválasztását és eleve kudarcra ítélt a status quo megváltoztatására irányuló
bármilyen kísérletet (pl. a Habsburg-restaurációt).

A háborút követő magyar kormányok nemigen marasztalhatók el azért, ami-

ért a Londonba és Párizsba vezető utak járhatatlanságát látva, azok felé közeled-

tek, akik a magyar sérelmek és törekvések iránt érdeklődést mutattak, vagy akik

ugyancsak igazságtalanoknak és méltánytalanoknak érezték a háború utáni békeszerződéseket. Kritika e kormányokat legfeljebb azért illethetné, mert nem tud-

tak várni és a csalódások ellenére is kitartani a nyugati demokráciáknak a külpolitikai orientálódásban való elsőbbsége mellett. A Róma, majd Bécs és Berlin felé
való közeledést kezdetben külpolitikai adottságok indokolták. Trianon jelentős
szerepet játszott a nemzetközi partnerek megválasztásában és nem bizonyos,
hogy egy eltérő belpolitikai rendszer más külpolitikát folytathatott volna, legalábbis a húszas években és a harmincas évek kezdetén. Az ország súlyos meg-

csonkítása, az emiatt érzett csalódás és megalázottság sok mindent megmagyará-

zott és érthetővé tett. Ennek tagadása a realizmus iránti érzéketlenség lenne.

Lélektani okok fontos tényei a történelemnek és ugyanúgy kezelendők, mint a
megfogható realitások. A trianoni döntés igazságtalan volta áthatotta az egész

magyar társadalmat és egy békés revízió vágya (mégha esetleg megvalósulása a
távoli jövőbe mutatott is) érthető reakció volt arra a méltánytalanságra, amely a

magyar népet érte. A revízióra való törekvés ezért lényeges programpontja maradt minden kormánynak, és amelyik ezt törölte volna politikai céljai lajstromából, azon nyomban megbukott volna.

Trianon viszont semmiképpen sem lehetett kellő ok arra, hogy felelős politi-

kusok a megcsonkított országot csak amolyan provizóriumnak tekintsék és ezért

társadalmának állapotával semmit, vagy csak keveset törődjenek. Történelmi
vétkük és mulasztásuk elsősorban az volt, hogy tekintetüket az elképzelt revízió
által megnagyobbodott majdani Magyarországra vetették és közben nem látták a

bajokkal és fogyatékosságokkal küzdő eleven és valóságos Magyarországot. A
békediktátumot ürügynek használták fel arra, hogy semmit se tegyenek és mindent a maga elavult, időszerűtlen formájában őrizzenek meg. Az élő ország iránti
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érzéketlenség és a bénult tétlenség magyarázata az a hamis tudat volt, hogy a

csonka országgal nem érdemes bíbelődni és az a hiú remény, hogy az elveszett
részek belátható időn belül véglegesen visszatérhetnek.

Azok az energiák, amelyekre szükség lett volna a kis ország egészséges beren-

dezkedésére és problémáinak megoldására, elfecsérlődtek üres revizionista szó-

lamokra és olyan társadalmi akciókra, amelyek kilátástalansága és hiábavalósága
kezdettől fogva nyilvánvaló volt. Nemcsak kormányok, de jelentős politikai erők

reakciós körök csapdájába estek, amelyeknek Trianon kedvező alkalomnak és

mentségként szolgált arra, hogy hatalmukat és befolyásukat az ország egészségtelen társadalmi viszonyainak konzerválásával változatlanul fenntartsák. A Ma-

gyarországgal szemben elkövetett igazságtalanság tudata és a békés revízióban

való hit motiválója és serkentője lehetett volna egy egészséges szerkezetű és de-

mokrata szellemű társadalom megalkotásának. Kár, hogy ennek ellentétévé vált:
indoknak, miért kell Magyarországot megtartani a Habsburgoktól örökölt állapotában és megóvni minden demokratikus reformtól, sőt még olyasmitől is megfosztva, amit a Monarchiában élvezett. E felfogást talán legjobban az a torz
mondás jellemezte, hogy mi már csak azért sem lehetünk demokraták, mert az
ellenségeink is azok.

Az 1919-től 1945-ig terjedő korszak másik jelentős tényezője az a kiábrándu-

lás volt, amelyet az 1919-es proletárdiktatúra okozott. A hatalomra került kom-

munista vezetők képtelenek voltak a valóságot tudomásul venni, az egész népet

kielégítő politikai programot megfogalmazni, maguk mögé erős társadalmi hátteret szervezni és a legsürgetőbb szociális reformokat megvalósítani. Ha erre
mutattak is hajlandóságot, az intézkedések erősen elméleti jellegűek és a magyar
viszonyoktól idegenek voltak. A gyengeségüket és tehetetlenségüket terrorral

ellensúlyozták, ami rövid idő alatt végképpen ellenük fordította nemcsak a szoci-

alizmus iránt kezdetben megértést mutató középrétegeket – az 1918-as polgári

forradalom egyik pillérét –, hanem a parasztságot és a munkásság jelentékeny
hányadát is. A proletárdiktatúra megingatta sokak hitét a szocializmusban. Ürügyül szolgált a konzervatív és maradi irányzatnak, hogy a kommunizmussal

együtt a szocializmust, a polgári forradalmat, a haladó gondolatot és a demokrá-
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ciát is a vádlottak padjára ültesse. A proletárdiktatúra vétkeit és fogyatékosságait

rávetítették a polgári forradalomra és mindazokra a politikai irányzatokra, amelyek az 1918-as átalakulást támogatták. így került az ellenforradalmi időszak

uralkodó szemléletében azonos elbírálás alá a doktriner és erőszakos rendszervál-

tozás, a polgári átalakulás, a képviseleti demokrácia és minden társadalomátalakító szándék. A proletárdiktatúra a maga utópisztikus céljaival, az ügyek

intézésében mutatott járatlanságával, türelmetlenségével és erőszakos eszközeivel

gyanússá tett minden szocialista kezdeményezést. Félelmet keltett nemcsak az
ellenfelek, de a potenciális szövetségesek körében is. Negatívhatása a későbbi

eseményekre nem abban nyilvánult meg, mint némelyek állítják, hogy leverése
bénultságot és kilátástalanságot okozott, hanem abban, hogy joggal és méltán
élesztette a szocialista út járhatatlanságának tudatát. Ezért volt olyan gyenge

visszhangja az országban minden szocialista programnak és ezért vert gyökeret a

szocializmustól való félelem olyan rétegekben is, amelyeknek felszabadulást és

szebb életet ígért. A két háború közötti korszakot a trianoni békén kívül a prole-

tárdiktatúra következtében előállott csalódás is meghatározta, ha tehát felelősségről szólunk, akkor az uralkodó körök vakságával és önzésével együtt az orszá-

got ért igazságtalanságot és az 1919-es kommunista uralmat is meg kell említeni.

Mert ez utóbbi kettő nagymértékben lehetővé tette a hamis tudatok táplálását és
a lakosság megtévesztését. Az ország felelős vezetőinek módot és lehetőséget
adott, hogy Trianonra és a proletárdiktatúrára való hivatkozással a reformokat

elodázzák, másfelől a népet is kételkedővé tette, a vele szembeni igazságtalanság
elkövetői, tehát a nyugati hatalmak és a szocializmus eszméi felé való tájékozódás
meghozza-e azt az üdvösséget, amelyre vágyik.

Egy nép nem mindig a logika szabályai szerint és önnön érdekeit pontosan

felismerve reagál a történelmi fordulatokra. Egyfelől sokszor képtelen a finom

megkülönböztetésekre, másfelől hiányzik olykor a megfelelő tájékozottsága, hogy

a javát szolgáló és nem kárát okozó megoldásokat válassza. Ezzel minden politi-

kai gondolkodónak és vezetőnek számolnia kell. A lakosságban élő félelmek,
szorongások, gyanakvások, hiedelmek épp olyan fontos tényezők, mint a külső
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materiális feltételek. A lélektani adottságok minden mással egyenértékű elemei a
valóságnak. A társadalmi tényekhez tartoznak.

Ilyen ténye volt a két háború közötti Magyarországnak, hogy a nép a béke-

diktátum határozatait öröknek elfogadni nem tudta és a határok majdani békés

módosításának lehetőségében bizakodott. Másfelől elriasztotta a szocializmusnak

az a változata, amelyet a proletárdiktatúra vezetői és örökösei kínáltak neki. Az

félelmeket és nem reményeket keltett benne. Nem mintha a szocializmustól eleve idegenkedett volna, hanem azért, mert olyanok házaltak vele ismét, akik
1919-ben rosszul vizsgáztak.

Ilyen körülmények között a társadalom egészséges fejlődését és a többség ja-

vát szem előtt tartó reformmozgalmaknak arra kellett törekedniük, hogy megszűnjék Trianon bénító hatása minden demokratikus kezdeményezésre és a féle-

lem attól, hogy minden társadalom átalakító szándék 1919-hez vezet. Azt kellett
tudatosítaniuk, hogy az ország megcsonkításával nem állt meg az élet és a régi
helyett az új, kis magyar államban kell gondolkodni. Trianon nem lehet akadálya

annak, hogy Magyarországon begyógyuljanak a társadalmi sebek és minden pol-

gárnak emberhez méltó élete lehessen. Határozott és megalapozott reformprogramra van szükség, amely eloszlatja a proletárdiktatúrától való félelmet, de
ugyanakkor olyan társadalmi rend körvonalait tartalmazza, amely megfelel az

össznemzeti érdekeknek, kielégíti a fejlődésben elmaradt osztályok és rétegek
vágyait, szerencsés ötvözetét adja a polgári forradalmak szabadsággondolatának
és a szocializmus társadalmi igazságigényének.
Keresztény-nemzeti rend

A két háború közötti Magyarország kereszténynek és nemzetinek nevezte

magát. A keresztény jelzőnek azt kellett volna érzékeltetnie, hogy az ország fele-

lős irányítói az Isten előtti egyenlőség és szociális igazság keresztény elveit kívánják politikájukban szem előtt tartani, a közéletben pedig a keresztény erkölcs

normáit uralkodóvá tenni. A kereszténységgel azonban, mint másutt is, oly sok

helyen, visszaéltek. A keresztény jelző ijesztő elértéktelenedésével volt dolgunk,
nemegyszer a legkeresztényietlenebb magatartásokat álcázta. A kereszténység
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jogcím volt a felvilágosult, haladó, liberális, szocialista gondolatok üldözésére és

ama gyanú felkeltésére, hogy e gondolatok hívei és terjesztői a kereszténység

megsemmisítésére törekszenek. A világi javak és az előjogok védelmezői is a
kereszténységre hivatkoztak, amikor hatalmukat és vagyonukat óvták, mondván,

hogy Isten a magántulajdont szentségnek tekinti és az emberek közötti különbséget megengedi. A társadalomnak is az alá- és fölérendelésekre kell épülnie,
akárcsak az egyháznak, amelyben a szigorú hierarchia amolyan isteni akarat,

önös érdekek védői nemegyszer az Istennel és a kereszténységgel hozakodtak elő,
amikor alárendeltjeik méltányos elbánást, jogokat és nagyobb darab kenyeret

követeltek. Voltak továbbá esetek, amikor a keresztény jelző nem jelentett mást,

mint azt, hogy „nem zsidó”. Abban a gondolatrendszerben, amelyben az 1918-as

polgári forradalom és az 1919-es proletárdiktatúra „zsidó ügy” volt, az ellenforradalmi rendszer a maga „keresztény”-ségével kérkedett, olykor önmagát csak

elkülönítő, máskor ezen túlmenő szándékkal.

A „nemzeti” is elsősorban mint a „nemzetközi” ellentéte jelentkezett a keresz-

tény-nemzeti vezetők tudatában; ezek elhatárolódását jelezte a felvilágosult, haladó, demokrata és szocialista irányzatok „nemzetközi”-ségétől. A liberális, sza-

badkőműves, szociáldemokrata és kommunista mozgalmak nemzetköziségére
volt felelet a magyar ellenforradalmi rendszer nemzeti címkéje. Ismét minden

mélyebb gondolati megalapozottság nélkül, erősen negatív jegyekkel, amiben a
nemzeti hagyományok ápolását és a nemzeti törekvések megfogalmazására irá-

nyuló szándékot háttérbe szorította a nemzetköziség tagadásának üres szólama.
A „nemzeti” jelleg mind erősebben azonosult a jobboldalisággal és a konzervativizmussal, ezeknek sajátítva ki azt a fogalmat, amelyre az egész társadalomnak
volt joga és igénye.

A magyar ellenforradalom, bár volt benne restaurációs törekvés is, nem tekin-

tette magát az 1918 előtti rendszer utódának és nem azt akarta folytatni, amit
Tisza István abbahagyott, mégha voltak is politikai vezetők, pl. Bethlen István,

akiknek gondolkodására és szemléletére erősen hatott az autokratikus elemekkel

átszőtt, de alapjában véve konzervatív-liberális tiszaistváni kormányzási módszer.

A korszak elejének főszereplői amolyan nemzeti újjászületést hirdettek, amely93

ben a régi társadalom, lehántva az előző korszak sok terhesnek vélt tartozékát,

úgy „újul meg”, hogy a nemzeti és keresztény köntösben a tekintélyi gondolkodás, az előjogokkal rendelkező és azokkal nem rendelkező rétegek szigorú elkü-

lönítése, a vagyoni egyenlőtlenség, a társadalmi mozdulatlanság és a felülről ada-

golt demokrácia rendszere erősödik meg. Ezzel ez a rendszer elutasított magától
minden közösséget az 1918 előtti liberális-konzervatív rendszerrel és következés-

képpen a háború előtti, alatti és utáni eseményekkel. Az azokért való felelősséget
az 1918-19-es fordulat szereplőire hárította és önmaga nem mint valaminek a

továbbvivője, hanem valami újnak az elkezdője jelentkezett. Az önmagáról rajzolt kép és a kormányzati koncepció hamarosan ellentétbe került a valósággal,

mert a „nemzeti újjászületés” mégis csak a régi folytatásának bizonyult, csakhogy
nem a Monarchia erényeit és vívmányait vette át és őrizte meg, hanem hibáit és

vétkeit, tehát a rendi gondolkodást, a rang- és címkórságot, a társadalmi egyen-

lőtlenséget és a szociális bajok iránti érzéketlenséget. Ezt restaurálta. A monar-

chiában még többé-kevésbé érvényesülő demokratikus elveket és módszereket

pedig a „megújulás” jegyében messzemenően visszaszorította.

Magyarország megszűnt európai hatalom lenni és régi középeurópai szerepe

is erősen elhalványodott, az ellenforradalmi rezsim mégis úgy tett, mintha mi

sem változott volna, a lakosságban azt az illúziót táplálta, hogy a csonka ország

megmaradt rendező és irányító tényezőnek a közép-délkelet-európai térségben.
A szomszédos államokról meg nehezen tudta elképzelni, hogy a magyarok

gyámkodása nélkül is megállnak a maguk lábán, és vezetőik képesek a népek

érdekeinek megfelelő belső berendezkedést teremteni. A propaganda olyan látszatokat iparkodott kelteni, mintha az önrendelkezéshez jutott és testvéreikkel

egyesülő hajdani kisebbségek a régi Magyarország után vágyakoznának és a
Kárpát-medencéről mint ideális területi egységről ugyanúgy vélekednének, mint
a magyarok, csak magyarellenes vezetőik és a való helyzetet nem ismerő nyugati
körök ragaszkodnak a Trianonban meghúzott határokhoz.
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Tekintélyi kormányzás

Az 1919-től 1945-ig terjedő időszakot tévedés volna szerves egységnek tekin-

teni, törés nélküli fejlődésvonalat húzni az ellenforradalom kezdetétől egészen a

háború végéig. A dolgok túlságos leegyszerűsítése lenne nem észrevenni a hullámmozgást, amelyet a világpolitika magyarországi hatása és a belső erők váltakozó viszonya előidézett. Hiba volna egyenlőségi jeleket tenni az ellenforradalmi

terror tobzódása, a bethleni konszolidáció, Gömbös álreformersége, Teleki és
Kállay egyensúlyozása és a szélsőjobboldal hatalomrakerülése közé. Ezekben az

évtizedekben egymástól kevésbé vagy jobban eltérő szakaszok követték egymást,
amelyekben nem volt mindig azonos a hatalom birtokosainak a magatartása és

taktikázása a nemzetet érintő kérdésekben. A közszabadságok mértéke nem volt

például azonos az ellenforradalom kezdetén, a húszas évek végén, a negyvenes

évek elején vagy a háború utolsó hónapjaiban. A külpolitikai orientációban sem

beszélhetünk azonos magatartásról például Gömbös és Kállay idejében. A művelődési életben sem uralkodott azonos szellem például Klebelsberg és Hóman
Bálint idejében. Az ellenforradalmi rendszert nem lehet tehát mindenben és

mindenkor egységes képletnek felfogni. A differenciált kezelés ebben az esetben
is indokolt.

Mégis volt néhány jegye, amely változatlan maradt két és fél évtizeden át és

félreérthetetlenül megszabta ennek a rendszernek a jellegét. A még oly figyelemre méltó eltérések a kormányok programjában és a fordulatok az ország életében
sem módosították a politikai rendszer alapvetően tekintélyi jellegét. A két háború

közötti Magyarországon alaki parlamentarizmussal enyhített tekintélyuralom
volt, amely olykor határozottabb, olykor elmosódottabb formát öltött. A tekinté-

lyi jelleg elsősorban abban nyilvánult meg, hogy a politikai döntésekben a népakaratot megtestesítő parlamentnél jelentősebb szerep jutott a központi hata-

lomnak, amelyet az államfő és a kormány személyesített meg, végrehajtó ereje a
hadsereg, a közigazgatás és a közrendészet volt. A politikai szabadságok korlátozott volta, a sajátos választási rendszer és az igazgatási, rendészeti szerveknek
biztosított különleges jogkör lehetővé tette, hogy az ország ugyan parlamenti

demokráciával dicsekedhessék, a valóságban azonban – kisebb kivételektől elte95

kintve – az történjék, amit a kormány, vagy még pontosabban, azok a társadalmi

és politikai erők akarnak, amelyek a kormányt uralomra segítették és hatalmon
tartották. Ez a tekintélyi uralom úgy működött, hogy olykor módot nyújtott

valóban demokratikus akaratmegnyilvánulásokra, de adott esetben a kemény kéz
politikájára is. Különösen a második világháború kitörése után a központi hata-

lom, országos érdekre és a háborúra való hivatkozással, a parlamentáris rendszernek ugyan formális tiszteletbentartásával azt tehette, amit jónak látott. Emberi

jogok hiányáról a mai értelemben abban az időben nemigen beszéltek, de Ma-

gyarországon napirenden voltak az olyan esetek, amelyeket ma az alapvető emberi jogok és szabadságok súlyos megsértésének tekintenénk, mégha a hatalom

nem gyakorolta is az ember megalázásának és üldözésének azokat a módszereit,
amelyeket különféle előjelű diktatúrák az elmúlt évtizedekben intézményesítettek.

A magyarországi kormányok nem voltak diktatórikus kormányok és nem vol-

tak fasiszták sem, Szálasiét kivéve. A diktatúrához szükséges korlátlan hatalom-

mal nem rendelkeztek és a fasiszta, illetve nemzetiszocialista rendszerektől megkülönbözteti őket az elmozdíthatatlan „vezér”, a mindenkire kötelező egységes

ideológia, a saját fegyveres testülettel rendelkező tömegpárt, a küldetéstudat és a

„forradalmi” frazeológia hiánya. Ezek nélkül nincsen semmilyen diktatúra, sem

fasiszta, sem más. Az 1945 előtti magyarországi kormányok közül ilyennek csak

Szálasiét lehet nevezni. A fogalmakkal űz csúfot, aki a harmincas vagy negyvenes

évekről szólva fasiszta Magyarországról vagy az akkori kormányok fasiszta jelle-

géről beszél. Az, hogy egyik vagy másik kormány, párt vagy politikus rokonszenvezett a német nemzetiszocializmussal vagy olasz fasizmussal, a korabeli szélsőjobboldali politikai szótár szavait és fordulatait használta, a nemzetiszocializmus-

tól vagy fasizmustól ellesett külsőségeket utánzott, még nem meríti ki a fasizmus

jellegét és nem teszi fasisztává az 1920 és 1944 ősze között hivatalban volt kormányokat.

Magyarországon 1944 őszéig nem fasizmus, hanem tekintélyi kormányzás

volt, parlamenttel és más demokratikus intézményekkel enyhített központosított,

inkább zártnak, mint nyitottnak nevezhető uralmi rendszer. A hatalmat erősen
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kézben tartotta egy határozott elvekkel rendelkező, de kizárólagosságra nem

törekvő politikai garnitúra, amely különleges jogaival csak óvatosan élt, nem
látott minden apró ellenzéki megmozdulásban létét fenyegető veszélyt és azért

nem fordult erőszakhoz sem minden esetben. Előszeretettel folyamodott azonban olyan közigazgatási, választási, parlamenti fogásokhoz és mesterkedésekhez,
amelyek révén többségét és politikájának érvényesülését biztosítani tudta.

A fő elv, amely a magyarországi uralkodó köröket és a befolyást gyakorló in-

tézményeket irányította, az volt, hogy az állam vezetése az úgynevezett történelmi osztályok kiváltsága, következésképpen szó sem lehet a hatalom oly értelmű

megosztásáról, hogy a vezetés kicsússzék e történelmi osztályok kezéből. A választások szabadságának korlátot szabott a meggyőződés, hogy a hatalmat csak az

„államfenntartó” rétegek gyakorolhatják, akik a biztosítékai annak, hogy az ország keresztény és nemzeti marad. A hatalom birtokosai azt vallották, hogy a

magyarországi fejlődés még nem érte el azt az érettségi fokot, hogy például a
parasztság és a munkásság számarányának megfelelő mértékben vehesse ki részét

az államügyek irányításából, a polgárság is csak korlátozásokkal részesedhetik

benne. Az ország irányítása és a nemzetért való felelősség a nemesi magyarságot,
tehát az arisztokráciát, a középnemesi, dzsentri birtokos osztályt, valamint a
belőle fakadt és új erőkkel feltöltődött hivatalnoki, katonatiszti, értelmiségi réte-

get, az úgynevezett keresztény-nemzeti középosztályt illeti meg. Az ellenforra-

dalmi rendszer különböző periódusaiban a hangsúly olykor az egyik, olykor a
másik rétegre esett, Bethlen és Károlyi Gyula idejében inkább a főnemesi és
nagybirtokos osztályra, a Gömbös utáni években inkább a hivatalnoki, katonatiszti és középosztályi rétegekre, de arra egyik sem gondolt, hogy a hatalmat az

egész néppel ossza meg, legfeljebb arra mutatott némi hajlandóságot, hogy a

birtokos parasztságot, a nagy- és a kispolgárságot tudomásul vegye. Ezt a koncepciót nagyjában elfogadta a tőkés réteg és a városi polgárság is, szervesen beleépülve az ellenforradalmi rendszerbe és megelégedve a neki juttatott politikai

szereppel. Ez utóbbinál egyébként is többre tartotta évtizedek alatt kivívott előkelő gazdasági szerepét. A tekintélyi államelv vezérelte azokat a pártokat, ame-

lyek a két és fél évtized alatt a kormányokat állították. Különböző neveken, de
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azonos megfontolásokból kiindulva és azonos módszereket gyakorolva a magukat

államalkotónak és nemzetfenntartónak hívő rétegeknek voltak a politikai képviselői. Hatalmuk huszonöt év alatt egyszer sem volt vitatott, mindig megtalálták a

módját annak, hogy a választásokon biztos többséget kapjanak és az ellenzéket
korlátok közé szorítsák. A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja, az Egységes
Párt, a Nemzeti Egység Pártja és végül a Magyar Élet Pártja nem volt mai érte-

lemben vett párt, csupán laza együttese azoknak a személyeknek és csoportoknak, akik és amelyek az iménti államelvet magukévá tették és a kormányt támogatták. Egységesek főként abban voltak, hogy a fennálló rend megmaradjon és

változások legfeljebb ezen belül történhessenek. A kormánypártot elsősorban

nem valamilyen ideológia, hanem a fennálló rendszerrel való érdekazonosság

tartotta együtt. Ez mentesítette egyébként dogmatizmustól, fanatizmustól, kizárólagosságra való törekvéstől és erőszakba torkolló türelmetlenségtől. A nemzet-

fenntartó rétegek vezető szerepében való hit, az erősen tekintélyi és hierarchikus

gondolkodás, a közjogi hagyományokhoz való ragaszkodás, minden mélyreható
változástél való idegenkedés és a területi revizionizmus sokkal erősebb összetartó

erőnek bizonyult bármilyen ideológiánál, még a keresztény világnézeti beállítottságnál is.

Amikor az európai politikában a fasizmus és a nemzeti-szocializmus megje-

lent, a magyar kormánypártok – részben külpolitikai okokból is – inkább Mussolini, mint Hitler mozgalmával rokonszenveztek. Az előbbit előkelőbbnek, a ma-

gyar „úri” mentalitáshoz közelebbállónak érezték, mint Hitler szeszélyes, durva,

erőszakos, garázda, alapjában véve „lumpenproletár”-pártját. A hitlerizmus a

magyar uralkodó rétegeknek már azért sem lehetett rokonszenves, mert amolyan

„bugris” mozgalomnak tekintették, amelyben szerintük az általuk lenézett mun-

kás- és kispolgári elemek voltak a hangadók. A fasisztákhoz való vonzódást a
magyar–olasz barátság, a hitleristákkal szembeni fenntartásokat pedig a német
terjeszkedéstől való tudatalatti félelem is táplálta. A háború alatt ezek a különbségek elmosódtak, mert immár nem a rokonszenv vagy ellenszenv döntötte el a

kapcsolatokat, hanem annak mérlegelése, hol és kitől várható a nagyobb haszon.
Ez mindenképpen a hitleri Németország mellett szólt, nemcsak azért, mert
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Mussolini is Hitler csatlósává lett, hanem azért is, mert Németország közvetlen
szomszéddá válván, már nem is volt nagyon lehetséges a választás. A magyar

kormánypárt mindennek ellenére Hitlernek csak habozó és megbízhatatlan szövetségese volt, de még ingatagabbá vált volna, ha nem érezte volna szükségét

annak, hogy a szélsőjobb vitorláiból nemcsak a zsidóellenességgel, a baloldal

elleni fokozódó türelmetlenséggel, de az erősödő németbarátsággal és háborús

részvétellel fogja ki a szelet. A szélsőjobboldal erős nyomás alatt tartotta a kormányt. Dolgát megkönnyítette az a körülmény, hogy Berlin is ebbe az irányba

szorította a budapesti rezsimet és állandó zsarolásokkal csikarta ki magának a
magyar szövetséges kitartó hűségét.

A szélsőjobboldal – a nemzeti szocialista pártok különböző változataival,

kezdve a Salló János-féle Nemzeti Fronttól egészen Szálasi Hungarista Mozgalmáig – már nemegy konzervatív és erősen osztálytagozódású Magyarország képét
melengette keblén, hanem egy új rend és hierarchia kialakítására törekedett,

amelyben a tekintélyi elv diktatórikus elvvé fajul, a régi társadalmi tagozódást új

váltja fel és a vezető erő immár nem az „arisztokrata-dzsentrihivatalnoki” hármas, hanem a fasiszta-nemzetiszocialista mintájú tömegpárt, a maga vegyes tár-

sadalmi összetételével, de mindenképpen az alsóbb rétegek hatékony részvételével. Kétségtelen, hogy a magyar szélsőjobboldal is élvezett dzsentri-katonatiszti-

hivatalnoki, általában középosztályi támogatást, de ezeknek a nemzetiszocializmus elvei alapján befolyásukat és szerepüket erősen meg kellett osztaniok a kis-

polgársággal, parasztsággal és munkássággal. Társadalmi összetételben a szélsőjobboldal demokratikusabb volt, mint a kormánypárt, mert olyanoknak is szerep-

lési és érvényesülési lehetőséget biztosított, akik a kormánypártban a társadalmi

diszkrimináció következtében komoly befolyáshoz nem juthattak, másfelől viszont ez az érvényesülési lehetőség nem a képességnek és tudásnak ígért kifutási

pályát, hanem a szájtépésnek, a fontoskodó műveletlenségnek, a civilizálatlan
viselkedésnek, az üres szólamok pufogtatásának és a szociális demagógiának. A

szélsőjobboldal a társadalmi immobilitás megszüntetését, a parasztság és munkásság problémáinak orvoslását, reformok végrehajtását ígérte, de a valóságos

javulást kétségessé tette, hogy egyfelől az embereket mindenképpen elbizonyta99

lanító és bennük új félelmeket keltő diktatúra, az erőszak, a türelmetlenség, az
antiszemitizmus, a régi helyett új elnyomás veszedelmét keltette fel, másrészről

nem rendelkezett olyan garnitúrával, amely azt a reményt ébreszthette volna,

hogy a nemzet sorsa hozzáértő és szakavatott emberek kezébe kerül. A magyar
szélsőjobboldal csak akkor rendelkezett valamelyes intellektuális háttérrel, amikor Imrédy és tábora hozzácsapódott.

Fontos szerepet játszott a kormánypárt és a szélsőjobboldal frazeológiájában a

„szegedi gondolat”. Hogy ez mit jelent, pontosan senki sem fogalmazta meg, de

az elnevezés használatából kiderült, hogy tartalmi elemei között fellelhető volt a
nemzeti megújhodásnak nevezett nacionalizmus, a fajelmélet, a demokráciával

szembeni bizalmatlanság, a harcos antiliberalizmus és szocialistaellenesség. A
harmincas és negyvenes években a kormánypárt a „szegedi gondolat”-ot annak

bizonyítására használta fel, hogy a kor nemzetiszocialista és fasiszta követelmé-

nyének már eleget tett, tehát Magyarországon egy ilyen átalakulás nem szükséges, mert 1919-ben Szegeden – elsőnek Európában! – már megtörtént. A szélső-

jobboldal viszont a szegedi gondolatot a nemzetiszocializmus idegen mintái he-

lyett mint magyar modellt népszerűsítette és mint a népi-nemzeti megújulás

programjának maradéktalan megvalósítását sürgette. A háborús években a kormánypártoknak tehát a szegedi program hangoztatása igazolás és kibúvó volt, a
szélsőjobboldal viszont egy társadalomátalakítási program következetes befejezésére szóló felhívásnak tekintette.

A politikai színskálán a magát jobboldalinak nevező kormánypárttól a közép

felé haladva több kisebb, részben katolikus, részben konzervatív, részben szabadelvű csoportot találtunk, amelyek a kormánypárttól abban különböztek, hogy
körükben erősebb volt a katolikus egyházi befolyás, a közjogi és alkotmányjogi

szemlélet, az írott törvényekhez való ragaszkodás, a magas kultúra megbecsülése,

a királypártiság, az angolszász–francia tájékozódás és a liberális hagyományok

tisztelete. Ezek alapján idegenkedtek a kormány németbarátságától, helytelenítették a szélsőjobboldalnak tett engedményeket, aggasztotta őket a germán ter-

jeszkedés, ellenezték a zsidótörvényeket, és minden olyan intézkedést, amely a

magyar alkotmányosság, az állampolgári egyenlőség, az európai magyar szerep
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sérelmének minősült. Ami a társadalmi kérdéseket illeti, ez az irányzat sem gondolkodott másképpen, mint a kormánypárt, és elfogadta a fennálló rendet, szoci-

ális igazságtalanságaival és visszásságaival egyetemben. Csak kevesen – mint pl.
Szekfű Gyula – mutattak komolyabb érdeklődést az úgynevezett nemzeti létkérdések és társadalmi problémák iránt. A csoportot inkább alkotmány és közjogi

kérdések érdekelték, kevésbé a társadalom állapota és jövője. Választásokon csak

ritkán volt saját jelöltje, legtöbbször a kormánypártnak vagy az ellenzéki középpártoknak azoknak a jelöltjeit támogatta, akik szemléletükben és törekvéseikben
közel álltak hozzá.

Az ellenzéki középpártok közül az 1930-ban alakult kisgazdapárt volt a legje-

lentősebb. Később a Bajcsy-Zsilinszky-féle Nemzeti Radikális Párt hajdani hívei
is a Kisgazdapártban találtak új politikai otthonra. A kormánypárthoz hasonlóan
az sem rendelkezett pontosan meghatározott világnézeti programmal, és tagjai

mind vallási és szemléleti hovatartozásukat, mind társadalompolitikai elképzeléseiket illetően erősen megoszlottak. Együvé tartotta őket azonban a kormány
politikájával való elégedetlenségük: a harmincas években elsősorban az agrárkérdések kezelése és a nyilas terjeszkedéssel szembeni elégtelen védekezés, a negy-

venes években a külpolitikai tájékozódás és az állampolgári jogok megnyirbálása
miatt. A kisgazdapárt társadalmi bázisa a falusi gazdatársadalom volt, elsősorban
a kis- és középparasztok, akikhez később vidéki és budapesti polgári elemek csat-

lakoztak. A nagyparasztok megoszlottak a kormánypárt és a kisgazdapárt között.

A városi nagypolgárság és értelmiség főleg a háború alatt kezdett a kisgazdapárt
felé tájékozódni.

A városi polgári réteg szemléletét és érdekeit elsősorban a liberális irányzatok

és pártok képviselték. Ide tartoztak az 1918 előtti szabadelvű politika folytatói, a

magyar újliberalizmus hívei, a Kossuth-pártiak, az októbristák és polgári radikálisok. A háború kitörése után a különböző liberális pártok és csoportok tevékenysége főleg abban merült ki, hogy következetesen küzdöttek a németbarátság, az

alkotmányosság és az állampolgári egyenlőség megsértése, a zsidótörvények és
más megszorító intézkedések ellen.
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A szociáldemokrata párt volt a magyar közélet igazi baloldala, mert jóllehet a

liberális pártokat is baloldalinak nevezte a jobboldali szóhasználat, ezek azonban
szemléletüket és társadalompolitikai programjukat tekintve inkább középpártok

voltak. A szociáldemokraták a Bethlen Istvánnal kötött paktum alapján kapcsolódtak be ismét a parlamenti életbe. Ezt a megegyezést sok kritika érte, de a hú-

szas évek elején realista megoldásnak látszott, hiszen igaz, hogy megfosztotta a
szociáldemokráciát a falusi agitáció jogától, mégis módot és lehetőséget nyújtott
neki, hogy a gyári munkások, a kisiparosok, kiskereskedők, magánalkalmazottak

érdekeit a politikai életben képviselje és az ugyancsak szociáldemokrata irányítás

alatt álló szakszervezetekkel egyetemben hatékony erőt vonultasson fel az országot irányító rétegekkel és azok érdekeinek képviselőivel szemben. A szociáldemokrata párt és a szakszervezetek eléggé fel nem becsülhető szolgálatot tettek a

dolgozó emberek jogainak védelme, szociális helyzetének javítása, az állampolgá-

ri egyenlőség és a demokratikus elvek érvényesülése érdekében. Joggal büszkélkedhettek azzal, hogy a munkások túlnyomó többségét maguk mögött tudhatták.
A szociáldemokrata szakszervezetek gyengítésére és megosztására irányuló kísér-

letek mind kudarcot vallottak. Részben a szociáldemokrácia követeléseinek és
küzdelmének is tulajdonítható, hogy jelentős népjóléti intézmények születtek és
Európában a legjobbak közé tartoztak.
Választások

A magyar országgyűlés a két háború közötti korszakban felsőházból (koráb-

ban főrendiház) és képviselőházból állott. Az utóbbinak 1941-ben 254 tagja volt,
köztük a Habsburg–Lotharingiai család teljes korú tagjai, a latin és görög szer-

tartású római katolikus egyháznagyok, a református, az evangélikus és az unitári-

us egyház püspökei, illetőleg főhivatalnokai, a budai görögkeleti püspök, a két
koronaőr, a legfelső bíróságok vezetői és a koronaügyész, a honvédvezérkar főnöke és a tábornoki kar rangban legidősebb tagja, a Nemzeti Bank elnöke, az Or-

szágos Társadalombiztosító Intézet elnöke, az örökösjogú főrendi családok kép-

viselői által választott felsőházi tagok (1941-ben szám szerint 38), a vármegyei és

városi törvényhatóságok képviselői, szervezetek és intézmények (köztük az egye102

temek és főiskolák) megbízottai, a kormányzó által élethossziglan kinevezett
felsőházi tagok (1941-ben 54). Ennek a testületnek túlnyomó többsége meglehe-

tősen hagyományhű, konzervatív és maradi volt. Sok reform és szociális törvénytervezet a felsőháznak az értetlenségén és ellenzésén bukott meg. A háború alatt
viszont nehezebben volt megnyerhető a magyar alkotmánytól idegen és jogkorlátozó törvényjavaslatoknak, mint a képviselőház. A zsidókérdésben például mérséklően hatott és bizonyos törvénykezési terveket már eleve meghiúsított.

A képviselőházat a nép választotta. A választójog azonban oly korlátozott

volt, hogy a felnőtt lakosságnak csak egy része járulhatott az urnák elé és a kü-

lönböző megszorítások révén a kormánypárt könnyűszerrel biztosította minden
alkalommal az abszolút többséget. Az 1920-as választásokon a korhatár 24 év

volt és a szavazás titkos, a lakosságnak 40 százaléka volt választójogosult. Az

1922-es választójogi rendelet a választási korhatárt 30 évben állapította meg, de
6 éves magyar állampolgárságot és más feltételek teljesítését követelte meg. A

lakosság 30 százaléka választott. 1925-ben már 10 éves állampolgárság szüksé-

geltetett, titkos szavazásra csak a törvényhatósági városokban került sor, másutt
nyíltan szavaztak. Képviselőjelölt csak az lehetett, akit a választók 10 százaléka
ajánlott; az ajánlási íveket legalább ezer választójogosultnak kellett aláírnia. Ennek következtében sok ellenzéki jelölt már eleve nem indulhatott és a kaució

bevezetése révén a vagyontalanoknak nem volt esélyük. A lakosság 27 százaléka
választhatott. A titkos választást csak az 1938-as választójogi törvény intézményesítette az egész országban, addig a vidéken mindenkinek a nyilvánosság előtt
kellett leadnia szavazatát, ami az ellenzéki szavazók részéről nem kis öntudatot és

bátorságot igényelt, hiszen tartaniok kellett a közigazgatási hatóságok, adóhivatalok, bankok bosszújától. 1938 óta a városban a férfiaknál 26 és a nőknél 30 év

volt a választási korhatár, vidéken férfiaknál és nőknél egyaránt 30 év, de a tör-

vény 10 éves állampolgárságot, 6 éves egy helyben lakást és bizonyos iskolai végzettséget is előírt. Vidéken választókerületi egyéni jelöltekre és megyei listákra,
Budapesten és a törvényhatósági jogú városokban listákra szavaztak.

A magyarországi választásokat a húszas és harmincas években különféle visz-

szaélések és erőszakoskodások jellemezték. Fontos szerep jutott ebben a csendőr-
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ségnek, amely az alispánok, főszolgabírók kérésére beavatkozhatott a választási

küzdelembe és a csendőrök a választási urnák mellől sem hiányoztak. Feladatuk
az volt, hogy az ellenzéki szavazókat megfélemlítsék és az ingadozókat a kor-

mánypárti jelölt melletti állásfoglalásra késztessék. Olykor csendőrség és ellenzéki választók között összetűzésekre került sor. 1927-ben Vácrátóton a csendőrség
a tömegbe lőtt, mert kétszáz választó a szavazás idő előtti lezárása ellen tiltako-

zott. A sortűz után két halott és három sebesült maradt a főtéren. 1931-ben a
csendőrség több ellenzéki gyülekezést (pl. Kunszentmártonban) szétzavart.

1935-ben Endrődön hét halottja volt a választók és a csendőrök összecsapásának.

A kormányhatóságok más közigazgatási eszközöket is bevetettek, hogy saját
jelöltjeik győzelmét kierőszakolják. De elég volt a csendőrök és rendőrök, a főfőszolgabírók és a főjegyzők néma jelenléte is, hogy a nyíltan szavazó polgárokban
félelmet és riadalmat keltsen. A választásoknak állandó kísérő jelenségei voltak az

ellenzéki jelöltek panaszai, 1931-ben 22 visszaélési és csalási ügyet terjesztettek a

bíróságok elé, ezek közül csak kettőben került sor főtárgyalásra. 1935-ben 37
panasz közül 8 és 1939-ben 33 panasz közül 10 ügyében jutottak el a panaszte-

vők a főtárgyalásig. A választójog kiterjesztése révén 1939-ben a lakosság 40
százaléka volt szavazásra jogosult. Az enyhítő paragrafusokat elsősorban a szélső-

jobboldali ellenzék használta ki, aminek következtében 49 nemzetiszocialista
jutott be a képviselőházba. Rajtuk kívül 187 kormánypárti, 14 kisgazda, 5 liberális és 5 szociáldemokrata politikus szerzett mandátumot.

Mind a képviselőház, mind a felsőház engedelmes eszköze volt az erősen

központosított kormányhatalomnak. Nagyobb ellenállást egyik sem tanúsított,

kivéve néhány ritka esetet a háború alatt. A felsőházi törvény és a választójogi

törvény megalkotásával a kormány már eleve biztosította, hogy a többség mind a
két házban híveiből kerüljön ki és az ellenzék csak minimális lehetőségekhez
jusson.

A kormányzó

A kormányzó a politikai erők küzdelmébe nemigen avatkozott be, alkalmi

közvetítői szerepe elsősorban az irányító körök és személyek közötti nézeteltéré104

sek elsimításában nyilvánult meg. Horthy Miklós a vezető garnitúrában példátlan

bizalmat élvezett és csak az arisztokrata családokban volt észlelhető vele szemben

bizonyos fenntartás és idegenkedés, a gőgösebbek részéről középnemesi szárma-

zása, a katolikusok részéről reformárus vallása és a királypártiak részéről IV. Ká-

roly visszatérési kísérleteiben tanúsított magatartása miatt. A dzsentri, a hivatalnoki és katonatiszti rend azonban Horthy feltétlen hívének mutatkozott, hason-

lóképpen a birtokos, tőkés-, merkantil csoportok, amelyek jónéven vették, hogy a

szociális kérdések iránt semmilyen érdeklődést nem mutatott és a fennálló közállapotok konzerválásán munkálkodott. Horthy Miklós ebbéli szerepe eléggé negatív volt, hiszen szemléletét és törekvéseit tekintve egy kis uralkodó réteg érde-

keit testesítette meg és semmi jelét sem adta annak, mintha ismerné az ország

valódi állapotát és érdekelné a nemzet jövője. Csak a hatalom kategóriáiban tudott gondolkodni és a magyar múltból is inkább csak a külsőségeket értette és

becsülte meg. A szellemi teljesítményekre egyáltalán nem figyelt fel. Aligha te-

kintette tehát az egész nép a maga vezetőjének, mégha ő szívesen tetszelgett is a
nép apjának a szerepében. Közelférkőzni ehhez a néphez nem tudott és talán
nem is akart. Patriarkális szellemet árasztott, a pátriárkák szellemi fölénye, böl-

csessége és megértésre törekvő szándéka nélkül. Maga fölé emelkedett azonban a
háború befejező szakaszában, amikor önnön múltjának hátat fordítva, sok né-

metbarát hívének tanácsát elvetve, igyekezett az országot a háborúból kivezetni
és a további pusztulástól megmenteni. Sok jelből ítélve nemcsak azért, hogy ezzel

önmagát és rendszerét a jövőbe átmentse (aminek reális lehetőségében komolyan

aligha hihetett), hanem hazafiúi felbuzdulásból és a dolgok józan megítéléséből.
Hogy ez nem sikerült, semmit sem von le szándékának becsületességéből és tör-

ténelmi jelentőségéből. Horthy Miklós megtestesítője volt a szemléletében konzervatív és magatartásában autokrata államférfiaknak, akik nem bíznak sem a
parlamentben,

sem

a

pártokban,

sem

a

nép

demokratikus

akaratmegnyilvánulásában, ehelyett inkább önmagukban és a velük hasonlóan
gondolkodók politikai bölcsességében, belátásában, szakmai hozzáértésében. Az

ilyenek meggyőződése, hogy önnön tekintélyükkel a jót és hasznosat keresztül

tudják vinni; a nép feletti patriarkális gyámkodás többet használ, mint a politikai
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harc. Távol áll tőlük a szociális demagógia és a terror. Az enyhe erőszakhoz ak-

kor folyamodnak, ha ellenfeleik túlságosan megerősödnek (vagy erősnek hiszik
őket), a demokráciának bizonyos fokú működését eltűrik, de csak addig, amíg
hatalmukat nem fenyegeti. Az elégedetlen állampolgárokkal szemben szíveseb-

ben vonultatják fel az idegeket finoman őrlő hivatali bürokráciát, mint a politikai
rendőrséget. Ilyen államférfi volt Horthy Miklós, kit éppen az említettek miatt

igazságtalan és méltánytalan fasisztának nevezni. Rá és kormányzati rendszerére

jobban illik az autokrata, mint a fasiszta jelző, márcsak azért is, mert a hitlerizmussal közösséget vállalni nem tudott, kormányzói működése alatt inkább visz-

szaszorítására, mint bátorítására törekedett és a háború végén nyíltan szembefordult vele. A németekkel való szövetség neki nem a nácizmussal való szövetség

volt. Aki Horthyt és rendszerét a fasizmussal azonosítja, az nem tudja, mi a fa-

sizmus és nemzetiszocializmus, vagy pedig a fasizmust és a nemzetiszocializmust
a valóságosnál ártalmatlanabbnak tünteti fel.
Neobarokk társadalom

A politikai élet és a kormányzati stílus híven tükrözte az ország társadalmi

felépítését. Sok elemét a monarchia hagyta örökségül az utódokra. Jóllehet a

magyar uralkodó réteg nem a monarchia restaurálására gondolt, hanem egy általa
elképzelt nemzeti megújuláson fáradozott, mégis sok mindent a magáévá tett a

monarchia hagyatékából. A kormányok, mint erre már utalás történt, ugyanolyan

tekintélyi alapokon és módszerekkel kívántak kormányozni, mint Ferenc József

idejében, a monarchia kormányaival ellentétben olyan erősnek azonban nem
érezték magukat, hogy szabadelvű és demokrata irányzatoknak kellő érvényesülé-

si teret, kifejlődési lehetőségeket biztosítsanak. A társadalmi kérdések iránt va-

kok és velük szemben értetlenek voltak. Attól féltek, hogy egy új forradalom
robbanhat ki, ha a szociális bajok napfényre kerülnek és általánosan ismertté
válnak. Akik pedig ezt szorgalmazzák, azoknak valóban nem lehet más szándé-

kuk, mint a lázítás és a felforgatás. Ettől a félelmétől vezetve és bizalmatlan lévén
minden liberális, demokrata, szocialista szabadságeszménnyel szemben, a két

háború közti keresztény-nemzeti uralom sokkal restriktívebbnek bizonyult, mint
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az első világháború előtti politikai rendszer. Az szélesebb körű közszabadságot
biztosított és türelmesebb volt a vele nem egyező, vagy vele szemben fellépő irányokkal és mozgalmakkal szemben. 1920 tehát 1914-gyel szemben visszaesésnek
számított.

Szekfű Gyula, a kor legjelentősebb magyar történésze „A harmadik nemzedék

és ami utána következik” című könyvében találó jellemzését adja ennek az általa
„neobarokk”-nak nevezett háború utáni társadalomnak. Abból indult ki, hogy a
19. században elkezdték a régi kultúrákat feleleveníteni. Az építészet például a
század második felében a klasszikus stílus utánzásában lelte kedvét. Szekfű sze-

rint a 20. század első magyar nemzedéke már ennek az utánzásnak és másolásnak
a megrögzött szokásában nőtt fel. Feltűnő volt, hogy a húszas években készült

mily sok épület viselte a barokk stílus jegyeit. E neobarokk építészetnek megfelelt a társadalom neobarokk szemlélete és viselkedése. A felső és a középrétegek

gondolkodásában volt egy jó adag neheztelés a két forradalom miatt. Ennek következtében visszahatásként e forradalmak főszereplői népbarát szókészletére,

bizonyos idegenkedés támadt a szegényebb rétegektől, távolságtartás velük

szemben. Szembeszökő osztályöntudat ébredt fel még a felső és középrétegek

megértőbb tagjaiban is. Ha ezek aztán a munkások és a parasztok érdekében
tesznek is valamit – folytatta Szekfű –, az is amolyan barokk, előkelő, sajnálkozó

és jótékonykodó módon történik. Ráadásul ezt a szemléletet sokan még eszmé-

nyinek és követésre méltónak is tartják. A nemesség osztálytudata, amely a múlt

század első felében még pozitív hatást gyakorolt, ez évszázad húszas és harmin-

cas éveiben merő hatalmi eszközzé vált. „Az úgynevezett úri társadalom – írta

Szekfű – ily módon inkább csak abban különbözött a többi osztálytól, hogy ural-

kodni akart és az uralom eszközeit lehetőleg csak olyanok kezére bízta rá, akik az
ő osztályöntudatát örökölték, vagy pedig sikerrel magukévá tették.”
Az osztálytudat, a patriarkális szemlélet és a tekintélytisztelet jellemezte a kö-

zéposztályt is, amelyről Szekfű ugyancsak érzékletes képet rajzol. A magát kereszténynek és nemzetinek nevező középosztály a városokba húzódott kisneme-

sekből, hivatalnokokból, katonatisztekből állt. Ez az osztály sok olyan hatalmi

eszköz kezelésében közreműködött, amellyel a felső, uralkodó réteg az országot
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kormányozta. A középosztály ennek révén tehát részese volt a parasztok és a

munkások feletti uralomnak, nem követte azonban önnön sajátos érdekeit, ha-

nem a vezető rétegekét és mintegy azok malmára hajtotta a vizet. Az ország valódi urainak éppen úgy alá volt rendelve és ki volt szolgáltatva, mint a parasztok

és a munkások. Élvezte azonban az ország irányításában való részvétel dicsőségét,
kisebb előjogokat és kiváltságokat a széles tömegekkel szemben. Maga magát is

nemzetfenntartó erőnek tekintette. Nemcsak az irányító rétegek nézeteit és törekvéseit vette át, de azok stílusát és szokásait is. Némely középosztálybeliek

neofita buzgalma nemegyszer mosolyt és gúnyos sajnálkozást váltott ki az igazi

főurakból. A középosztály többsége – akárcsak az arisztokrácia és a középnemesség – irtózott a társadalmi reformoktól, mert félt súlyának és szerepének gyengü-

lésétől. Az alsóbb osztályokban keletkezett radikális és szocialista mozgalmakat
ugyanolyan aggodalommal és szorongással szemlélte, mint a vagyonosok rétege.

Középosztály és polgárság Magyarországon nem volt azonos fogalom. A pol-

gárság a városokban keletkezett és ide sorolták a kereskedőket, iparosokat, magánalkalmazottakat,

szabadfoglalkozású

értelmiségieket.

Antiszemita

fertőzöttségű középosztályi körökben a „polgár” elnevezés egyenlő volt a „zsidó”
megjelöléssel, azon az alapon, hogy a fővárosi és vidéki polgárság jelentős hánya-

da valóban zsidó volt. Az antiszemita sajtó is sokszor ebben az értelemben használta a „polgár” szót és mint Vas István kitűnő visszaemlékezéseiből tudjuk, a

budapesti zsidó polgári közegben élők is hajlottak a kettő rokonítására, persze,

nem lebecsülő értelemben és szándékkal, hanem merőben csak arra való ösztönös
utalással, hogy a két fogalom – polgárság és zsidóság – több helyütt nagyjában

fedte egymást.

A magyar társadalom mozdulatlanságának volt a jele, hogy ezek az osztályok

és rétegek egymástól elszigetelten éltek. Az arisztokraták, a katonatisztek, a magas hivatalnokok exkluzív köröket és társaságokat alkottak, amelyekbe bejutni

alsóbb társadalmi rétegből származóknak igen nehéz volt, akárcsak paraszt- vagy

munkásszármazékoknak a bejutása a középosztályi társadalomba. A jómód és a

képzettség sok kaput kinyitott, felemelkedési lehetőséget kínált, de valóságos
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integráció csak akkor jött létre, ha a beérkezett teljesen asszimilálódott, vagyis
magáévá tette új közege eszményeit, gondolkodásmódját és szokásait.

A magyar főúri osztályban és a középosztályban csak a tekintély számított,

azonban nem az, amelyet tudás és képesség szül, hanem amelynek alapja a „jó

házból” való származás, a lehetőleg nemesi elődök, az előkelő iskolákban kapott

nevelés, a társadalmi és állami hierarchiában élvezett magas állás, a birtok és a
vagyon. A kiválasztottak címekkel, megszólítási formákkal, exkluzív társaságban,

klubokban és kaszinókban való tagsággal különültek el a lakosság más rétegeitől.

Ez az elkülönülés a ruházkodásban is jelentkezett. A legmagasabb állami tisztsé-

gek viselői és állások betöltői ünnepélyes alkalmakkor díszmagyart hordtak. Ezzel is kifejezésre juttatták, hogy egy kiváltságos rend tagjai, amit a társadalom
hallgatólagosan tudomásul vett. A kiválasztottak szűk rétegébe nem tartozóknak

eszükbe sem jutott, hogy ugyancsak ilyen öltözékekben pompázzanak, mégha
lett is volna pénzük rá. Például egy díszmagyarba bújt mérnök vagy nagykereskedő nemcsak a „díszmagyarosok” között, de saját társasági körében is nevetség
tárgya lett volna. Az volt az állami méltóságok és a főúri rend egyenruhája, és

oda nem tartozók éppen úgy óvakodtak a díszmagyar viselésétől, mint a katonai
egyenruháétól vagy egyházi talárétól. A díszmagyar nagyon festői volt, de hordá-

sa a huszadik század harmadik, negyedik vagy ötödik évtizedében – és nemcsak

kivételes alkalmakkor, hanem eléggé gyakran – elavult formákhoz és stílushoz
való ragaszkodásról, következésképpen elmaradottságról tanúskodott. És aho-

gyan némelyek a hajdan volt öltözékeket, címeket és megszólításokat konzerválni

igyekeztek, úgy őrizték és ápolták az idejétmúlt társadalmi eszméket és szerkezeteket, azzal együtt pedig az idegenkedést és elutasítást mindennel szemben, ami
újnak és szokatlannak tetszett.

A magyar vezető réteg és a középosztály is abból a meggondolásból indult ki,

őszintén hitt abban, hogy a régi nézetekhez és viselkedésformákhoz való ragasz-

kodásával sajátosan magyar erényeket és tulajdonságokat ment át a jövőbe. Úgy
érezte, hogy a szlávok és germánok között élő magyarságnak tesz szolgálatot, ha

a magyar különlegességeket megőrzi és ezzel is a dicső múltra való emlékezést
ébren tartja. E hagyomány és örökség ápolásától azt remélte, hogy segíti megszi109

lárdítani Magyarország helyét a világban és azzal, hogy nem engedi megszakadni
a folytonosságot, a történelmi Magyarország helyreállításához is közelebb visz. E
vezető körökben sokan meggyőződéssel hittek abban, hogy valamilyen előre nem

látható történelmi fordulat, vagy akár csoda folytán a szentistváni Magyarország

feltámad és e sajátosan magyarnak vélt külsőségek tartalmat kapnak. A régi Magyarország stílusához és szokásaihoz való hűség mögött az a remény munkálkodott, hogy a trianoni igazságtalanságot a történelem jóváteszi és a megőrzött

hagyományok révén törés nélküli új berendezkedésre kerülhet sor. Ez álom, áb-

ránd, önámítás volt. Elgondolkoztató, hogy mégis miért tartott fogva oly sok
embert Magyarországon és még olyanokat is, akik egyéb kérdésekben képesek

voltak hűvösen, józanul, reálisan gondolkodni. És nemkevésbé elgondolkoztató,

hogy még ma is vannak, akik ennek az illuzionista szemléletnek rabjai és a haj-

dani középosztály némely tagjaiban, valamint utódaikban mily makacsul tartja
magát a valóság iránti érzéketlenség, az álmok kergetése és a csodavárás.

A magyar vezető rétegről megsemmisítő bírálatot mondott Németh László

1933-ban megjelent „Debreceni káté”-jában. Szerinte az akkori kormányzó réteg

nem volt alkalmas a reá háruló feladatok elvégzésére. „Lehetnek használható

tagjai – írta –, de az egész réteg, erkölcse és közszelleme miatt jövőnk legnagyobb
akadálya; egyetlen mentsége, hogy ami ma felválthatná, semmivel sem különb.
Ez a réteg magával hozta, ősein át még, az uralkodás tudományát, de nincs magasabb értelme uralkodásának. Tud sarkantyúzni, de nem tudja, merre nyargal.
Jövőtlenné tette politikánkat s túlságosan megtanulta ahhoz a hatalom élvezetét,
hogy az önuralomra példát szolgáltasson.”
Vezetőinek avult szemlélete és fogyatékos képességei, egészségtelen társadal-

mi szerkezete, demokratikus hagyományok és intézmények gyengesége ellenére a
két háború közötti Magyarország mégsem volt olyan sivár és reménytelen, mint
ahogyan kritikusai észrevételeiből hihetni lehetne. Ők joggal a hibákra, mulasz-

tásokra és fogyatékosságokra vetették tekintetüket. Az idő parancsa volt, hogy

azokról kellett beszélni, nem a teljesítményekről és az eredményekről. Magyarország nem tudta ugyan a nyugati ipari és polgári államokkal szembeni társadalmi,

gazdasági és politikai elmaradottságát behozni, de sok minden történt, hogy ez
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az elmaradottság csökkenjen és a magyar nemzet némely területen az idővel lépést tartson. Nem lehet figyelmen kívül hagyni, hogy 1920 és 1945 között pél-

dául a művelődés területén jelentős sikereket ért el. Nemcsak a nép általános

kulturális színvonala emelkedett, de jelentős tudományos intézményekkel, virág-

zó irodalommal, tehetséges művészekkel, fejlett színházi és zenei élettel rendelkezett. Tudósok és művészek, főleg a két nagy zeneszerző, Bartók Béla és Kodály

Zoltán külföldön is elismert és megbecsült munkát végeztek. Annak ellenére,
hogy a kormány csak igen kis összeget juttatott népzenei kutatásokra, Bartók és

Kodály vezetésével a magyar népzenekutatók csaknem az egész népdalkincset
megmentették a feledéstől és pusztulástól. A szellem- és természettudományok-

ban magyar tudósok eredményei nemzetközi figyelemben részesültek. A magyar

tudománynak elismert rangja volt, annak ellenére, hogy a húszas években sok

fiatal tehetségnek külföldre kellett távoznia, mert Magyarországon sem tanulni,
sem kutatni, sem publikálni nem tudott. A gazdasági életet sem csupán a negatívumok jellemezték; a társadalombiztosítás példásnak számított Európában, a

városok külső képe is előnyösen változott meg és Budapest a legszebb európai

fővárosok közé emelkedett. Még a két háború közötti viszonyok oly éles bírálója
is, mint Németh László, elismerte a korszak eredményeit és vívmányait. „Ne

higgyék el – írta 1956 november elején –, hogy ez a két magyar évtized, az azóta
annyit emlegetett Horthy-korszak nemzeti szempontból olyan meddő és gyatra
volt, mint a rendszer, amely nevét adta.”
A Horthy-rendszer anatómiája Új Látóhatár, 1981. (32. évf.) 2. sz. 139-158.
o.
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HARCOK, FRONTOK, KATONÁK
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 olvasóknak 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 kifogástalan, adatai megbízhatóak és elemzései meggyőzőek. A szerző

érdeklődése a Hitlerrel szövetséges vagy az ő szolgálatában álló idegen alakula-

toknak a Szovjetunió elleni háborúban való részvételére korlátozódik. Terjedelmében 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 forrásokra támaszkodhatott, mert kelet-

európai levéltárak megtagadták a segítséget 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, hogyan történt a
csapatok kiküldése, milyen szerepet játszottak a hadműveletekben, milyen ered112

ményeket értek el és mi volt a végük. Érdekes összehasonlításokra nyújt lehetőséget a háborúból való kiválás, a fegyverszüneti feltételek, majd megállapodások
szövegének részletei, nemkülönben a különböző formában elszenvedett vesztesé-

gek. A finn, a román és a magyar kiválás leírása nemcsak Hitlernek az adott
esetben tanúsított magatartását és a német katonai jelenlétnek a természetét ér-

zékelteti, hanem az érdekelt kormányok viselkedésének eltéréseit is. Kiderül,
hogy mind Finnországban, mind Romániában a magyarországihoz viszonyítva
erősebb 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 akar-

ták Magyarországot bevonni (még felvonulási terület vagy segédcsapatok igénybevétele formájában sem). Ez a magyarázata annak, hogy közvetlenül a háború
kirobbanása után, 1941. július 22-én csak Olaszország, 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 főnök (és némileg Bartha honvédelmi miniszter) sürgette a

háborús részvételt, a kedvezőnek ítélt lehetőségek elszalasztásának esetleges ár-

talmaira hivatkozva. Gosztonyi sem tud megnyugtató választ adni arra, mi indította az addig habozó Horthyt és Bárdossyt a hadiállapot bejelentésére, illetve

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 információk szerint Mussolini csodálko-

zott 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 bejelentéséhez. 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.
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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 or-

szágban 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 ejtett. Mivel Budapest védőinek tényleges létszáma csak 70 000 körül

mozgott és 35 000 került hadifogságba, a szovjet marsall polgári személyek elfogásával töltötte fel a „hivatalos” hadifogoly-állományt. (Így pótolták a megszökötteket is.) Az elhurcolt polgári személyek közül sokan elvesztek a szovjet hadifogolytáborokban.

Érdekes az olasz expedíciós hadsereg, a két szlovák hadosztály, a horvát 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 legfontosabbakat, amelyek

idegen nyelven a témáról hozzáférhetők. Gyarló ismereteim 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 megjelentette Gosztonyinak a Vörös Hadseregről írott könyvét. Elég az hozzá, jó időben látott napvilá-

got, segítve – Afganisztán után – gyarapítani a szovjet 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 szabadságharcosok oldalán hősi halált halt”.
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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 előjogok, díszes egyenru-

hák, rangjelzések és rendjelek. A szovjet hadsereg története végső fokon ennek a
forradalmi küldetésű néphadseregnek átalakulása hagyományos jellegű és a
nagyhatalmi politika szolgálatába állított haderővé. Leninnek 1917 előtt nem

volt világos elképzelése, milyen legyen a szovjet hatalom fegyveres testületé. En-

gels adta neki az első indítékot a modem tömeghaderő problémájáról szóló gondolataival. Lenin valahol a porosz hadsereg és a svájci milícia között képzelte el
az „új típusú” 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 hie-

rarchikus szervezetté, a világot fenyegető kolosszussá alakult át. Közben az ország egységesítése, elsősorban az oroszosítás eszköze is lett, miután 1938 óta az
orosz a kizárólagos szervezési és vezénylési nyelve.

Trockij „Vörös munkás- és paraszthadserege” a polgárháborúban keletkezik,

leveri a kronstadti munkások felkelését és megvívja a lengyelek ellen első háborúját. Frunze 1924 és 1928 között elvégzi a katonai reformot. 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 megtizedelik vezető testületeit. Hitlerrel szövetségben le-

igázza Lengyelországot, kiterjeszti a szovjet határokat délnyugat és északnyugat
felé, majd éveken át elviseli a hatalmas náci német hadigépezet sorozatos csapá-

sait, hogy majd csak akkor térjen magához és erősödjék meg, amikor a nacionalizmus és a honmentés jelszavával, valamint a nagyméretű nyugati segítséggel
nekilát a nagy fordulatnak, amely a végső győzelemhez és idegen területek meg-

hódításához vezet. Az 1943-as újabb katonai reform teljesen megváltoztatja külsőségeiben a szovjet haderőt, feladva a népi hadsereg még megmaradt sajátossá-

gait. A második világháborúban egyetlen ország sem vesztett és szenvedett any-

nyit, mint a Szovjetunió. A kárpótlás és elégtétel megillette, de semmilyen vesz-

teség és szenvedés nem ad jogcímet arra, hogy egy ország másoknak okozott
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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 foly-

tán más nemzetek fiain ismételte meg azt, amit rajta elkövettek. Gosztonyi Péter
az információk bőségével, de könnyen áttekinthető módon és ésszerű elrende-

zésben vezeti végig az olvasót a szovjet haderő fejlődésének, felhasználásának 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, amely-

ben a szerző a szovjet katonák 1956-os magyarországi akcióját írja le. Gerő segélyhívása nem lepte meg az oroszokat. A kárpátaljai és a romániai szovjet had-

osztályok 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 riadóztatott déli hadseregcsoportnak Malinin vezérezredes, a budapesti bevetésre kijelölt csapatoknak pedig Tichonov vezérőrnagy volt a parancs-

noka. A fővárosban megjelent egységeknek nem volt szabad lőniük, akárcsak
1953-ban Berlinben, puszta megjelenésükkel kellett a tüntetőket megfélemlíte-

niük. 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 katonák javaslatának elfogadását megkönnyítették a szu-

ezi események. Zsukov azt üzente Batov vezérezredesnek, a kárpáti katonai kerü-

let parancsnokának, hogy „ha nem avatkozol be, hamarosan az amerikaiak lesz-

nek az ellenfeleid. Ezért cselekedj!” (Dávid Irving angol történész interjúja
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Batovval, 1978 áprilisában Moszkvában.) A moszkvai kormány tárgyalt Nagy
Imrével, de csapatai özönleni kezdtek Magyarországra, tehát kettős játékot ját-

szott. A Lascsenko vezérezredes irányítása alatt álló kárpáti és odesszai körzetbeli

csapatok (12 hadosztály) szétszóródtak az egész országban, megszállták a repülőtereket és a stratégiailag fontos pontokat. November 3-án Malinin még kivonu-

lásról tárgyal, de 4-re virradó éjjel Szerov KGB-főnök letartóztatja a magyar

delegációt. A kettős játék lelepleződött. 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 megsemmisült.) Miután az intervenciós
alakulatokat visszavonták, vizsgálatok kezdődtek 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”.
Harcok, frontok, katonák [Gosztonyi Péter: Deutschlands Waffengefährten
an der Ostfront: 1941–1945 c. könyvéről] Új Látóhatár, 1981. (32. évf.) 2. sz.
271-274. o.
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A MÚLTTÁ LETT FORRADALOM
– Új könyvek 1956-ról –
A huszonötödik év történelmi irodalmi termésének áttekintése ahhoz a felismeréshez vezet, hogy az 1956-os magyar forradalomról és szabadságharcról alig
tudunk többet, mint amit öt, tíz vagy tizenöt évvel ezelőtt tudtunk. Az újabb

művek ugyan a korábbinál nagyobb távlatból vették szemügyre ötvenhat őszének
magyarországi eseményeit, de a kép attól nem lett sem világosabb, sem élesebb.

A források, úgy látszik, elapadtak és új forrásokra a közeljövőben aligha számít-

hatunk. Amit ugyanis a kép kiegészítéséhez és kikerekítéséhez még tudni kellene, az magyar és külföldi okmánytárak megnyitását, valamint még felelős állás-

ban lévő, illetve titoktartási kötelezettség alá eső közszereplők megszólalását
feltételezi.

Az 1981-ben kiadott munkák csak kevés új adatot szolgáltatnak. A részlete-

ket illetően is érezhetők hiányok és hézagok. A szerzők – talán az angol Dávid
Irving kivételével – nemigen törekedtek új elsődleges források felkutatására.

Megelégedtek a másodlagos forrásokkal, vagyis a korábban publikált írásos dokumentumokkal és feldolgozásokkal. Az új források hiánya és a meglévő források
alaposabb kiaknázásáról való lemondás szükségszerűen arra indította a forradalommal foglalkozni kívánó szakembereket, hogy az összegezést és az értékelést

végezzék el. Amire a huszonötödik évforduló csábíthatott és végső fokon nyereségnek is elkönyvelhető. A legtöbb szerző azonban úgy tesz, mintha a rendelke-

zésre álló anyag elegendő volna végleges kép kialakításához és végső ítélet kimondásához. Némi kétely kifejezésre juttatása feltétlenül használt volna dolgozataik tudományos értékének és megbízhatóságának.
*
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Gosztonyi Péter „1956 A magyar forradalom története” című könyve 10 a szer-

ző pártatlansága, adatainak pontossága, nyugodt hangja, a túlzások és a rikító
színek kerülése következtében rokonszenvet kelt azokban az olvasókban, akik
ilyen munkákban a szenvtelen és hűvös ábrázolást előnyben részesítik a politikai

meggyőzéssel, retorikával és pátosszal szemben. Gosztonyi csak ritkán válik ér-

zelgőssé és szónokivá. Figyelmét a legjelentősebb eseményekre és jelenségekre
összpontosítja, kellő arányra törekedve az események és jelenségek fontosságának
megítélésében.

A forradalom eseményei előadását megelőzi az 1945 és 1949 közötti korsza-

kot nagy vonásokban bemutató fejezet. Hely hiányában éppen csak felvillannak a
fontosabb fejlemények és változások. Figyelemre méltónak tartom Gosztonyinak
azt a megállapítását, hogy végső soron nem a Hitler-ellenes katonai szövetség

tagjainak konferenciái utalták Magyarországot a szovjet hatalmi övezetbe, hanem
a háború utolsó éveinek katonai helyzete volt e tekintetben a mérvadó (10). Idézi

Gyilaszt, akinek Sztálin 1945 márciusában kifejtette, hogy az elfoglalt területe-

ken az ott élő népekre ki-ki rákényszeríti a maga társadalmi és politikai rendsze-

rét, amennyiben hadserege képes erre (uo.). Valóban, Magyarország sorsát a

tényleges katonai erő és a nagyhatalmak közötti viszony alakulása döntötte el,
kevésbé azok a szándékok, amelyeket a háború alatt a szövetséges hatalmak kifejezésre juttattak.

Az oroszok 1956-os beavatkozásának körülményeit tárgyalva Gosztonyi meg-

állapítja, hogy október 23-án leghatározottabban Gerő sürgette és kérte – este 10

és 11 óra között – a szovjet segítséget. Hegedűs András szerint arra gondoltak,

hogy – akárcsak 1953-ban Kelet-Berlinben – a szovjet harckocsik puszta megje-

lenése lecsillapítja a kedélyeket és megfélemlíti a népet. A szovjet csapatok kü-

lönben már riadókészültségben voltak és még a segélykérés előtt hagyták el bázisaikat. Ennek tulajdonítható, hogy nem sokkal Gerő kérése után – október 24én 2 és 3 óra között –, a keléiről és nyugatról Budapest felé tartó csapatok élei

már elérték a fővárost (85). Lőparancsuk ekkor még nem volt. Malinyin vezérez10

Ujváry „Griff” Verlag, München 1981, 205 1.
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redes, szovjet főparancsnok számítása nem vált be, a berlini eset nem ismétlődött

meg. Budapest lakossága szembeszegült, a magyar belpolitikai kérdésből nemzetközi ügy, a kibontakozó forradalomból hamarosan magyar-szovjet összecsapás

lett.

A belpolitikai frontok kialakulását és a különböző irányzatok tevékenységét

illetően a könyv eléggé szűkszavú. Főleg a két szélen elhelyezkedők – egyfelől a

kommunista párt, másfelől a fegyveres felkelő csoportok, a kereszténypártiak és

Mindszenty bíboros – működése foglalkoztatja a szerzőt. Megcáfolja azt a budapesti állítást, hogy Magyarországon 1956 november elején egy „második Korea”

sorsa fenyegetett, azáltal, hogy a Dunántúli Nemzeti Tanács, állítólag „nyugati
sugallatra”, külön dunántúli állam kikiáltását tervezte (124).

Az október 30-i Köztársaság téri eseményekről szólva megállapítja, hogy a

támadás nem a pártház, hanem a fegyvernyugvási rendelkezéseket megszegő és
felkelőket fogságba ejtő ÁVH-s őrség ellen indult (125). November 1 után sehol
sem került sor lincselésre vagy népítéletre.

Ma sem tudjuk a választ arra a kérdésre, hogy az október 31-én

Moszkvába visszautazott Mikoján miért talált a korábbitól eltérő helyzetet a

szovjet fővárosban. Mi történhetett 48 óra alatt a Kremlben? Miért változott
meg a szovjet álláspont és vált érvénytelenné az október 30-i nyilatkozat? Mind-

erről mindmáig hallgat minden hivatalos szovjet és magyar forrás. Gosztonyi

Péter is csak találgat, idézve véleményeket, amelyek gyakran spekulációk. To-

vábbra is homály fedi Kádár János és Münnich Ferenc eltávozását Budapestről.
Nagy Imre – Gosztonyi szerint – november 2-án délután szerzett tudomást két
elvtársa eltűnéséről. Tisztázatlan az a kérdés is, hogy Kádár miért szerepelt mégis

a november 3-án bejelentett új nemzeti kormányban. Nem ismerjük indokait,
hogy miért állt át a másik oldalra. Erre vonatkozó közlések hézagosak. Gosztonyi három lehetőséget sorol fel: a) az oroszok „megdolgozták” újabb börtönnel

fenyegetve, b) azzal ijesztgethették, ha nem vállalja a felkínált szerepet, Rákosit
vagy egy hasonszőrű emberüket ültetik az ország élére és c) a kényes helyzetben

önként lépett „egyezségre”, a lenini „egy lépés hátra – kettő előre!” jegyében, így

kísérelve meg menteni, ami október 23-ból még menthető volt (166).
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Érdekesek a külföldiekről közölt adatok. Gosztonyi szerint a felkelők mellé

álltak; a) észak-koreai diákok, b) görög kommunista menekültek és c) legalább

száz szovjet katona. Köztük volt M. G. Akopján páncélos őrnagy, aki Óbudán
esett el november 9-én (159—160). A magyar veszteségeket illetően a szerző azt

állítja, hogy a Budapesten nyilvánosságra hozott adatok – az október 23. és nov-

ember 10. közti időre vonatkozóan – nagyjából fedik a valóságot. Arra vonatko-

zóan nincs hivatalos budapesti adat, hány embert végeztek ki vagy börtönöztek

be november 4. után. Az ENSZ-vizsgálatok szerint a halálos ítéletek száma 453
volt. összehasonlításként Gosztonyi megemlíti, hogy az 1848/49-es szabadság-

harc bukása után az osztrák hadbíróságok 108 halálos ítéletet mondtak ki (190).

A népítéletek száma 28 volt (Budapesten 18, Miskolcon 7, Mosonmagyaróvárott
3). 23 ávósok ellen irányult. A szovjet veszteségekről hallgatnak a hivatalos forrá-

sok. A szerző 2500-ra becsüli azoknak a szovjet katonáknak a számát, akik a

harcokban vesztették életüket vagy akiket fraternizálás, a forradalom iránti rokonszenv miatt agyonlőttek.

A forradalom mérlegéről szólva Gosztonyi részletesen megindokolja, miért

nem állott fenn egy szélsőjobboldali hatalomátvétel veszélye és miért alaptalan az
a budapesti érvelés, hogy a szovjet beavatkozás egy ilyen fordulatot hiúsított meg.

Erényei ellenére nem tekinthető Gosztonyi könyve hibátlannak. Van benne

néhány tévedés és félreértéshez vezető pontatlanság. Így például az 1947-es választásokról írva a baloldali, „a marxizmus talaján álló” pártok között a Nemzeti
Parasztpártot is megemlíti (13). A NPP baloldali volt, de nem állt a marxizmus

talaján, mégha volt is oly vezető tagja, akinek felfogása közel állt a marxizmus-

hoz. A NPP népi szemléletének megváltoztatása nélkül vált a kommunista párt

szövetségesévé és a Baloldali Blokk tagjává. Azt sem lehet mondani, hogy a Szociáldemokrata Párt „beolvadt a Kommunista Pártba” (13). A „beolvadás” szó túl

enyhe annak érzékeltetésére, hogy a valóságban mi történt. A koalíciós korszak
mérlegén elmélkedve Gosztonyi úgy látja, hogy az „a szabad szellemű, polgári

demokrácia megnyilvánulása volt” (15). Kétségtelenül sokan törekedtek erre, a

koalíció kebelében is, mégis a polgári demokrácia elnevezés csak némi fenntartással alkalmazható, hiszen a koalíciós rendszer a polgári demokrácia jegyein
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kívül a szocializmus több jegyét is magán viselte, tehát a kettő amolyan vegyülékének tekinthető, nagyobb adaggal az előbbiből, kisebbel az utóbbiból.

Némi túlzást érzek abban a megállapításban, hogy „a Magyar Dolgozók Párt-

ja szűkebb vezetősége nagyon is eljátszotta a benne kezdetben hinni akaró százezrek bizalmát” (16). Természetesen nincsenek statisztikai adataink arról, hogy
1948-ban, amikor az MDP létrejött, hányan bíztak és hittek benne. Nem hiszem

azonban, hogy „százezrek” voltak. Abban is kételkedem, hogy Nagy Imre – kormányzása idején – „tulajdonképpen megmentette a szocializmus becsületét Ma-

gyarországon” (32). Kétségtelen, hogy ez volt a szándéka. De, hogy ez mennyire
nem sikerült, arról éppen 1956 tanúskodott. Az Írószövetség 1956 szeptemberi

kongresszusával kapcsolatban a szerző ismerteti Veres Péter beszédét, de megérdemelt volna néhány szót a kongresszus legfontosabb eseménye is, az ugyanis,

hogy 1947 óta ismét szabadon lehetett választani, ha mást nem is, de az írószövetségi vezetőséget.

A könyv külsejéről szólva, Gosztonyi Péter munkája tetszetősebb nyomdai ki-

állítást érdemelt volna. Ez nem mindig az anyagiak függvénye, de ízlésé, szakér-

telemé és gondosságé is.

*

Dávid Irving angol történész – mint írja – hat évig dolgozott a magyar forra-

dalomról szóló könyvén. 11 A ma 43 éves szerzőnek az újabbkori német történe-

lemmel foglalkozó munkái széles körű visszhangot, nemegyszer heves vitákat
váltottak ki. 1963-ban jelent meg első könyve, amely a második világháború né-

metországi eseményeit elevenítette fel, 1978-ban megjelent Rommel könyve
pedig ugyancsak a második világháború korszakába vezette az olvasókat. Mint

hírlik, jelenleg Churchill életrajzán dolgozik. Dávid Irving Németországban

elsősorban azzal keltett ellenkezést, hogy csökkenteni próbálta Hitler felelőssé-

gét, úgy állítván be a dolgokat, mintha a nácizmus által elkövetett embertelen

szörnyűségek Hitler tudta nélkül, munkatársainak cselszövései és ármánykodásai

11

Uprising! Hodder and Stroughton, London 1981, 628 1. Németül: Aufstand in
Ungarn, Albrecht-Knaus Verlag, Hamburg 1981, 612 1.
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révén következtek volna be. A szerző szenvedélyes viták középpontjába került,
amit nem bánt, mivel azok könyveinek kelendőségét és anyagi sikerét növelték.

Történeti kutatásainak vezérlő elve, hogy egyfelől olyan forrásokat kutasson

fel, amelyek eladdig ismeretlenek voltak, másfelől a tárgyalt történelmi eseményt
másokétól elütő távlatba helyezze. Egyszerűbben kifejezve, olyan mozzanatokra
hívja fel a figyelmet, amelyek más szerzők érdeklődését elkerülték.

Ilyen szándékkal fogott az 1956-os magyar forradalom részleteinek felkutatá-

sába és történetének megírásába is. Az a módszere, hogy a másodlagos források

helyett az elsődleges forrásokra épít, e könyvében is azonnal szembeszökik. Az
olvasót kétségtelenül lenyűgözi a források és az adatok sokasága. A magyar forradalommal foglalkozó szerzők egyike sem hivatkozott annyi új forrásra, mint az

angol történész. Miután őt megelőzően már sokan írtak a magyar forradalomról

és a legfontosabb tanúk vallomásai többé-kevésbé már feldolgozást nyertek, Dávid Irving szükségszerűen az események másod- vagy harmadrendű szereplőire

építette mondanivalóját. A brit szerző módszerének másik gyengéje az, hogy

nem válogatott kellő gonddal forrásainak mondanivalói között, aminek követ-

keztében a jelentősnek, megbízhatónak, hitelesnek számító források ugyanolyan
elbírálás alá esnek, mint azok, amelyeknek meggyőző erejében a valamennyire is
avatott olvasó joggal kételkedhetik. Irving minden forrásának egyenlő az értéke,
ami következtetéseiben olykor az arányok helytelen megítéléséhez, az események

kezelésében és minősítésében szembeszökő torzításokhoz vezet. Ismeretes

ugyanis, hogy a forradalmi események résztvevői nem mindig mentesek egyolda-

lúságtól, részrehajlástól, elfogultságtól, a történeteket a maguk szemszögéből,
nem ritkán politikai pártállástól függően és politikai érdekektől vezettetve idézik

fel. A történésznek éppen az lenne a feladata, hogy a forrásokat kritikailag megvizsgálja, értéküket összevesse és csak ilyen kritikai felülvizsgálat után vegye
igénybe. Dávid Irving könyvében ennek nyomát sem leljük, aminek az a következménye, hogy egyfelől a legkülönfélébb emlékezések és vallomások vegyülnek
anélkül, hogy az olvasónak bármi képe lenne arról, hitelesnek tekinthetők-e vagy

sem, másfelől nem derül ki világosan, hogy mi a forradalom mozzanatainak és a
szereplő személyeknek a helye, rzerepe, jelentősége. Olykor másod- vagy har-
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madrendű események lépnek elő döntő fontosságú fejleményekké, jelentősnek

tetsző események a háttérbe szorulnak, vagy a szerző részéről semmiféle méltatásban nem részesülnek.

A szerző olyan írott és szóbeli adatok birtokába jutott, amelyeket eddig kül-

földön élő történészeknek nem sikerült megszerezniük. Sok emberrel beszélt.
Olykor nem is akárkikkel. Gondolok elsősorban az 56-os események Magyarországon élő több résztvevőjére ós tanújára. Ha ezek alapvetően új felismerésekhez
nem is nyújtottak segítséget, apró részletek és eddig csak szűk körben ismert

epizódok felidézésével jelentős mértékben hozzájárultak a forradalom politikai és
katonai történetének jobb megismeréséhez. A szerző nyugati forrásai között új

annak a két korai felmérésnek az eredménye, amelyet közvetlenül 1956 után
amerikai egyetemek a magyar menekültek körében végeztek. Ez még publikálat-

lan anyag és Dávid Irving érdeme, hogy munkájába beledolgozta. Ugyancsak
nagy nyeresége könyvének, hogy felkutatta – elsősorban Amerikában – azt a
politikai és diplomáciai iratanyagot, amely 1956-ra vonatkozik.

A kép, amely műve nyomán kibontakozik, ellentmond annak, amely eddig –

az elmúlt huszonöt év irodalma alapján – kialakult, az események résztvevőinek

és tanúinak a képzeletében gyökeret vert, az avatatlan külső szemlélők vagy a
Magyarország iránt érdeklődő külföldiek tudatában kirajzolódott.
Hogyan látja hát Dávid Irving a forradalmat?

Elsősorban a tanácstalanság, a zűrzavar, a káosz uralmának. Előadásából az

derül ki, hogy a magyarokat semmilyen világos cél vagy elképzelés, jövőjükről

alkotott pontos kép és önmaguk között tisztázott elképzelés nem vezette, hanem
merőben a kommunista vezetőréteg lerázásának és a kommunista rendszer megdöntésének szenvedélyes, indulatokkal és gyűlöletekkel telített szándéka. A képlet szerinte egyszerű volt: az egyik oldalon a mindenkori kormány, a háttérben a

Szovjetunióval, a másik oldalon a fegyveres nép, amely nem is annyira tudatosan
és politikai látomásoktól vezettetve, hanem csupán ösztöneire, indulataira, embe-

ri és politikai szenvedélyeire hallgatva csak a fegyveres megoldásban, tehát az
erőszakban hitt. Ennek következtében Irving könyve csaknem teljes egészében az

utcai harcok leírása, azok minden borzalmával és irtózatával, majdhogynem má124

sodrendűvé minősítve azt a politikai reformtervet és egy új Magyarország megteremtésének a szándékát, amely nemcsak a józanul és reálisan gondolkodó politikusokat, de a lakosság jelentős hányadát is hevítette.

A szerző teljesen figyelmen kívül hagyja azt a fontos körülményt, hogy októ-

ber 30-a után a felkelők egy jelentős hányada az ugyancsak forradalmi elveket és

törekvéseket valló Nagy Imre kormány oldalán állott. Megvalósultak – legalábbis
ami a kormány álláspontját és magatartását illeti – a forradalmi szándékok és

győzelemre jutottak azok az elvek, amelyekért a küzdelem elindult. Dávid Irving
majdnem úgy kezeli a forradalom követeléseit magáévá tevő Nagy Imre-

kormányt és a vele tartó politikai erőket, mint ahogyan kezelte a korábbi kor-

mányt, amely még rákosista elemekkel terhelve és a múlt örökségét hordozva
szemben állt az utcai harcok résztvevőivel.

Az angol történész következetesen „lázadókról” beszél és a „forradalmár”

megjelölést csak ritkán használja. Szerinte Magyarországon egymást követő láza-

dások szemtanúi lehettünk, először a Gerő-Hegedűs-vezetés, majd annak jelen-

létében és közreműködésével létrejött első Nagy Imre-kormány, végül pedig a

forradalmi vívmányokat magáévá tevő és a megújulási törekvések élére álló nemzeti kormány ellen. A Dunántúli Nemzeti Tanács működésében is a Nagy Imre-

kormánnyal szembeni ellenzéki magatartást véli a legfontosabb mozzanatnak.
Ennek az ábrázolásnak szembeszökő gyengéje, hogy nem veszi tudomásul a valóságos helyzetet, annak rendkívüli bonyolultságát; a folyamatos minőségi változá-

sok ellenére is csakis az utca, a harcoló egységek szemszögéből nézi az eseménye-

ket. Az elvi célokat és törekvéseket illetően egyébként kevés érdeklődést és megértést tanúsít, nem vévén észre a harcokkal párhuzamosan folyó politikai küzdelmet és eredményeket.

E képbe szervesen beleilleszkedik az az ugyancsak szembeszökő jelenség,

hogy Irving mintha kedvét lelné az utcai kilengések és brutalitások részletekbe

menő leírásában. Oldalakon keresztül ecseteli, hogy a harcoló csoportok tagjai
milyen irtóhadjáratokat folytattak a kommunista rendszer funkcionáriusai, első-

sorban az államvédelmi hatóság tagjai ellen. Az olvasó nem szabadul attól az

érzéstől, hogy a könyv szerzője ezzel is csak a gyűlölet és a bosszú jelenvalóságát
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igyekszik alátámasztani, úgy állítván be a dolgokat, mintha a forradalmárok – az

ő kifejezésével élve: a lázadók – nem politikai célokért, nem egy új társadalom

kialakítása lehetőségének megteremtéséért fogtak volna fegyvert, hanem azért,

hogy megfizessenek a fennálló rezsim minden gazságáért. Az a körülmény, hogy

a népi düh kirobbanásának áldozatait általában funkcionáriusoknak nevezi, el-

homályosítani látszik azt a tényt, hogy a harcoló csoportok elkeseredett dühe
csaknem kizárólag a gyűlölt ávó-sok ellen irányult. A figyelmes magyar olvasó

ezenkívül azt is észreveszi, hogy Dávid Irving-nek erre vonatkozó forrásai csaknem kivétel nélkül azok a magyarországi sajtótermékek, amelyek irányvonalát

még a megtorlás idejében állapították meg és amelyeknek propagandacélja annak
bemutatása volt, hogy az 56-os forradalom ártatlan emberek üldözésében, utcai

lincselésekben, a munkásosztályhoz hű kommunisták meggyilkolásában merült

ki. Dávid Irving előszeretettel idéz olyan könyvekből és cikkekből, amelyeknek
hitelességét és tudományos forrásértékét Magyarországon ma még rendszerhű

történészek és közírók is kétségbe vonják. A könyvből kibontakozó kép szerint az

ávósok általában kötelességüket teljesítő, legtöbbször munkás- vagy parasztszármazású fiatalok, az ellenük fegyverrel támadók pedig az esetek többségében za-

varos gondolkodású és múltú, bizonytalan egzisztenciájú és kétes szándékú figurák voltak. A szerző – látható módon – az alapos elemzés helyett megelégedett

felületes és eléggé megbízhatatlan beszámolók visszaadásával. Amilyen részletességgel és bőbeszédűséggel időzik a gyilkolások, a különböző brutalitások leírásá-

nál, olyan szűkszavú, amikor a lakosság széles köreiben észlelhető lelkesedésről,

nemes szenvedélyekről, a hazafiság megnyilatkozásairól, a forradalmi áldozatkészségről és a siker okozta örömökről emlékezik meg.

Elfogadhatatlan Dávid Irving-nek az a tétele, hogy Magyarországon 1956

október-novemberében polgárháború zajlott le. E tételét, persze, nem tudja
meggyőzően alátámasztani, hiszen aligha nevezhető polgárháborúnak egy olyan
szembenállás, amelyben az egyik oldalon a lakosság túlnyomó többsége, a másik

oldalon viszont csak az állampolgároknak a múltban kompromittálódott kis csoportja állott, nevezetesen a rákosista politikusok és az ávósok.
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Feltehetően sok kritikát fog kiváltani a szerzőnek egy másik „koncepció”-ja is:

a zsidókérdésnek és az antiszemitizmusnak a forradalom tárgyalásába való bevonása. Ebben Dávid Irving egyedül áll. Egyetlen alkalommal sem mulasztja el,
hogy a zsidó származású politikusok, írók, újságírók, párttisztviselők nevének

megemlítésekor azt a tényt is hozzáfűzze, hogy az illetők zsidók. (Zsidónak tün-

tetve fel Erdei Ferencet is.) Az olvasóban szükségképpen támadhat az az érzés,
hogy a kommunizmust Magyarországon a zsidók csinálták, ők felelősek – hiszen

magas tisztségeik és beosztásaik révén az irányító helyeken álltak – mindazokért
a szenvedésekért, amelyeken a nép hatalomátvételük óta keresztül ment. Dávid

Irving azt sugallja az olvasónak, hogy az 1956-os népfelkelés nemcsak a sztálinis-

ta rendszer magyarországi képviselői, de abban való tömeges részvételük és kiemelkedő szerepük miatt a zsidóság ellen is irányult, valójában tehát az antiszemitizmus egy megnyilatkozása volt. Emellett a tétele mellett kellő bizonyító

anyagot nem tud felsorakoztatni, a közszereplők zsidó mivoltának hangsúlyozásával azonban mindenképpen egy ilyen benyomás kialakításán fáradozik. Az 56-

os forradalom és az antiszemitizmus összekapcsolása aligha magyarázható mással, mint szenzáció keltésének szándékával. Az 56-os forradalmat az elmúlt 25
évben sok kritika érte már, de azt senki nem merte állítani, hogy antiszemita

volt. Némelyek az antiszemita jelenségek hiányát meglepődve és némi csodálkozással állapították meg, de a tényt nem tagadhatták. Hadd emlékeztessek Ignotus

Pálra, akinek illetékességét aligha lehet kétségbe vonni. Ő azt mondotta, hogy
Magyarországon mindig volt antiszemitizmus és lesz a jövőben is, csak egyetlen
egy alkalommal nem volt, ez az 56-os forradalom két hete. Irving könyve eredeti

angol kiadásában a fontosabb szereplők listájában, az életrajzi adatok zsidóknál

ennek megjelölését is tartalmazzák. E lista a német kiadásból már hiányzik. A

zsidóságra való utalás egyébként semmit sem bizonyít, mert a zsidó közszereplőket egyaránt megtaláljuk Rákosi és Nagy Imre oldalán.

Koncepciójából eredő tévedései és hibái ellenére vannak természetesen Dávid

Irving könyvének erényei is. Az adatgazdagságról már szóltam. További erénye,

hogy ügyesen dolgozza bele a forradalmi napok történetébe az emberi sorsokat, a
hatást, amelyet a rendkívüli események az emberek életében játszottak és a mó127

dot, ahogyan azok az egyszerű polgárok mindennapjait megváltoztatták. Rendkí-

vül érdekes és jó Nagy Imre és csoportja elhurcolásának, a november 4-e utáni
eseményeknek, a forradalom résztvevői sorsának tömör leírása – habár tévedések

itt is előfordulnak –, végül a forradalom áldozatainak számáról szóló fejezet.

Végezetül szólni illenék még magyar nevek, elnevezések, címek idegen nyelv-

re való hibás átültetéséről és a többszöri fordításokból származó félreértésekről.
A szerzőnek érdemes lett volna magyar szakemberrel átnézetnie kéziratát, hogy
bosszantó hibák ne zavarják azokat az olvasókat, akik a magyar viszonyokban és
a magyar nyelvben is járatosak.

*

A koncepciós történetírás jegyeit viseli magán Csonka Emil „A forradalom

oknyomozó története 1945—1956” című könyve is.12 Az angol történészhez

hasonlóan ő is egy – az Irvingétől persze eltérő – koncepcióból indul ki, mégpe-

dig abból, hogy a) a forradalom voltaképpen 1945-ben, tehát a koalíciós korszakban kezdődött és b) ötvenhat legkövetkezetesebb képviselői azok, akiknek

konfliktusa a Szovjetunióval, illetve a kommunistákkal már közvetlenül a 44-45ös fordulat után kirobbant. Az 56-os népfelkelés és szabadságharc tehát nemcsak

a moszkvai mintára berendezkedett kommunizmus és a Rákosi-Gerő-féle erő-

szakuralom, hanem ennek előzménye, az orosz megszállás, a negyvenötös koalí-

ció és politikai garnitúra ellen is irányult. Az „oknyomozó történelem” csábító
lehetőség egy ilyen elgondolás megvalósítására, hiszen az okok és okozatok szö-

vevényének felgöngyölítésében a történész legitim joga, hogy mennyire megy
vissza a múltba. Habáraz 1944-45-ös fordulatnak is volt oka és a történelemben

okozatként jelenik meg, Csonka Emilt nem lehet elmarasztalni, hogy 1945-től

kezdte történetét. Az okok fonalának megszakítása mindig önkényes és a történetíró szabadságához tartozik.

A fő kérdés: tudományosan igazolható-e a tétele, hogy 1956 már 1945-ben

elkezdődött.

12

Veritas, München 1981, 560 l.
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A koncepciót a könyv arányai is érzékeltetik. A koalíciós évek tárgyalása

majdnem a felét veszi igénybe, a másik – nagyobbik felét – a Rákosi-korszak és

az 56-os események leírása. Ez nem felesleges, hiszen hiányt pótol. A nyugaton
élő magyar történészek mind ez ideig adósak voltak a 45 és 56 közötti korszak

történetének feldolgozásával. Csonka érdeme, hogy erre az első kísérletet megtette.

Nézőpontjai viszont vitathatók. Kezdjük talán a Vörös Hadsereg megjelené-

sével. Ha a kiindulás megválasztását írói jogának tekintem is és nem kérem szá-

mon, miért nem kezdte el történetét 1944-gyel, annak bemutatása, hogy az oroszok milyen országba érkeztek és ott mit találtak, elvárható lett volna. Annál is
inkább, mert az idő múlásával a felnövő új nemzedékek tudatában kialakulhat

egy olyan hamis felfogás, hogy a Vörös Hadsereg a maga nyersességével és bruta-

litásával, a szovjet kormány a maga könyörtelen politikájával egy független ál-

lamban, egészséges társadalomban, személyi biztonságot nyújtó jogrendben és

tisztességes közállapotokban élő népet igázott le, holott a valóságban az ország a

németek által megszállott volt, a sztálinitól nem sokban különböző hitleri rendszer uralkodott, pontosabban annak magyar változata, a nyilas párt, a maga erőszakszerveivel és az állampolgárok személyes szabadságát semmibe vevő politiká-

jával. A szovjet katonák tehát nem egy önálló és független országot, szabad társadalmat és demokratikus rendet semmisítettek meg, hanem az eddigi megszál-

lók helyébe lépve, egy ugyancsak az önkényre épülő rendszert. Sulyok Dezső
annak idején találóan adta német emlékezéseinek ezt a címet: „Zwei Náchte

ohne Tag”. Valóban éjszaka éjszakát követett – nappal nélkül.

Csonka Emil, úgy tetszik – némely hazai marxista történészhez hasonlóan –

nem látja a minőségi különbséget a 45 előtti különböző magyar kormányok és
közszereplők magatartása között. Az eltéréseket és ellentéteket nem véve észre,
összemossa a Szálasi-és a Horthy-rendszert, a Hitler mellett lelkesen agitáló és a

háborúhoz csak habozva csatlakozó, a hadviselést minél előbb befejezni szándékozó különböző erőket és személyeket. Érvelése meggyőzőbb lett volna, ha nem

csak azt jegyzi meg, hogy „Magyarország akarva-akaratlanul csúszott bele a há-

borúba” (71), abban „semmi esetre sem Hitler érdekeiért vett részt” (uo.), a tár-
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sadalom „túlnyomó része 1945-ben nem tartotta természetesnek, hogy háborús

bűnösség címén az elmúlt évtized valamennyi miniszterelnökét s legtöbb miniszterét kivégezzék” (72), de azt is, hogy voltak, akik sürgették a hadbalépést és
olyanok is, akik Hitler sorsához kötötték a maguk jövőjét, tehát szurkoltak a

német diktátornak. Hogy a magyar társadalom túlnyomó része 1945-ben mit
tartott természetesnek és mit nem, arról csak sejtéseink vannak, valószínű, hogy a
háborús bűnösök pereiben nem helyeselte a sorozatos halálos ítéleteket, de aligha

valószínű, hogy egyenlőségi jelet tett ezek közé és például a Szálasi vagy a nyilas
főemberek elleni verdiktről ugyanúgy gondolkodott, mint a Bárdossy vagy Imré-

dy elleni ítéletről. Ha gyarló emlékezetem nem csal, a higgadtan gondolkodó

emberek Magyarországon sommásan sem negatív, sem pozitív értelemben nem

nyilatkoztak, hanem különbséget tettek a különféle felelősségek és felelősségre
vonások között.

Csonka Emil találóan állapítja meg, hogy a harmincas-negyvenes években

erős volt a reformszellem és a társadalom széles rétegeiben észlelni lehetett a
változások iránti vágyat. „Ha nincs újabb háború – írja – Magyarországon feltar-

tóztathatatlanul jött volna a földreform” (85).

Némi meglepetéssel értesültem arról, hogy a harmincas évek közepétől a Szá-

lasi-vezette hungarista párt képviselte a legnagyobb tömeghatással a földreform

gondolatát. A folytatás szó szerint így hangzik: „Sajnos, ez a szociális töltésű

reformpárt külsőségeiben sokat átvett a nemzetiszocializmusból s külpolitikai
orientációja a hitleri Németország mellé sodorta. Így, habár a párt agrárpolitikája
szorosan simult a népi írók eszmei vonalához, gyakorlati összefogás elképzelhetetlen volt, a népi írók nagy része a nemzetiszocialista német irányzatot elvetette”
(85). Az olvasó azt is megtudhatja, hogy a hungarista párt földreform- és agrár-

szakértője Matolcsy Mátyás volt.

E megállapítások nem bizonyíthatók. A szerző erre nem is tesz kísérletet. A

hungarista párt tömeghatása az 1939-es választáson elért eredményen alapult és
tény volt. A földreform ügyét azonban nem képviselhette eredménnyel, mert

nem volt sem egységes agrárkoncepciója, sem összehangolt felfogása egy földreform természetéről és méreteiről. Az egész nyilas mozgalomban Matolcsy Má130

tyás volt az egyetlen, aki – rendkívüli szakmai felkészültséggel és határozottsággal – a radikális földreform híve volt. Pálffy Fidél óvatoskodott és javaslatai alig

terjedtek túl a zsidóbirtokok kisajátításán. A hungarista párt vezetőinek vélemé-

nye megoszlott. Szálasi „parasztállam”-ról álmodozott, de programját nem konkretizálta és így lehetővé tette a többféle értelmezést. Hubay Kálmán a nagyüzemek mellett foglalt állást, Vágó Pál pedig határozottan földreformellenes volt,

mert szerinte azzal a földkérdés nem oldható meg. A nyilasok a magas termelékenységű nagygazdaságok rendszerét előnyben részesítették a földreform révén

kialakulható kisüzemi rendszerrel szemben. A programukba azonban kétségtele-

nül felvették a földreform követelését. Közös nevezőre a frakciók azonban nem
jutottak és a többi között ezért sem sikerült az egységet tartósan létrehozni. Ma-

tolcsy helytelenítette például Hubayék földreformellenes álláspontját. A párt

nem tette magáévá Matolcsy reformterveit és jóllehet cégérnek felhasználta a
kiváló agrártudóst, mások fogalmazták meg a földbirtokpolitikai elveket. Ma-

tolcsyt már ezért sem lehet a hungarista párt földreform- és agrárszakértőjének

nevezni, arról nem is szólva, hogy csak a nyilas frakciók 1940 szeptemberi egye-

sülése után másfél évig volt Szálasival közös pártban, 1942 februárjában otthagyta, sőt 1943 tavaszán, a nyilasokkal szakítva, a kormánypártba lépett.

A népi írók eszmei vonalához való „simulás” tétele tudományosan ugyancsak

nem igazolható. Ez lehetett némelyek óhaja, de a valósághoz vajmi kevés köze
volt. A népiek „eszmei vonala” nemcsak a földreform követelésében merült ki, de
számos olyan törekvésben, amelyet a nyilasok nemcsak hogy nem vállaltak, de

határozottan elvetettek és kíméletlenül üldöztek: a többi között a zsidókra is
kiterjedő állampolgári jogegyenlőséget, a liberálisokat, radikálisokat, szocialistá-

kat, kommunistákat is magában foglaló többpártrendszert, a népfrontos összefogást, a gyülekezési és érdekvédelmi szabadságot, egyszóval a demokratikus társa-

dalmi rendet. A gyakorlati összefogás tehát nagyon sok ok miatt és nemcsak
azért volt elképzelhetetlen, mert „a népi írók nagy része a nemzetiszocialista né-

met irányzatot elvetette”. A magyarról sem gondolkodott másképp.

Ami a hungarista párt jellegét illeti, az kétségtelenül többet vett át a nemzeti-

szocializmustól, mint csak a külsőségeket, és méltán vethető fel a kérdés, honnan
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„sodródott” a hitleri Németország mellé, amikor alapításától kezdve amellett állt.
Ez olyan képtelenség, mintha valaki a kommunistákról azt állítaná, hogy sokat
átvettek a bolsevizmus külsőségeiből és külpolitikai tájékozódásukban a Szovjetunió mellé sodródtak.

Pontatlan Csonka fogalmazása a negyvenötös rendőrség megszervezését ille-

tően is. Kritikájának fő célpontja Erdei Ferenc belügyminiszter, akinek – mint
írja – a „feladata az volt, hogy a megszervezendő rendőrséget teljesen a kommu-

nista párt céljaira bocsássa s az új organizáció kulcspozícióit nyílt vagy titkos
kommunistáknak juttassa” (63). Erdei belügyminiszteri ténykedését sokan bírál-

ták és joggal, még pártjának tagjai és némely vezetői is. De ismeretes, hogy a
politikai rendőrség kezdettől fogva a kommunista párt kizárólagos befolyása alatt
állott és a belügyminiszter hatásköre legfeljebb a rendőrség egyéb ágazataira ter-

jedt ki. Ez kétségtelenül nemcsak egészségtelen, de végzetes volt és Erdei méltán

marasztalható el, mert mindezt tűrte és nevével fedezte. A pozíciókat nem kellett
a nyílt vagy titkos kommunistáknak juttatni. Automatikusan kerültek oda, mert

nem-kommunisták nemcsak vezető helyre, de még csak egyszerű tisztviselőnek

sem mentek a politikai rendőrséghez. Lasszóval fogdosták őket – Erdei is, a kis-

gazda- és a szociáldemokrata párt is, hogy ellensúlyozzák a nyomasztó kommu-

nista többséget – és ha sikerült is keveseket megnyerni, rövid idő után majd mindenki otthagyta a gyűlölt intézményt.

A nemzeti bizottságok hálózata nem volt „a szovjet tanácsrendszer álcázott

formája” (82). A nemzeti bizottságok – 1945-ben ugyanúgy, mint 1956-ban – a

hatalmi űrt töltötték ki és az elmenekült, illetve megbukott régi közigazgatás
helyére léptek, valóságos helyi hatalmat gyakorolva, ami alapvetően megkülön-

bözteti őket a szovjet rendszer tanácsaitól. A forradalmak története bizonyítja –

és ezt éppen a Csonka által is idézett Hannah Arendt írta meg kitűnően –, hogy

egy központi hatalom összeomlása után az intézkedési jog helyben létesült bi-

zottságok, tanácsok kezébe kerül, amelyeket később elsöpörnek a pártok és a
belőlük alkotott új hatalom. Ez volt a sorsuk a 45-ös nemzeti bizottságoknak is.
A szovjet tanácsrendszer egészen más jellegű.
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A földreform jogosságát Csonka nem vonja kétségbe, de érthetetlen, miért

kárhoztatja radikalizmusa miatt, amikor néhány oldallal előbb Matolcsy Mátyás

ötmillió katasztrális holdat megmozgatni kívánó, ugyancsak radikális földreform-

tervéről elismeréssel ír. A szerző szerint a 45-ös földreform elsietett, felületes és

osztálygyűlölettel vegyített volt. Valóban tökéletlen volt és kár, hogy a viszonyok

normalizálása után – a kisgazdapárti agrártudós, Kerék Mihály tanácsát mellőzve
–, nem korrigálták az elkövetett hibákat. Azt azonban nem szabad elfelejteni,

hogy az ország éhezett és ahhoz, hogy a parasztság megművelje a földet, tulajdonába kellett adni, miután olyan sokan és oly sokáig ígérték neki. Jobb földreformot 1945 tavaszán, az ország zűrzavaros állapotában nemigen lehetett volna
végbevinni. Nyugalmasabb időkre várni ugyancsak nem lehetett, és nemcsak az

oroszok miatt. Amit Csonka osztálygyűlöletnek nevez, az az a felismerés volt,

hogy – miként a harmincas és negyvenes évek reformerei is hirdették – a magyar

társadalom egészségtelen szerkezetének megjavítása a földreformmal indul. A

földreform szerepe nemcsak gazdasági, de politikai is volt. Nemcsak az volt a cél,
hogy a nagybirtok helyett a kis- és középüzemekre épüljön a mezőgazdasági
termelés és új, önálló gazdákkal erősödjék meg a paraszti középréteg, hanem az
is, hogy szűnjék meg a nagybirtokosok kiváltságos helyzete, a latifundiumok

politikai szerepe és a valóságos hatalomban való túlzott részesedése. A parasztság
szegényebb rétegei amolyan történelmi igazságszolgáltatás véghezvivőinek is

érezhették magukat. Szívükben és a földreform felelős megalkotóinak szívében

nem osztálygyűlölet lobogott, hanem egy elkerülhetetlen társadalmi fordulat
végrehajtásának tudata, mégha láthatták is, hogy ez a fordulat személyes tragédiákkal, sajnálatos balesetekkel és ember embernek okozott fájdalmakkal járt. (En-

nek feltárása és megírása egyébként a magyar történetírás adóssága, amelynek
törlesztése mind sürgetőbbé válik. Sokáig nem halasztható ugyanis, hogy a parasztságban, munkásságban és más rétegekben bekövetkezett változások után a
főúri és nagybirtokos osztály pusztulásával is megismerkedjünk.)

Szövegéből ítélhetően a szerző nem tud mit kezdeni a koalíciós rendszerrel.

Nem látja a világhelyzet alakulásának hatását a magyar fejlődésre és értetlenül áll

az előtt a tény előtt, hogy a Vörös Hadsereg jelenlétében és nyugati támogatás
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hiányában csak kompromisszumokkal lehetett politizálni. Hogy a kompromiszszumok nem feleltek meg egyenrangú felek között normális időkben kötött megállapodásoknak, az annak tulajdonítható, hogy a szembenálló felek egyenlőtlenek

voltak: a kommunisták mögött egy győztes és megszálló hatalom állt, a demok-

raták mögött a hatalom nélküli nép többsége és esetleg politikai ügyességük,
ravaszságuk.

A kompromisszumra hajlók Csonka szerint tehetetlenek, engedékenyek, gyá-

vák, meghunyászkodók voltak. Szerinte mindenkinek ellenállóvá kellett volna
lennie és egy tapodtat sem engedni az elvekből. A bajok forrása, hogy hagyták

magukat megfélemlíteni és megalkudtak. A szerző Nagy Ferenc tisztelőjének

tekinti magát, de úgy látszik, nem olvasta el kellő figyelemmel azokat az emlékezéseit, amelyekben a nyugati támogatás elmaradásáról és következésképpen az
oroszokkal, illetve kommunistákkal szembeni ellenállás nehézségeiről írt.

Csonka szigorúságában csak akkor enyhül meg, ha azokról van szó, akiknek

személyét és működését rokonszenvvel kíséri. Erélyesen elmarasztal a szovjet
kormány és a Vörös Hadsereg iránti minden engedékeny gesztust, de ugyanakkor „a magas diplomácia eszközének” nevezi az első püspöki körlevélnek azt a

kitételét, amelyben a püspökök cáfolják az orosz hadsereg egyházirtó szándékáról
terjesztett hírt, és jólesően regisztrálják a szovjet katonai parancsnokok részéről
az egyházi élettel szemben tanúsított figyelmet(210). Ami a püspökök esetében

ajánlat „okos modus vivendi-re”, koalíciós politikusoknál engedékenység és az

oroszoknak tett szoígálat. A demokrata politikusok legtöbbje ugyanolyan jól
tudta, mint a későbbi történészek, hogy mit kellett volna tenni, de csak azt tet-

ték, amit tehettek, különösen azután, hogy nyilvánvalóvá vált, a nyugatiak Magyarország miatt nem akarják elrontani viszonyukat Moszkvával és veszélyeztetni
a háborúban kialakult együttműködést az oroszokkal.

Azt elismeri Csonka Emil, hogy a Nyugat akarata „döntően és minden kér-

désben” nem érvényesülhetett. „így történt – írja –, hogy Magyarországra 1945-

ben nem Habsburg Ottó érkezett meg Washingtonból, hanem Rákosi Mátyás
Moszkvából” (134-135). Az olvasót persze érdekelné, hogy milyen források alap-

ján tesz ilyen határozott kijelentést. Mert az a körülmény, hogy a Hitler-ellenes
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Habsburg Ottót meghallgatták a nyugati szövetség némely vezetői és voltak, kik

nevét kapcsolatba hozták egy közép-európai – bajor, osztrák, magyar – katolikus

királyság ötletével, még nem jelenti, mintha Habsburg Ottó ugyanolyan kiszemelt magyarországi exponense lett volna a nyugatiaknak, mint a moszkvai kor-

mányzatnak Rákosi Mátyás. A szerző nem tud olyan dokumentumra hivatkozni,
amely tételét igazolhatná és Habsburg Ottóval való ily értelmű tervek létét alátámaszthatná. A nyugati hatalmaknak Magyarországra vonatkozóan nem volt
semmilyen egybehangolt és konkrét elképzelésük arra az esetre, ha az ő kizáróla-

gos befolyásuk alá esnék. Ez elméletileg ugyan a lehetőségek közé tartozott, de
komolyan nem számoltak vele; bizonyítéka a moszkvai százalékos osztozkodás

ismert története. A Washingtonból Budapestre érkező Habsburg Ottó látványa
lehetett némelyek vágyálma, de reális lehetőségként nem vetődött fel, különösen
nem a háború befejező szakaszában. Azt, hogy az ország élére nem Rákosi, ha-

nem ő kerül, nemcsak akkor nem lehetett volna bizonyosságnak tekinteni, ha a
Nyugat akarata „döntően és minden kérdésben” érvényesül, de még akkor sem,
ha kizárólag az ő akarata dönti el a jövőt. Hisz, ha ilyen terve lett volna, miért

csak Magyarországon valósította volna meg és miért nem például az általa megszállt Ausztriában. Az utóbbinak tiszteletben tartotta a saját jövőjéről való döntés
jogát, miért állította volna tehát Magyarország élére a „maga emberét”?

A szerző nem leplezi királypárti érzelmeit. Ez különösen a köztársasági ál-

lamformára való áttérés tárgyalásakor tükröződik. A királypártiság tiszteletre

méltó személyes ügye és nem tekinthető akadálynak, hogy a kérdésről tárgyilagosan szóljon. Szembeszökő viszont, hogy – kiindulva abból a tételből, hogy „a

köztársaságra való áttérés nem volt közóhaj” (132) – mily igyekezettel sorolja fel

mindazokat az érveket, amelyek a köztársaság bevezetése ellen vagy a döntés
elhalasztása mellett szóltak, jóval kevesebb figyelmet szentelve a köztársaság

melletti állásfoglalásoknak. A gondosan kiválasztott adatok és idézetek tömegével olyan képet rajzol, mintha a politikai életben csaknem mindenki a királyság

fenntartása vagy a döntés elhalasztása mellett foglalt volna állást. A népet kétségtelenül nem kérdezték meg, de ismerve a közhangulatot és a – nemcsak belső, de

külső – politikai adottságokat, aligha valószínű, hogy egy népszavazás eredménye
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más lett volna, mint a parlament döntése. Legfeljebb az arányok tértek volna el.
A realitások iránti érzék a választók körében valószínűleg ugyanúgy érvényesült

volna, mint a képviselők körében. Erre megbízható adatom természetesen nincs,
de az akkori megfigyelések és tapasztalatok talán megerősíthetik ezt. Csonka –

meggyőző bizonyítékok nélkül – tudni véli, hogy a kisgazdapárt sok tagja ellenezte a köztársaságot és a szociáldemokraták között sem volt mindenki a köztár-

saság híve. Ezek közé sorolja Peyer Károlyt, azon az alapon, hogy Hitler ellen

együttműködött Habsburg Ottóval és kapcsolatban állt a legitimistákkal. Ilyen
érveléssel kommunistákról is meg lehetne állapítani, hogy királypártiak voltak,
mert például az ellenállás politikai szervezetébe bevették a legitimistákat.

Az igaz, hogy a köztársaság védelméről szóló törvény alapján sokakat letar-

tóztattak és elítéltek. De ezért nem a köztársaság volt a felelős, mint a szerző

sugallja, hiszen ismerve Rákosiékat, a szóban forgó törvény nélkül is találtak
volna ürügyet, hogy valóságos vagy vélt politikai ellenfeleiket megsemmisítsék.

A könyvnek használt volna egy szakszerű lektori vizsgálat. Akkor ugyanis

aligha maradhattak volna a szövegben helytelenül írt nevek és oly tévedések,

mint például az, hogy a 45-ös budapesti kisgazdapárti választási győzelem után

„Vas Zoltán azonnal mozgósította az utcát”, hogy „... rombolják le „a burzsoázia
fellegvárát” (116). Ez így nem igaz, nem azért, mintha Vas Zoltán ezt nem tette
volna meg, de az utca mozgósítása nem az ő, a polgármester, feladatkörébe tar-

tozott, hanem a kommunista párt budapesti titkáráéba, aki akkor Rajk László

volt. Vagy: a 47-es választások előtt „megalakult a Magyar Radikális Párt, amely

lényegileg a szociáldemokrata pártból kiintrikált régi pártelnök, a következetesen
antikommunista Peyer Károly mögé sorakozott fel” (176). A valóság ezzel szemben az, hogy a M.R.P. már 1944-ben megalakult és 47-ben nem Peyer mögé

sorakozott fel, hanem Peyer lépett be néhány hívével a pártba, ahol természetesen örömmel fogadták és több kerületben listavezetővé tették. Az is tévedés,

hogy Rákosi azért fordult Rajk ellen, mert ez „emigrációját nem keleten, hanem

nyugaton töltötte” (272). Rajk nem volt emigrációban, hacsak a szerző nem te-

kinti annak – önkényesen – a spanyol polgárháborúban való részvételét vagy a
franciaországi kényszertartózkodást. A Rajkkal együtt kivégzett Szalai András
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nem „a párt ifjúsági vezetője” (270, 278), hanem az MKP központi káderosztá-

lyának helyettes vezetője volt. A pontatlan fogalmazás terméke az a mondat,

hogy a parasztpárt „soraiban nem voltak parasztok” (99). Hát kik voltak? Csak
írók?

A koalíciós korszak legtöbb közszereplőjét Csonka éles kritikával illeti, sajnos,

olykor komolynak vagy megbízhatónak nem vehető források alapján, máskor
vetélytársak indulatos és nem mindig megalapozott véleményére támaszkodva,
ismét máskor pletykákat használva fel. Erdeit nem tudom milyen alapon nevezi

„piperkőcnek és nyeglének”. Aki ismerte, megcáfolhatja. Sok mindent terhére

lehet írni, de nem volt sem piperkőc, sem nyegle. A magánéletre és emberi fogyatékosságokra csak azok esetében történik utalás, akiket a szerző nem szeret.

Veres Pétert kétkulacsosnak nevezi, aki óvatosan ügyelt arra, hogy „mind a nem-

zetiszocialista, mind a marxista olvasó feltételezhesse; az író az ő szocializmusát

dicséri” (100) és – ismét forrás megadása nélkül – arról tájékoztatja az olvasót,
hogy „1944 őszén, mikor Szálasi Ferenc nyilaskeresztes pártja vette át a hatalmat,

Veres Péter e párt erdélyi származású vezetőin keresztül tudatta Szálasi Ferenccel, hogy rokonszenvez célkitűzéseivel” (101). Kérdés, miért nem reagált erre
Szálasi, hiszen kapva kapott minden szellemi emberen, kikből oly kevés állt az
oldalára? Miért engedte senyvedni egy katonai munkásalakulatnál? Ha igaz a

történet, Veres nyilvánosan is megmondotta volna, kitől is félhetett volna, hogy
rokonszenvez a nemzetvezetővel? Vagy Csonka Emil beugrott egy pletykának?

Vagy hamisan tájékoztatták egy esetről, amelyet Veres Péter részletesen elmond

„Az ország útján” című kötetében. Tildyt főleg az összeesküvési perben tanúsí-

tott magatartása miatt marasztalja el, de ismét történelmietlen módon, kijelentve, ha nem ismeri el az összeesküvést, talán megmenthette volna a pártját a meg-

semmisüléstől (154). Tildy valóban gyengének bizonyult, de a pártját hatalma-

sabb erő roppantotta szét, mint az ő esendő emberi természete. A jezsuita Kerkai
Jenőről a szerző úgy beszél, mint egyikéről a Barankovics-párt ama vezető tagjai-

nak, akik „kapitalista-gyűlöletükben a szocializmusért és államosításért lelkesed-

tek” (178). A KALOT alapítójáról ezt igazán nem lehet elmondani. De Csonka,
úgy látszik, könyve írása közben erről elfeledkezhetett, mert majd ötven lappal
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később már mint a „kitűnő Kerkai páter”-t emlegeti. Barankovicsot azért bírálja,
mert nem követte Mindszenty bíboros politikáját. Miért lett volna az feladata és

kötelessége? A Demokrata Néppárt nem volt az egyház pártja – mégha a klérus

melléje is állt a 47-es választáson – és vezetői joggal érezhették, a bíboros iránti

tisztelet és lojalitás nem követeli meg, hogy a tőle jövő politikai irányítást is elfogadják. Autonóm pártnak fogták fel magukat, tehát nem róható fel nekik, hogy a
maguk által jónak tartott és nem a prímás által sugallt taktikát követték.

Többekről rokonszenvvel ír a szerző. Különösen azokról, akik a negyvenötös

kísérlet kudarca után emigrációba vonultak, tehát Nagy Ferencről, Varga Béláról,

Peyer Károlyról, Kovács Imréről. Az utóbbi tehetségét méltatva hozzáfűzi, hogy
viszont a Nemzeti Parasztpárt élére olyanok kerültek, „akikben a kommunisták

jobban bíztak” (103). Hát Kovács Imre – mint főtitkár és alelnök – nem volt az

élen? És kezdetben – mint ellenállóban és radikális reformerben – a kommunisták bíztak is benne. Az megint más kérdés, hogy később – joggal – ellenfélnek
tekintették. A parasztpárt vezető garnitúrájának 1944-45-ös összeállásakor

egyébként sem volt még szempont, hogy a kommunisták kiben bíznak és kiben
nem.

„Az ország legkimagaslóbb személyisége” a szerző szerint Mindszenty bíboros
volt (135), akiben már 1945—46-ban „az ország népe ... szellemi és erkölcsi
vezérét látta” (129). Ismét egy kellően nem dokumentált kijelentés! Mindszenty
akkor még nem volt a kommunisták által tagadott nemzeti érdekek és az ellenál-

lás jelképe, azzá csak mind gyakoribb pásztorleveleivel és nyilvános fellépéseivel

47 végén, 48 elején vált azután, hogy a kisgazdapárt már nem kínálkozott a
kommunizmustól idegenkedő magyarok gyülekezőhelyének és a belőle sarjadt

pártokat (Sulyok, Pfeiffer) is kiirtották Rákosiék. E pártok megbénulásának és

megsemmisülésének következményeként nőtt meg – éles kritikája és bátor kiállá-

sa következtében – híveinek tábora, amely fokozatosan már nemcsak katolikuso-

kat, hanem más vallásúakat is magában foglalt. Szentbeszédeire, miséire, körmeneteire valóban „óriási tömegek gyűltek össze”, de annak lehetősége Csonka

Emilnél fel sem vetődik, hogy ezeket a tömegeket – különösen 45-46-ban –

vallásos érzület is hevíthette, nemcsak politikai rokonszenv.
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Összefoglalva a könyvnek a koalíciós korszakkal foglalkozó részét, kár, hogy a

szerző az elemzés helyett a polémiára helyezte a hangsúlyt, nem vizsgálódni és

magyarázni igyekszik, hanem minősíteni és ítélkezni. Ha az 1945 és 1948 közöt-

ti korszak valóban olyan negatív lett volna, mint amilyennek bemutatja, akkor
elképzelhetetlen, miért volt oly jó híre 1956 októberében, novemberében és miért

ünnepelte a felkelés oly sok résztvevője mint a forradalom győzelmét a 45-ös

többpártrendszerhez való visszatérést és a 45-ös közszereplők újbóli szerepvállalását.

Csonka Emil munkájának legjobb része a Rákosi-korszak tárgyalása. Részle-

tesen, kimerítően, az adatok bőségével mutatja be a szabad gondolat és önálló

cselekvés elleni gyűlölet tobzódását, a parasztság megnyomorítását, az esztelen

iparosítást, a vallásos érzület üldözését, a pereket, a kitelepítéseket, a félelem
légkörének terjedését, egyszóval a zsarnokság intézményesítését. E fejezetek
mintegy lajstromát nyújtják mindazoknak a vétkes hibáknak és megbocsáthatat-

lan tetteknek, amelyeket Rákosi és munkatársai a nép ellen elkövettek. És itt
érvényesül igazán a szerző publicisztikai hangvétele és zsurnalista stílusa. A hol

mulattató, hol szörnyűséges események és jelenetek leírásában elemében van a
színeket, meglepő fordulatokat, hatásos csattanókat kedvelő ábrázoló módszer. A
könyvnek e fejezetei talán éppen ezért legolvasmányosabb részei.

„A forradalom krónikája” című fejezet, amely 1956 októberének és novembe-

rének eseményeit tárgyalja, ismét az előítéletek és elfogultságok miatt veszít értékéből. Az adatok csoportosítása és a források kezelése az olvasóban újból azt a

benyomást kelti, hogy a szerző egy bizonyos elgondolást követ és minden fel-

használt adata ennek az igazolását szolgálja. Az elgondolás pedig nem más, mint
az, hogy a forradalom központi alakja Mindszenty bíboros volt. A fogságából

kiszabadított és cselekvési szabadságát visszanyert prímás úgy jelenik meg a
könyv hasábjain, mint leghivatottabb irányító és legfelső döntőbíró, akit nemcsak

egyházi méltóságából folyó előkelő társadalmi és közéleti szerep illet meg, de akit
mintegy a gondviselés szemelt ki arra, hogy az ország élére álljon. A szerző szerint „voltak tömegtüntetések, melyeken kórusban szavalták: „Mindszentyt a

kormányra! Mindszentyt a kormányra!” Forrásként viszont semmi másra nem
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tud hivatkozni, csak az amerikai James Michener regényes leírására, a „The

Bridge in Andau” című könyvre, amelyben az író egy fiatal asszonyt szólaltat

meg, aki Mindszenty-kormányt óhajtott. Csonka Emil félreérti a Mindszenty

iránt országszerte megnyilvánuló rokonszenvet és törvénytelen bebörtönzése
miatt érzett felháborodást. A vele foglalkozó írott forrásokból és személyes emlé-

kezésekből az szűrhető ki, hogy akik tisztelték és becsülték, reálisan gondolkodva, legfeljebb olyan szerepet szántak neki, mint amelyet Lengyelországban
Wyszynski bíboros játszott és amely – már most megállapítható – történelmi
távlatból nézve sem volt lebecsülendő.

Nagy Imre ebben a koncepcióban mint rokonszenves politikus jelenik meg,

aki azonban múltjának rabjaként és neki szokatlan szituációkban, sokszor tanácstalannak és bizonytalannak mutatkozott. A szerző nála is jobban kedveli Maléter

Pált, talán érdekes, színezésre, legendaképzésre alkalmas egyénisége miatt, vagy
– mint gyanítom – azért, mert Mindszenty bíborosra is jó benyomást tett.

Tárgyi tévedések e fejezetben is akadnak. Néhány példa. Az 1956. október

30-i események felsorolásában az áll, hogy Kádár, Tildy és Erdei a rádióban be-

jelentette: „szabad választásokat tartanak, Magyarország kinyilvánítja semleges-

ségét és az orosz csapatoknak azonnal el kell hagyniok Magyarországot” (435). A

valóság ezzel szemben az, hogy a szabad választásokat csak Tildy említette, a
semlegességről egyik sem beszélt és a szovjet csapatok kivonulását sem követelték. Az utóbbit Nagy Imre hozta fel, amikor ugyanaznap a többpártrendszerre

való áttérést bejelentette. (Egyébként, amikor megszólaltak, Tildy nem volt a
kisgazdapárt, Erdei nem volt a parasztpárt vezetője. Egyik sem létezett ugyanis.
Mint volt kisgazdapárti és volt parasztpárti politikusok – és főleg mint a kor-

mány tagjai – álltak a mikrofon elé, hogy pártjuk újjászervezésére jelet adjanak.)

A Hazafias Népfrontról azt olvassuk, hogy „a nem kommunista pártokat tömörí-

tette, de csak mint a kommunista párt csatlósait” (444). A Hazafias Népfront

nem tömörítette a nem kommunista pártokat, mert azok nem léteztek, összefog-

ta viszont azokat a volt nem-kommunista politikusokat, akik vállalták a kommu-

nista párt csatlósa szerepét. A 397. lapon a szerző Münnich Ferencet a Nagy

Imréhez „közel álló kommunisták” (Donáth, Losonczy, Lukács) közé sorolja, a
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424. lapon viszont megjegyzi, hogy „Münnich éppúgy Moszkva emberének szá-

mított, mint Rákosi vagy Gerő.” Az ötvenhatos helyzetről lévén szó, csak az

egyik vagy a másik lehet igaz.

Könyvének végén a szerző azt a kérdést tárgyalja, mi lett volna, ha a forrada-

lom győz. Bővebben foglalkozni e témával nem érdemes, mivel merő spekuláció,

nem része a történetírói munkának. Ismét a publicista veszi át a szót, aki pillana-

tig sem zavartatja magát attól, hogy amit mond, annak semmilyen reális alapja
nincs, hiszen honnan is tudhatná, mi minden történt volna, ha az oroszok november 4-én nem avatkoznak be és Moszkva tudomásul veszi a magyarországi
fordulatot. Az általa felrajzolt, új Magyarország a valóságtól elvonatkoztatott,

tiszteletre méltó vágyálom, amelyhez hasonlót, ugyanolyan hitellel és érvénnyel
százával lehetne megálmodni.

Csonka Emil, sajnos, kihasználatlanul hagyott egy kedvező lehetőséget arra,

hogy ő legyen az első magyar szerző, aki olyan könyvet tesz az olvasók asztalára,
amely hosszú időre szóló érvénnyel foglalja össze és helyezi el a történelemben a

háború utáni évtizedek magyar politikai eseményeit. Munkájának terjedelme és
adatainak lenyűgöző sokasága ellenére ez nem valósult meg. A valóság elfogulat-

lan, szenvtelen kutatása és tárgyilagos elemzése helyett, egy koncepció állványának felhúzását határozta el és annak megalapozására rakta össze sok esztendős
adatgyűjtő munkájának eredményeit. A nagyszabásúnak tervezett vállalkozás
nem sikerült, mert a szerző koncepciója és a tudományosság igénye feloldhatat-

lan ellentétbe került egymással. Csonka Emil úgy indult el az oknyomozás útján,
hogy eleve ismerte az okokat. A könyv viszont könnyed stílusú, színes, olvasmányos, helyenként izgalmas és ezért népszerűségre, közönségsikerre méltán számíthat.

*

Az Egyesült Nemzetek Szervezetének közgyűlése 1957. január 10-én külön-

bizottságot küldött ki annak felderítésére, mi történt Magyarországon 1956.

október 23-a után. A bizottság nemcsak a rendelkezésre álló írott dokumentumokat vizsgálta meg, de kihallgatott 111 magyar tanút is (köztük Kéthly Annát,
Király Bélát, Kővágó Józsefet), akik a forradalomban részt vettek vagy az esemé-
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nyeket közvetlen közelről figyelték. A terjedelmes és logikus, áttekinthető rendbe
szedett anyagot a különbizottság jelentés formájában a közgyűlés elé terjesztette.

Eredeti angol szövege hamarosan könyv formájában nyilvánosságra került és –

kivonatosan – más nyelveken is megjelent. A magyar kiadás „A forradalom ta-

núi” címen a közelmúltban látott napvilágot. 13

A fordító – Stankovich Victor – az előszavában feleleveníti Povl Bang-Jensen

dán diplomata emlékét, aki a különbizottság másodtitkáraként vonakodott az

ENSZ-főtitkárság irattárában elhelyezni a tanúk nevét és személyi adatait tar-

talmazó dokumentumokat. Attól tartott, hogy szovjet kézbe kerülnek és ez a
tanúkat, illetve hozzátartozóikat veszélyeztetheti. Fegyelmi ügy lett belőle. Nem
tudni, hogy ez milyen szerepet játszott a diplomata halálában. Máig is tisztázat-

lan, valóban öngyilkosság volt-e az 1939 novemberi hivatalosan megállapított
öngyilkosság.

A jelentés magyar kiadása kitűnő ötlet volt, hiszen az elmúlt több mint két

évtized gazdag irodalma ellenére sem érdektelen azoknak a beszámolóknak az
olvasása, amelyeket a résztvevők az ENSZ különbizottságának elmondtak. Főleg

azért, mert a beszámolók 1957 elején készültek és az élmény frissességét viselik

magukon. A jelentés a forradalom történetének leghasználhatóbb forrásai közé
tartozik.

A magyar kiadás – az 1957-ben megjelent német kiadáshoz hasonlóan – ki-

vonatos, vagyis nem tartalmazza a teljes angol szöveget. Ez nem volna baj, hiszen
apróbb vagy érdektelenebb részek kihagyása nem befolyásolja a jelentésből nyert

összképet. Ennek indoklása azonban bántó, ha nem sértő. A III. fejezetben ezt
az észrevételt olvassuk: „Mivel a szabadvilági magyarságnak nincsen szüksége

arra, hogy a szovjet és kádárjánosi hazugságok gyűjteményéről részletesen kioktassák, az alábbiakban kivonatosan ismertetjük e fejezet tartalmát.” Az ENSZkülönbizottság tisztességesen, olykor nem is titkolt rokonszenvvel kezelte a ma-

gyar forradalmat és feladatát példásan látta el. A kötelező tárgyilagossága viszont
13

Az Egyesült Nemzetek Szervezete különbizottságának jelentése az 1956-os magyar
forradalomról és szabadságharcról, angolból fordította dr. Stankovich Victor,
Nemzetőr, München 1981, 224 1.
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megkövetelte, hogy a történtekről ne csak az egyik oldal szemléletét és felfogását
mutassa be, hanem a másikét is. Az előbbit bőven, nagy részletességgel és aprólékossággal, az utóbbit a legfontosabb állásfoglalásokra korlátozva. Ezt terjedelmi

okokra és arra hivatkozva, hogy – mivel írásban jelentek meg – másutt is elolvashatók, kétségtelenül el lehetett hagyni. De enyhén szólva, nagyfokú udvariatlanság és méltánytalanság az ENSZ – a forradalommal szemben jóindulatú – különbizottságáról azt állítani, hogy a másik oldal véleményének – a teljes kép ki-

alakítását elősegítő – ismertetésével a szabad világ magyarjait „a szovjet és

kádárjánosi hazugságok gyűjteményéről” akarta „részletesen kioktatni”. A durva

megjegyzés méltatlan a jó ügyet szolgálni akaró könyvhöz.

Sajnos, nem méltó hozzá a fordítás munkája sem. Stankovich Victor arról ne-

vezetes, hogy kitűnően érti a nagy nyugati nyelveket és szakértője a nyugati külpolitikai problémáknak. A magyar köznapi és politikai nyelvben azonban, úgy
látszik, járatlan. Ettől a fordítás még kitűnő munka lehetett volna, ha a kiadó
avatott lektorral elolvastatja és kijavíttatja a magyar szöveget. Ebben az esetben

nem találkoznánk „munkaközpontok”-kal „ipari” vagy „munkásközpontok” he-

lyett, „szovjet és Kádár-kormányok”-kal „szovjet-Kádár-kormány” helyett,

„újonnan szabadult sajtó és rádió”-val „szabaddá lett sajtó és rádió” helyett, párt„vezértitkár”-ral (Kovács Béla és Farkas Ferenc) párt-„főtitkár” helyett. (Az angol

Secretary-General tükörfordítása.) Egy lektor az ilyen mondatokat is kijavította
volna: „Ezzel az országos ellenállással szemközt a szovjet katonai parancsnokság

kezdetben tömeges letartóztatásokhoz folyamodott” (36-37); „Szemközt olyan
ellenállással ...” (60); „A SZER-nek Magyarországon számos hallgatója volt, akik
a jelek szerint azért követték figyelemmel adásait ... mert ezek megkönnyebbült
fellélegzést szereztek attól az örökösen egy kaptafára vert hírszolgálattól...” (4748); „Kádárék csapásról-csapásra törték meg a munkásság hatalmát” (41); „a
kegyetlenség, amit azelőtt ők gyakoroltak, most az ö fejükre hullott vissza...”
(58).

Több helyütt hibás a nevek írásmódja. Ennél is feltűnőbb, hogy a fordító a

magyarul elhangzott nyilatkozatokat és megjelent újságcikkeket angolból vissza-
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fordította magyarra, ahelyett, hogy kiírta volna – például a hazai rádióadások
gyűjteményéből – az eredeti magyar szövegeket.
*

Oltványi László mérnök – aki a forradalom alatt a XX. kerületi (pesterzsébe-

ti) nemzetőrség főparancsnoka volt – könyve 14 különlegességének azt nevezi,
hogy „az eseményeket nem felülről, hanem alulról, a forradalomban részt vett

egyszerű emberek felől szemléli” (31-32). Erre még huszonöt év után is szükség

van, hiszen mennél több résztvevő mondja el élményeit és tapasztalatait, annál

árnyaltabbá válhatik a történtekről kialakuló kép. Oltványi eredeti és személyes
mondanivalója azonban nem tenne ki egy majd két és félszáz lapos könyvet.

Ezért egészíti ki töltelékanyaggal: a „felül” történt események ismertetésével, a

forradalom országos visszhangjának felidézésével, értékelő kommentárokkal,
versekkel, majd a volt szabadságharcosok nyugati tevékenységének dokumentumaival. Az utóbbiak – különösen a szervezeti problémákat tárgyalók – idegenül

hatnak és kilógnak a kötetből. Mit tegyen azonban egy szerző, aki kétszer olyan

terjedelmű könyvet akar kiadni, mint amennyi eredeti közölnivalója van? Az

eredeti mondanivaló viszont – a pesterzsébeti harcok – érdekes és fontos mozzanata volt a forradalmi küzdelmeknek. A szerző részletesen leírja, hogyan álltak
össze a felkelő csapatok, hogyan született meg a Nemzetőrség, mi volt az ő sze-

repe és munkája, milyen összecsapásaik voltak az oroszokkal. Ha az adatok még

pontosabbak és a leírások még konkrétabbak lennének, a könyv e részeit fontos

történeti forrásokként lehetne használni. (Például, ha – tudjuk: okkal – neveket
nem kellene elhallgatnia vagy csak kezdőbetűkkel jeleznie, vagy ha az apró részletek is hiteles feldolgozást kapnának.) Nagy érdeme a szerzőnek a katonai moz-

dulatokról készített vázlatok kinyomtatása. Ezek megkönnyítik a harcok jobb
nyomon követését és értékelő elemzését. Látszik, volt katonatiszt a szerző. Kár,
hogy a szakszerű leírásokat gyakran megszakítják politikai kommentárok és szónoki fordulatok. A nevek írására is jobban kellett volna ügyelni: y-os nevek i-vel
14

Harcok Dél-Budapesten 1956, Magyar Szabadságharcos Világszövetség, Volt

Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és Nemzetőr közös kiadása, München 1981,
239 1.
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íródtak, Ribiánszky helyett Ribánszki és Pethő Sándor helyett Petőfi Sándor

szerepel a szövegben, amelyre más szempontból is ráfért volna a gondos lektorálás. Vannak adatok, amelyek olvastán kíváncsiak lennénk a forrásokra is, például,
amikor arról értesülünk, hogy „október 29-én a magyar katonai és civil erők

együttesen mintegy 150 ezer főt tettek ki. (A felfegyverzett munkássággal és
ifjúsággal együtt)” (64).
Pesterzsébeten működött a „Róka Rádió”. Fiatal erzsébetiek a rákosrendezői

pályaudvaron felfedeztek egy nagy hatósugarú adóvevő állomást, amely szovjet

megrendelésre készült és egy vagonban becsomagolva elszállításra várt. A fiatalok
felrakták teherautóra és a pesterzsébeti pártházban állították fel. A felszerelési

munkák november 4-ig tartottak. A „Róka Rádió” – így nevezték el – akkor szólalt meg, amikor a Szabad Kossuth Rádió elhallgatott. November 9-ig működött.

Oltványi részletesen elmondja a rádió tevékenységét és beszámol arról a három
rakétatámadásról is, amelyet a nemzetőrök november 6-án és 7-én zsákmányolt

szovjet sorozatvetőkkel a forradalom eltiprására küldött csapatok ellen intéztek.
A fegyver kezelésére foglyul ejtett szovjet tiszt oktatta ki őket.
*

Az imént tárgyalt könyvek alapján nyert olvasói benyomások meglehetősen

vegyesek: kutatói és írói erények fogyatékosságokkal és hibákkal keverednek. A

kiegyensúlyozott, tudományosan megalapozott és maradandó értékű összefoglaló

mű tehát még mindig várat magára. 1956 forradalma és szabadságharca viszont
múlttá lett azáltal, hogy negyed évszázad alatt oly sokan megírták és immár
könyvtárnyi irodalma van.

A múlttá lett forradalom – Új könyvek 1956-ról Új Látóhatár, 1981. (32.
évf.) 3–4. sz. 466-488. o.
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1982

ZENE ÉS SZABADSÁG
Veress Sándor zeneszerző 1907. február 1-én született, most töltötte be tehát 75ik életévét.
Abban az írásában, amelyben 1962 végén az Új Látóhatárban a nyolcvanéves

Kodály Zoltánt köszöntötte, Veress Sándor az idős Mester legmaradandóbb
érdemének azt nevezte, hogy „félévszázados működésével a magyar zenét vissza-

vezette a nyugat-európai népek nagy zenei családközösségébe, amelyből a törökvész folytán kiszakadt volt” és „a magyar zenei műveltséget újra a nyugat-európai
kultúrnemzetek művészetének szerves tényezőjévé emelte, úgy, ahogy az volt a
16. század elejéig”.
Majd húsz esztendő telt el e tanulmány megírása óta és a Kodályt méltató

szerző is elérkezett hetvenötödik születése napjához, valamint fél évszázados

működéséhez, ha a zeneszerzői pálya kezdetének az 1931-ben megjelent zongo-

raszonátát tekintjük. Miként ő „a tisztelet főhajtásával, a szeretet melegével”
köszöntötte híres tanárát és mesterét, úgy köszöntjük mi őt most, ugyancsak
meghajtva fejünket előtte és igyekezve érzékeltetni szeretetünk melegét, ő ugyan
húsz évvel ezelőtt egy nemzetnek nagy fia iránti háláját is emlegette, méltán és

joggal, hiszen Kodály ünneplésében egységes volt az egész nemzet, a világ bármely táján éltek légyen is tagjai. Mondhatjuk-e ugyanezt Veress Sándorral kap-

csolatban, látva és tudva, hogy a megbecsülés és az elismerés egyre szaporodó
biztató jelei ellenére is mily erősek még a hazában a régi elzárkózás és elutasítás

bástyái és mily nehezen törnek utat azok a jó törekvések, amelyek minden magyar érték tiszteletét sürgetik? Maradjunk tehát a nemzet hálája helyett a szelle-
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met és a teljesítményt becsülő jó magyarok hálájánál, amelynek őszintesége és
szívélyessége talán nem kerüli el az ünnepelt figyelmét.

E sorok írója a zenének nem avatott értője, engedtessék meg tehát, hogy Ve-

ress Sándor életművének nem a zeneesztétikai és zenetörténeti jelentőségét, ha-

nem a nemzeti művelődésben elfoglalt különleges helyét méltassa. Annál is inkább, mert a Veress Sándor-i életműnek ez a vetülete majd oly jelentős és mara-

dandó, mint az alkotások művészi értéke.

A hetvenötödik életévéhez elérkezett ünnepelt nemcsak azzal vívott ki magá-

nak előkelő helyet a magyar zeneművészet és a magyar művelődés történetében,
hogy Bartók és Kodály nyomán folytatta a magyar zenének a nyugat-európai

népek zenei közösségébe való visszavezetése páratlan jelentőségű vállalkozását,

egy olyan légkörnek a megteremtését, amely – az ő szavait használva – „a teljes

magyarság és teljes európaiság oxigénjével telített”, hanem példát mutatott a
korszerű hazafiság és a világban való biztos mozgás, szellemben és magatartásban

egyaránt megnyilvánuló, szerves egységére. Nem hinném, hogy túlzás ama kijelentésnek a megkockáztatása, hogy ő napjaink Bartókja és Kodálya, abban az

értelemben, hogy a zenei alkotók és a zeneművészek körében Kodály halála óta
senkiben sem testesült meg magyarság és európaiság oly magas fokú összefonódása, egybeépülése, mint Veress Sándor személyes magatartásában és alkotómunkájában.

Az életpálya alakulását nagy mértékben befolyásolta a származás és a családi

hagyomány. Az apai nagyapa, akit ugyancsak Veress Sándornak hívtak, az
1848/49-es szabadságharcot Bem seregében kűzdötte végig és Kossuthtal emig-

rációba vonult. Törökországban élt (erről később két kötetes „emigrációtörténe-

tet” írt), majd Párizsba és utána Londonba került, ahol mérnöki oklevelet szerzett. De szabadságharcos vére nem engedte nyugodni, az 1859-es olasz-osztrák

háborúban mint a magyar légió kapitánya vitézkedett. Az emigráció reményeinek

szétfoszlása után – nem kívánván Habsburg-uralom alá visszatérni – Bukarestben

telepedett le és Romániában hasznosította nyugaton szerzett műszaki tudását. Ő

végezte az első romániai földméréseket, készítette az első korszerű térképeket és
építette meg az első romániai vasutat. Két fia volt. Ferenc orvos-egyetemi tanár-
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ként és Endre – a mi Veress Sándorunk apja –, történészként, ismert levéltári

szakértőként, több fontos történelmi iratkötet szerkesztőjeként szerzett nevet.
Veress Sándor édesanyja Méhely Mária énekművésznő volt. A családban tehát a

tudomány és a művészet iránti érdeklődés igen elevennek bizonyult. Mindenekelőtt azonban a teljesítmény megbecsülése, olyan alkotások létrehozása, amelyek

jelentősek és maradandók. Veress Sándor öccse – Endre – hangversenyénekes és

zenei író.

A kolozsvári születésű Veress Sándor akkor került Budapestre, amikor édes-

apját az első világháború alatt miniszteri főtisztviselővé nevezték ki. A Zeneművészeti Főiskolán Bartók Béla és Kodály Zoltán tanítványa lett. Az előbbitől

zongorát, az utóbbitól zeneszerzést tanult. Tanulmányai befejezése után, 1929ben a Néprajzi Múzeum munkatársa lett és ott 1933-ig dolgozott. 1943 és 1948
között a Zeneművészeti Főiskolán a zeneszerzés tanára. 1931-től kezdődően

több fontos műve jelent meg, a már említett zongoraszonátán kívül 1936-ban az

I. Szimfónia, 1938-ban a Hat csárdás, 1939-ben a Hegedűverseny, 1947-ben a
Billegető muzsika, 1948-ban a Zsoltár. Két balettet is írt, 1937-ben a Csodafurulyát és Magyarországról való eltávozása előtt a Térszili Katicát. Távozását a

politikai helyzet vészes romlása indokolta, amely egyaránt lehetetlenné tette a
nyugodt életet és a zavartalan alkotómunkát.

Miként egyszer egy interjúban elmondta, életét és tevékenységét elképzelhe-

tetlennek tartotta egy olyan helyzetben, amikor az ember szabadságát megnyesik,

sőt attól teljes mértékben megfosztják. A kiirthatatlan szabadságeszme és a feltétlen szabadságvágy családi hagyomány, amely ugyanúgy az ország elhagyására

kényszerítette, mint száz évvel előtte nagyapját, aki nem tudta elviselni azt az

elnyomást, amely az országra a szabadságharc bukása után várt. Veress Sándor
szerint ma már talán nem is élne, ha otthon marad, mert képtelen lévén megal-

kudni és tudomásul venni a szellem meg-nyomorítását, minden bizonnyal

olyasmit tett volna, ami nemcsak szabadságát, de életét is veszélyeztethette volna.
Nem az az alkat – akárcsak Bartók Béla –, aki ideológiai bilincsekbe verve dolgozni és alkotni tud. Nagy tanítómesteréhez és példaképéhez hasonlóan ő sem

148

látott más utat és lehetőséget, mint elhagyni az országot és idegenben folytatni a
munkát.

1949. február 6-án lépte át a határt, útban Stockholm felé, ahol balettjének

bemutatójára hívták meg. Budapestet azzal az elhatározással hagyta el, hogy nem
tér vissza. Szerencséjére három hónappal később – akkor beteg és külföldi

gyógykezelésre szoruló – felesége is követhette. Stockholm után egy ideig Rómában tartózkodott, ahol ugyancsak balettjét játszották folytatólagos előadásokban.

Az olasz fővárosban ért meg benne végleg az elhatározás, hogy külföldön marad.
1949 őszén letelepedett Svájcban, elfogadva a berni egyetem meghívását. Ez
egyelőre csak egy szemeszterre szólt, de aztán állandósult. A vendégtanárság

megszűnte után átvette őt a helyi zenekonzervatórium, amelyen azután mint

rendes tanár rendszeresen adott elő zenei etnológiát és a huszadik század zenéjét.
A tanári működés – bármennyire nehezítette is a zeneszerzői tevékenységet –

azzal az előnnyel járt, hogy részben folytathatta Magyarországon megkezdett
népzenei kutatásait és feldolgozásait, részben olyan otthonosságra és magabiztos-

ságra tett szert korunk modern zenei irányzataiban és törekvéseiben, hogy ha-

szonnal alkalmazhatta zeneszerzői munkásságában. Az európai zenei vérkerin-

gésbe való szerves bekapcsolódás és a legjelentősebb alkotókkal való közvetlenebb
érintkezés gyümölcsöt termett abban az alkotómunkában, amely minden szabad
idejét lefoglalta. Eredményei zenei hírnevét nagy mértékben gyarapították.

Svájcba nem ismeretlenként érkezett. Nemcsak Magyarországon írt művei, de
Bartók Béla elismerő nyilatkozatai révén ismerték és ugyanaz a Paul Sacher, aki
Bartókot is támogatta, az ő külföldi pályafutásának az útjait is egyengette, újabb

és újabb alkotásokat rendelve meg nála és hangversenyeket, zenei fellépéseket
szervezve neki. Veress Sándor megbecsülése és népszerűsége évről évre nőtt,
Svájc lassan mintegy a saját fiának is tekintette és az iránta megnyilvánuló elis-

merést, tiszteletet és szeretetet mi sem jellemzi jobban, mint a zenei szakemberek megismétlődő hódolatai, valahányszor egy kerek születésnap vagy egy új mű

bemutatója erre alkalmat ad. Külföldön írt alkotásait immár gyakran halljuk nagy
hangversenytermek dobogóiról, kitűnő zenekarok tolmácsolásában és neves karmesterek vezényletével. E művek címei és adatai belekerültek a nagy nemzetközi
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lexikonokba és zenei kézikönyvekbe, Veress Sándor legjelentősebb munkáit –

Versenymű zongorára, vonósokra és ütőhangszerekre, II. Szimfónia, Vonósnégyes concerto, Laudatio Musicae, Sinfonia Minneapolitana, Paul Klee emlékezete, Kiszene-kari szonáta, Passacaglia concertante, Elégia, stb. – ma már számon

tartják korunk említésre méltó zenei alkotásai között. Veresst meg ama magyar

zeneszerzőnek, aki leghívebben és legkövetkezetesebben jár a honunkban Bartók
Béla által kezdeményezett és ma már világszerte csak elismeréssel említett zenei
megújulás útján.

Bartókkal és Kodállyal nemcsak a zenei törekvések és művészi meggyőződé-

sek azonossága vagy hasonlósága köti össze, de emberi magatartása is, amely a

szellem tiszteletén, a szabadság őszinte vágyán és a magyar nemzeti érdekek melletti fenntartás nélküli elkötelezettségen alapul. Századunk harmincas és negyvenes éveiben Veress Sándort ugyanazokban a szellemi és társadalmi kezdeményezésekben találjuk, amelyekkel Bartók és Kodály is rokonszenvezett, és amelyek

minden elnyomással és diktatórikus törekvéssel szemben a demokrácia, az egyéniség szabad kibontakozása, az emberi közösségek autonómiája, a magyar társa-

dalom egészségtelen szerkezetének megváltoztatása, az emberhez méltó életviszonyok és a nemzeti igények kielégítése érdekében folytattak harcot. Az a mozgalom, amelyet népinek szokás nevezni, Veress Sándort is a magáénak tekintette,

megérezvén benne nemcsak a kivételes szellemet, eredeti alkotót és európai tájékozódású magyart, hanem a reformok és a sürgető társadalmi változások hívét.

Talán nem szerénytelenség, ha a 75-ik születésnap alkalmából arra a szoros

viszonyra és baráti kapcsolatra is kitérek, amely Veress Sándor és az Új Látóhatár
között az elmúlt három évtized alatt kialakult. Ez mindvégig zavartalan volt. A

folyóirat olyan nagyszerű esszéi és tanulmányai megjelenési helye volt, mint a

„Bartók Béla huszonhét kórusa”, az „Emlékezés Bartók Bélára”, a „Nemzet nagy
tanára”, a „Liszt Ferenc, az ember és művész”, az „Emlékezés Viski Jánosra” és a

Kodály Zoltánról írott 1957-es és 1962-es tanulmánya. És folyóiratunkban jelent
meg – az 1962-es ünnepi Illyés-számban – az „Óda Európához” című – Illyés

versére írott – művének kottája is.
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Hetvenötödik születésnapján a tisztelet főhajtásával és a szeretet melegével

köszöntjük.

Zene és szabadság [Veress Sándor zeneszerző 75 éves] Új Látóhatár, 1982.
(33. évf.) 1. sz. 1-4. o.
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JÁSZI OSZKÁR UTOLSÓ VÁLLALKOZÁSA
– A Károlyi-ankét –
Halálának 25. évfordulójára
Az 1919 óta tartó emigrációban Jászi Oszkár és Károlyi Mihály mind jobban

elhidegült egymástól. A hajdani politikai egyetértést, összetartást élesedő ellentét
és széthúzás váltotta fel. Amikor elhagyták Magyarországot, mind a ketten be-

töltötték 44-ik évüket. Jászi két nappal volt idősebb, mint Károlyi. Az emigrációt

erejük teljében kezdték el. Magyarországi pályafutásuk olyan életkorban szakadt

meg, amikor politikai tehetségeik és képességeik fuvábbi kibontakozására még
bőséges lehetőség kínálkozott volna. Útjaik elválását az 1919-es kommunista

hatalomátvételről, a demokrácia, a szocializmus és a kommunizmus jövőjéről,
valamint a Szovjetunió szerepéről vallott nézeteik idézték elő. Jászi kezdettől
fogva bizalmatlan volt a kommunista és szovjet törekvésekkel szemben. Károlyi
viszont mind megértőbbé vált és a velük való együttműködést kereste. A vélemé-

nyek különbözősége és az eltérő szándékok a személyes viszonyt is megrontották.
A viták és összetűzések feldúlták a barátságot, amely akkor sem nyerte vissza régi

meghittségét, amikor a második világháború kitörése és az erőszakos, emberte-

len, hódító német nemzetiszocializmus ellen fellángolt világméretű harc ismét
közös táborba sodorta őket. A Hitler-ellenes szövetség győzelme és a háború

vége után az ellentétek ismét kiújultak, Jászi áthidalhatatlan szakadékot látott a

demokrácia és a szovjet mintájú kommunizmus között, felismerte Sztálin önkényuralmának veszedelmeit és Magyarország jövőjére gyakorolt ártalmas hatá-

sát. Károlyi viszont a Szovjetunióval és a kommunizmussal való együttműködés

mellett tette le a garast, tekintet nélkül arra, hogy Sztálin és Rákosi milyen kö-
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vetkezetesen munkálkodott minden nemkommunista politikai irányzat kikapcsolásán és egypártrendszerű diktatúra kiépítésén.15

Amikor 1954 áprilisában az Ohio állambeli Oberlinben meglátogattam Jászi

Oszkárt, több órás beszélgetésünk során rövid időre a Károlyival való viszonyára
is kitért. A többi között arra, hogy miért nem értettek egyet a háború utáni magyarországi fejlemények megítélésében. Az akkor már beteg Jászi elmondotta,
hogy ő Sztálintól és Rákositól a kibontakozni látszó paraszti demokráciát, a par-

lamentáris berendezkedést és az ország függetlenségét féltette. Azt vette észre,
hogy a kommunista vezetőség a demokratikus játékszabályokhoz csak addig tart-

ja magát, amíg a hatalom teljes birtokába jut és utána könyörtelenül végrehajtja
azt a társadalomátalakító tervet, amelynek a Szovjetunióban láthattuk példáját.

Szerinte Magyarországon a huszonötéves ellenforradalmi korszak után demokráciát csak a parasztság felemelésével, az osztályok közötti egyenlőség megteremtésével és az önkormányzatok kiépítésével lehetett volna meggyökereztetni. A követendő út tehát a paraszti kisbirtokok rendszerének kiépítése és a földhözjutta-

tottak megsegítése, a lakosságnak a demokratikus intézményekkel való megbarátkoztatása és minden előjogok, vezető szerepek, kiváltságok száműzése lett
volna. Ennek csak kevés jelét látta, sokkal inkább azt, hogy a kommunista párt

gátlástalanul tör a hatalomra, partnerei – a demokrata koalíciós pártok – viszont
megosztottak, egymás gyengítésére törekszenek, vagy tétlen, tehetetlen szemlélői
az eseményeknek és mintha eleve reménytelennek tartanának minden küzdelmet.
Jászi – visszaemlékezve a háború utáni évekre – a demokrácia fő erejét az öntudatos parasztságban és a szervezett munkásságban látta. Az őket képviselő pártok

viszont mintha szem elől tévesztették volna történelmi feladatukat, elmulasztva
érdekeik és a demokrácia ügyének következetes védelmét. Elégedetlen volt Jászi

a polgárság képviselőivel is, a magát a hajdani radikálisok utódának tekintő Ma-

gyar Radikális Párt vezetői közül egyedül Csécsy Imréről beszélt elismeréssel.

Azt vettem észre, hogy rokonszenvezik a populistákkal – a népiekkel. Többször
15

Jászi Oszkár és Károlyi Mihály személyes viszonyát eddig legrészletesebben és

legalaposabban Litván György budapesti történész dolgozta fel. V.ö. Egy barátság
dokumentumai, Történelmi Szemle, 1975/2-3. sz. 175-210. 1.
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is említette, hogy ma ők állnak legközelebb azokhoz az eszmékhez és törekvésekhez, amelyek a század eleji magyar radikalizmust fűtötték. Az ő mozgalmuk-

ban látja egy demokratikus magyar átalakulás leghitelesebb és legkövetkezetesebb
képviselőit.

Károlyi – folytatta Jászi – másképpen ítélte meg a háború utáni magyar hely-

zetet és tennivalókat. Szerinte Horthy szelleme még oly eleven volt, hogy csak
erőszakkal lehetett kiirtani a népből. A kommunistákat azért is támogatta, mert

bennük látta azt az erőt, amely kellő súllyal képes lecsapni a múlt még jelen lévő
képviselőire és az ellenforradalmi korszak maradványaira. Károlyi adottságnak

fogta fel Sztálint és kormányzati módszerét, amellyel a háború eredményeinek

megóvása érdekében még akkor is együtt kell működni, ha némely vonása vi-

szolygással tölt is el minket. Károlyi a szocialista átalakulást, mint célt oly fontosnak tartotta, hogy elnézte az állampolgári egyenlőség megsértését, a politikai

ellenfelek kiirtását, az egyházak és a vallás elleni hadjáratot, a kezdődő kollektivizálást. Erős termelőszövetkezetek lebegtek a szeme előtt, még annak tudatában

is, hogy ezek mindinkább a sztálini szovjet mintát öltik magukra. Veres Péter

demagógjainak nevezte azokat, akik a szövetkezetesítés formájában a kolhozosítás jegyeit vélték felfedezni. Károlyi egészen Rákosival 1949-ben történt szakítá-

sáig csaknem minden kérdésben ellentmondott Jászinak, aki világosan kifejezésre

juttatta, hogy a sztálini modell kritikátlan lemásolása oly elégedetlenséghez vezet,
amely adott esetben forradalmi szituációt idézhet elő.

Ez a felfogás tette Jászit habozóvá, hogy meglátogassa-e Magyarországot.

Azután, hogy Károlyi hivatalos meghívásra 1946 májusában hazatért, Jászit is

foglalkoztatta a kérdés, ne kövesse-e a példát, ha nem is a hazatérést, de leg-

alábbis az ország meglátogatását. Hivatalosan senki sem hívta, még Károlyi sem,
ha a hazatérést érintő apró utalásokat nem tekintjük hívásnak. Legfeljebb néhány
régi barátja és hajdani híve sürgette a hazalátogatást. Károlyival 1946 nyarára
már annyi ellentéte volt, hogy a vele való együttműködésnek alig volt lehetősége.
Mégis Károlyi levelei alapján 1947 nyarán elhatározta, hogy közép-európai ta-

nulmányútja során Magyarországot is útba ejti. A Magyarországon töltött rövid
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idő igazolta felismeréseit és megerősítette félelmeit. Valóban azt tapasztalta, amit
információi alapján úgyis tudott: az ország vészesen halad a sztálinizálás felé.

Benyomásait és élményeit Amerikába való visszatérése után megírta és 1948

márciusában két referátumban előadta az Oberlin College-ban, amelynek tanára

volt. Az angol nyelvű szöveg nyomtatásban is megjelent. Ugyancsak éles kritikával illette a magyarországi fejleményeket a New Leader című amerikai politikai
hetilapban. E cikk éppen akkor jelent meg, amikor Európában tartózkodott.

Mind a két írásában – Közép-Európáról szólva – a kisebbségeket elnyomó cseh-

szlovák nemzetiségi politikát és Benes ebbéli szerepét is érintette.

Magyarországról visszautazva Amerikába, Jászi megállt Párizsban, hogy talál-

kozzék Károlyival, aki 1947 augusztusától az ottani magyar külképviseletet vezet-

te. Ekkor látták egymást utoljára. Jászi egy hetet töltött a francia fővárosban Károlyi vendégeként. Sötét színekkel festette le magyarországi élményeit, megsemmisítő ítéletet mondott Rákosiról és munkatársairól, végzetesnek nevezte

Sztálin politikáját, megjövendölte a nép oly fokú elégedetlenségét és ellenállását,
amely katasztrófával fenyegethet. Károlyit nem sikerült meggyőznie, ő váltig

azon a véleményen volt, hogy a dolgok jó úton haladnak, mégha vannak is le-

hangoló jelenségek. Kiderült, egy világ választja el őket és ellentéteik oly erősek,
hogy semmilyen szóértésre nincs lehetőség. A beszélgetésnek tanúja volt Szabó

Zoltán is, aki akkor kulturális attaséként dolgozott a követségen. Vagy két évti-

zeddel ezelőtt egy találkozásunkkor a legapróbb mozzanatokig felidézte a szalon
kandallója melletti több órás beszélgetést. Nagy kár, hogy mindezideig nem írta
meg ennek történetét.

A részletekre én csak haloványan emlékezem. Szabó Zoltán jó szolgálatot

tenne a történetkutatásnak, ha az 1947 októberi párizsi Jászi-Károlyi eszmecsere
tartalmát és hangulatát felelevenítené.

A szakadás megpecsételődött. A korábbi rendszeres levélváltás megszakadt.

Jászi 1949-es újévi üdvözlete helyett szakító levelet írt Károlyinak. Vele szemben
akkor sem enyhült meg, amikor volt harcostársa 1949 őszén Rajkék elítélése és
kivégzése után követi állásáról lemondott és másodszor is emigrációba vonult.
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Időnként azonban érdeklődött utána. Tőlünk is, a hajdani Látóhatár szer-

kesztőitől és munkatársaitól. 1951 novemberében szerkesztőségünkhöz – név

szerint Vámos Imréhez, a felelős szerkesztőhöz és kiadóhoz – írott levelében azt

mondotta, hogy nem politikai okokból tudakozódik Károlyi után, hanem egy
régi barátság emléke folytán, de a történtek után nem tudna többé vele együtt-

működni. Amikor Szabó Zoltán 1952 végén felkérte, lépjen a sokszorosított

formát felváltó nyomtatott Látóhatár alapító tagjai sorába, válaszlevelében a többi között ezt jegyezte meg: „Ha Károlyit látod, kérlek, említsd meg, hogy nagyon

sokat és egyre növekvő intenzitással gondolok rá és nagyon fáj, hogy a dolgok
úgy történtek, ahogyan történtek.”

Amikor oberlini látogatásomkor, 1954. április 10-én, egy szombati napon,

délben az ebédlői asztalt körülültük – Jászi és Recha felesége, ottani tanártársa,

Lányi György és annak felesége, valamint jómagam – ismét szóba hozta Károlyit
és mintegy a délelőtti beszélgetés folytatásaként azt kérdezte, mit tudok róla.

Ismereteim gyérek voltak és azok is Szabó Zoltántól származtak. Csak annyit
válaszolhattam, hogy tudomásom szerint befejezte emlékiratai megírását. Elkészült a végleges angol szöveg. Valami olyat is mondottam, hogy Sztálin halála

után nyilatkozott az újvidéki rádiónak, elítélve a szovjet diktátort, aki második

emigrációját okozta, dicsérve Jugoszlávia bátor magatartását és néhány figyelmeztető szót intézve a nyugati hatalmak címére. Erről ő is hallott. Érdeklődött

Károlyi Judit – Szabó Zoltán akkori felesége – után is, majd mintegy lezárva ezt
a témát azt mondotta, nagy kár, hogy barátságuk zátonyra futott. Ismét ugyanabban a táborban vannak, mégsem tudnak szót érteni egymással. Sokat gondol
azonban Károlyira, próbál feleletet találni arra a kérdésre, miért kellett útjaiknak
elválniok, miért nem tudnak egyetérteni egymással.

Károlyi 1955. március 19-én halt meg a franciaországi Venceban. Jászit meg-

rendítette a halál híre. Azonnal táviratozott Károlyinénak, kifejezésre juttatva,

hogy ez milyen közelről érintette. Károlyiné válaszában azt írta, hogy férje is

sokat foglalkozott vele az utolsó napokban. Jászi, erről értesülve, úgy érezte –
mivel hitt benne –, hogy telepatikus kontaktusban voltak egymással abban az
időben.
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Március 2-ra, nyolcvanadik születésnapjára jelent meg a Látóhatár különszá-

ma, amelyben régi barátai, követői és mi, a fiatalabb nemzedék tagjai köszöntöttük, felidézve tudósi, írói és politikai pályafutását és méltatva szerepét, amelyet a

magyar szellemi és politikai életben játszott. A Pittsburghban lakó és a különszámot összeállító Borsody István érdeme volt, hogy sikerült megszólaltatni Jászi
több hajdani pályatársát és barátját, valamint néhány őt ismerő külföldi személyiséget is. Ebben a számban kezdte el közölni a Látóhatár Jászi emlékiratait, ame-

lyeken élete végéig dolgozott, de befejezni nem tudott. Amikor a folyóirat különszámát megköszönte, már elért hozzá Károlyi halálának híre. A kettőt össze

akarta kapcsolni: a nyolcvanadik születésnap megünneplését és a Vence-i gyász-

hírt. Közölte, hogy a folyóirat következő számában nyilvánosan is szeretné meg-

köszönni a születésnapi hódolatot és egyben Károlyi személyére is ki fog térni,
mert hibái és tévedései ellenére ő nélküle nem lett volna 1918 októbere. Vele

Károlyi mindig rokonszenvezett és barátságuk nehéz időkben is igazi barátság
volt. Ezt szeretné majd bővebben kifejteni a különszámért mondandó köszönő

írásában. Vámos Imre a szerkesztőség nevében arra kérte, írja meg hosszabb lélegzetű tanulmányban is, hogyan látja Károlyi szerepét és a kettőjük viszonyát.

Egyelőre azonban csak a megígért „Köszönet” kézirata futott be és jelent meg

a Látóhatár 1955 május-júniusi számában. Valóban kitért Károlyi jelentőségére,

aki nélkül – hangsúlyozta – nem lett volna Október. „Hogy ez a forradalom

megszülethetett – folytatta Jászi –, ez Károlyi Mihály személyiségének, heroizmusának és áldozatkészségének az érdeme. Ő igazán a nemes harcos jelképe volt.
Most, hogy valamivel előbb szólította el a sors, mint engemet, hitet teszek róla,
hogy nagy hibái, eltévelyedései ellenére, amelyeket nagyon tisztán látok s melyek
sajnos az utolsó években eltávolítottak tőle, igazi történelmi alak volt, akiben az
eszme testet öltött a szó hegeli értelmében, mert végzetes tévedés azt mondani,
hogy ő csupán egy korjoláni szereplő volt osztálytársai ellen. Ez az indulat eltörpült benne lángoló együttérzése mellett az ideális értékekért és a Nép igazáért.”
A Látóhatár bejelentette, hogy Jászi a legközelebbi számban részletesen foglalkozik Károlyi Mihállyal. Júniusban az a hír érkezett Oberlinből, hogy hozzáfogott az anyaggyűjtéshez, de három hét múlva már arról tájékoztatott, hogy
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külső körülmények akadályozzák a rendszeres munkában. Az történt ugyanis,
hogy július első napjaiban a fullasztó melegben az utcán séta közben elszédült és

elesett. Vérző homlokkal szállították be a kórházba, ahol az orvot néhány öltéssel

bevarrta a felrepedt homlokbőrt. Csonttörés nem volt. A kórházból csak szeptember elején engedték haza. A Látóhatárt arra kérte, hogy Károlyi-

tanulmányának késését ne betegségével indokolja, hanem azzal, hogy be szeretné

várni Károlyi memoárjainak megjelenését. Károlyinétól meg azt kérte, hogy
igyekezzék a londoni kiadóval minél hamarabb bírálati példányt küldetni, vagy

még a megjelenés előtt nyomdai kefelenyomatot, ami meggyorsítaná a vele való
foglalkozást. Mivel se kefét, se példányt nem kapott, decemberben a Látóhatár

szerkesztőségét sürgette, londoni munkatársai segítségével járjon közbe a kiadó-

nál. Ez megtörtént. A könyv azonban még nem készült el. A Látóhatár szerkesz-

tősége az őszi számban valóban a Károlyi emlékiratokra való várakozással indo-

kolta Jászi írása megjelenésének késedelmét. Közölte egyúttal, hogy címe ez lesz:

„Károlyi Mihály jelleme és célkitűzései”.

A címet Jászi választotta. Július és augusztus folyamán szorgalmasan dolgo-

zott. Munkáját elősegítette, hogy Károlyiné – akit mindig csak „a grófnő”-nek

nevezett társalgásban és leveleiben egyaránt – rendelkezésére bocsájtotta Károlyi

Mihály levelezését, valamint érdekesebb feljegyzéseit, memorandumait, előadások kivonatát. Ezeket mind fel akarta használni, nem tudni azonban, hogy erre

milyen mértékben került sor, hiszen a tanulmány nem készült el, jóllehet – mint

1955 nyarán írta – jól haladt a munkával. A Károlyi-levelekről később kimutatást
is készített. 1955-ös naplófeljegyzéseimben több utalást találtam a munka előre-

haladására vonatkozóan, többek között az a bejegyzést, hogy mintha Jászi mentegetődzni akart volna, amiért oly lelkesen és betegsége ellenére is megállás nélkül dolgozik a témán. Úgy érezhette, hogy mi furcsálljuk ezt, azután, hogy éveken keresztül oly elítélően gondolkodott róla és fogadkozott, soha többé nem
tudna együttműködni vele. 1955 nyarán azt üzente nekünk, ne értsük félre, ma is

igaznak érzi, lényeges pontjaiban, azt a képet, amelyet az 1919-et követő években Károlyiról megrajzolt. Attól sem tartott, hogy az emlékiratok (ő mindaddig
az emlékiratok „második köteté"-ről beszélt, az első folytatásának tekintve a
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„Hit, illúziók nélkül” című könyvet) megváltoztatják majd meggyőződését, mivel
világos és nyilvánvaló volt előtte a Károlyi-tragédia lélektani és etikai egysége.

Novemberben arról értesítette a Látóhatárt, hogy ankétot tervez Károlyiról.

Elkészített egy kérdéstervezetet, amelyet megküldött, hogy szóljunk hozzá és azt

is kérdezte, kiknek küldje el. Érdekes módon, elsősorban nem azokra gondolt,
akik megmaradtak Károlyi hívének, sokkal inkább azoknak a véleményére volt
kíváncsi, akik csalódtak benne és jóllehet korábban a táborához tartoztak, most
kritikával szemlélik álláspontját és magatartását.

Valódi indítékairól nem tájékoztatott. Leveleiből az volt kivehető, hogy első-

sorban a maga tanulmányához akart amolyan kontrollt kapni; vajon mások hogyan látják a Károlyi személyével és működésével kapcsolatos kérdéseket. Nem-

csak a kortársakra gondolt, de a fiatalabbakra is, az ő véleményük felől is tudakozódott. Feltehetően önnön – Károlyi irányában megenyhült – felfogását szerette

volna szembesíteni más nézetekkel. Az emlékiratok egy előzetes kiadói példánya

december végén jutott el hozzá. Az volt a véleménye, hogy az várakozásaitól
eltérően nem folytatása az előzőnek, hanem – mindt mondotta – „új szintézis”. A

szöveg serkentően hatott rá, arra ösztönözte, hogy a maga munkáját minél ha-

marabb elvégezze. A vele való levelezés bennem azt a benyomást keltette, hogy

Károlyi halála és talán önnön élete végének közeledése tette megértőbbé, leg-

alábbis abban az értelemben, hogy viszonyukat és barátságukat ne ítélje meg

pusztán a világnézeti és politikai ellentétekből kiindulva, hanem annak tudatában, hogy ezeken kívül volt olyasmi is kettejük pályafutásában, ami az élet végén
a szemléleti és törekvésbeli rokonságot az ellentétek fölé emelheti.

Az emlékiratok majd egy évvel Károlyi halála után, 1956 februárjában jelen-

tek meg Faith without Illusion – Hit, illúziók nélkül – címen és A. J. P. Taylor

neves angol történész bevezetőjével a londoni Jonathan Cape kiadó gondozásában. A Sunday Timesban már február 26-án Bertrand Russell köszöntötte és az

ő elismerő szavai mintegy megadták a kritikai fogadtatások alaphangját. Majd
mindenki dicsérte és jelentős hozzájárulásnak nevezte a legújabbkori magyar
történelem megértéséhez. A Látóhatár 1956. évi 1. számában bejelentette, hogy

Jászi Oszkár tervezett tanulmányában az emlékiratokkal is foglalkozik. A tanul159

mány „felöleli az egész Károlyi-problémát és történelmi szintézist ad az 1918-as

demokratikus forradalomról.”

1956 február első napjaiban több barátjához és ismerőséhez levél kíséretében

a következő sokszorosított „Körkérdést” juttatta el. 16
KÖRKÉRDÉS

A Károlyi-probléma újra zavarja a magyar közvélemény nyugalmát. Károlyi

Mihály halála után ismét látom, hogy a magyar közvélemény, még a szabadnak

mondott emigrációban is, teljes homályban van e férfiú jellemét és célkitűzéseit
illetőleg. Az igazság érdeke parancsolja, hogy megkísértsem 17 még egyszer szá-

mot adni Károlyi Mihály jelleméről és politikai célkitűzéseiről. Erre szükség van
azért, hogy a nemzet tisztán lássa az igazságot, és igazságot szolgáltathasson.

Én éveken át egész közelről figyelhettem Károlyi Mihály működését; a ké-

sőbbi években pedig őszinte barátság fűzött bennünket egymáshoz. Már politikai

katasztrófája, bujdosása és üldöztetése idején igyekeztem teljes őszinteséggel

elmondani véleményemet róla és alig hiszem, hogy tévedtem. (L. könyvemet:

Magyar Kálvária, Magyar Feltámadás. Bécsi Magyar Kiadó. Második bővített

kiadás. 103-110. lapok. Ez a magyar nyelvű kiadás már nehezen lévén kapható,

indokoltnak látszik idézni a két nyugat-európai fordítást is: 1) Magyariens

Schuld Ungarns Sühne Revolution und Gegenrevolution in Ungarn, Verlag für
Kulturpolitik, München, 1924, 107-114. lapok; 2) Revolution and CounterRevolution in Hungary. P. S. King & Son, London, 1924, 102-109. lapok.)
Károlyi halála óta különösen nyugtalanít az a tény, hogy közeli munkatársai

között is vannak, akik őt vonják felelősségre a magyar ügy elvesztéséért. A Károlyi Mihály-ellenes osztály-, csoport és mágnás-gyűlölet nagyon is természetes,

szinte elkerülhetetlen azoknál, akiket az ő politikája végveszéllyel fenyegetett és

továbbra is fenyeget. Hanem hogy egykori szocialisták, baloldali radikálisok,
extrém bolsevisták, sőt még intimusainak és munkatársainak egy része is, a feu16

17

A dokumentumok lemásolásában a szavak írásmódját és a központozást illetően a ma
érvényes helyesírási szabályokhoz alkalmazkodtam. (B. Gy.)
A megkísérel szó régi irodalmi formája.
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dálisok és a német imperialisták véleményét osztva, elmarasztalják Károlyit, mutatja, hogy nehéz erkölcsi zavar maradt a súlyosan beteg nemzetben.

A Károlyit elmarasztaló ítéletek indokolását szeretném közelebbről látni és

megvizsgálni. Amennyiben ön is ehhez a Károlyi-ellenes radikális-szocialista,

vagy pusztán érzelmileg elszigetelt csoportok egyikéhez tartoznék, lekötelezne,
ha a következő kérdésekre válaszolna:

Minő politikával tette tönkre Károlyi Mihály ön szerint az országot?

Minő politikával lehetett volna megmenteni Magyarországot az októberi for-

radalom célkitűzéseinek feláldozása nélkül?

Volt-e valami személyi bűne vagy tisztátlansága Károlyi politikájának?

Ha az erre a körkérdésre beérkező válaszokat kiadnám, elhallgatnám az ön

nevét, ha úgy kívánja, csak az ön közéleti és társadalmi pozícióját írnám körül.
A jó ügynek adott segítségét melegen köszöni

Jászi Oszkár
Oberlin, 1956. febr. 11.
Szíves válaszát lehetőleg két héten belül kérem.

A sokszorosított körlevélen a dátumot és a nevét saját kezűleg írta. A nekem

elküldött példány mellé egy kártyát tett, ezzel a kézzel írott szöveggel: „Kedves

Gyula öcsém, úgy érzem, hogy jó volna, ha véleményedet külön is, Te is elmondanád. Meleg barátsággal J. O.” A kártya alján Márai Sándor lakcíme után érdeklődött. Feltehetően neki is akart küldeni a „Körkérdés”-ből.
Vajon, kinek, hány helyre juttatta el kérdőívét? 1956 áprilisában – már az-

után, hogy befeküdt a kórházba – két részletben elküldte nekünk az egész anya-

got, vagyis a válaszokat, amelyek körkérdéseire érkeztek. Az volt a tervünk, hogy
az ankétot az ő Károlyi-tanulmányával együtt publikáljuk. Az ankét résztvevői

abban a tudatban írták meg válaszukat, hogy azok nyilvánosságra fognak kerülni.
Miután Jászi tanulmánya késett, az ankét publikálása is elmaradt.

A Károlyi-anyag két postai küldeményben jutott el hozzánk. Sajnos, a boríté-

kok, amelyekben az iratok megérkeztek, elkallódtak és így nem tudom megállapítani, hogy Jászi mikor adta fel őket Oberlinben és mikor értek Münchenbe. Az
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első küldeményben a levelek között egy nagy sárga borítékot is találtam, amelyre
saját-kezűleg – dátum nélkül – a következőket írta:

„Válaszok a Károlyi körkérdésre. Körülbelül 40 címre ment ki. Eddig a következők válaszoltak: Prof. K. Polányi, Fenyő Miksa, István Barankovics, Stephen Borsody (később fog érdemlegesen válaszolni), Halász Miklós, Dániel Arnold, L. C. Tihany, Apponyi György, Nagy Vince, Charles Peyer. Válaszukat
biztosra ígérik: Auer Pál, Menczer Béla, Borbándi Gyula. (Ugyanő azzal a kitűnő tervvel foglalkozik, hogy a Károlyi memoárok angliai fogadtatásáról, mely
szenzációsan kedvező volt, külön szemlét fog írni.) Valószínű, hogy 15 válaszunk
lesz. Többségük rendkívül érdekes és tanulságos.” (A nevek felváltva magyar és
angol írásmódja abból adódhatott, hogy a borítékokon talált feladói címeket
vezette át a listájára.)

A második küldemény tartalmazza Menczer Béla hosszú Károlyi-

tanulmányát és Major Róbert levelét. A Menczer-kézirat dossziéjára ugyancsak

sajátkezűleg ezt írta; „Matériái to Körkérdés (Second Package) Menczer és Ma-

jor Róbert. Levelemet air-mail küldöm, hogy időt nyerjünk.” Egyik csomagban
sem volt utalás arra, hogy ki volt az a negyven személy, akiknek a kérdéseit elküldte és az ankétban való szereplésre felkért. Lengyel Menyhért nevét nem sorolta fel az imént említett sárga borítékon, de a küldeményben az ő levele is ott
volt.

Sajnos, nincs másolatom arról a levélről, amelyet én írtam neki, válaszolva a

megtisztelő felkérésre. Az ő iménti megjegyzéséből és március 15-i leveléből azt
veszem ki, hogy át akartam tekinteni a Károlyi memoárok fogadtatását. „A Te

szemléd alátámasztaná az én cikkemet igen előnyösen” – írta később, majd hozzáfűzte, hogy „A Károlyi múltját illetőleg Veled tartok Kéri Pállal szemben. Az
valóban sokkal összetettebb és bonyolultabb volt.” Huszonhat esztendő után már
nem emlékszem, mit írhattam neki Károlyiról és az miért tért el Kéri Pál véleményétől, amelyet nem ismertem. Kéri Pált 1956 márciusi amerikai utam során

meglátogattam New York-i lakásán. Órákig beszélgettünk, majd mindenről, de

nem hozta fel Károlyit és nem említette, hogy Jászi felkérte-e az ankéton való
részvételre. Jászi egy levélben megemlítette, hogy Kérit és Lorsy Ernőt nem sze162

retné kihagyni. (A New York-i Columbia Egyetemen őrzött Jászi-hagyatékot
még nem láttam. Az talán felvilágosítást adna a témával kapcsolatos különféle
kérdésekre.)

Terjedelmi okokból el kell tekintenem attól, hogy az egész anyagot közzéte-

gyem. Igyekszem azonban a Jászinak eljuttatott véleményekből bőven idézni. A

levelekből teljes egészében kihagyom a személyes természetű közléseket, illetve
kérdéseket, és megmaradok a Károlyi-ügy érdemi részénél.

A körlevelekre az első válasz Nagy Vincétől – a hajdani Károlyi-kormány bel-

ügyminiszterétől – érkezett. A New York-i Flushingból írta 1956. február 12-én:

„Kedves jó Oszkárom!
Bizonyára tévedésből küldted el nekem sokszorosított körleveledet Károlyi
Mihályra vonatkozó kérdéseiddel, mert hiszen tudod, hogy sem Károlyit, sem az
Októberi Forradalmat nem tartom az ország tönkretevőjének. Engem és véleményemet Károlyiról tehát nincs miért szükségszerűen a tervezett csokorba fűznöd. Mivel azonban körleveledben említed, hogy még radikális barátok részéről
is elhangzott időnként elítélő bírálat Károlyiról és ezek indokaira is kíváncsi vagy,
ezért a lentebbiekben mégis csak összefoglalom eddig is elfoglalt és nyilvánosság
előtt többször hangoztatott álláspontomat Károlyiról.
Mindenesetre nemes lelkedre és igazságérzetedre vall, hogy magas korod és
időnkint gyenge egészségi állapotod ellenére egy ilyen nagyobb munkát szentelsz
K. emlékének megtisztítására az évtizedek alatt reá szórt rágalmaktól.
Fentebbi kijelentésem, hogy nem tartom Károlyit az ország megrontójának,
vagyis az ország feldarabolása okozójának, nem jelenti azt, hogy hibátlannak
tartanám őt a demokrácia szempontjából. Amint azt jól tudod, többször elmondtam publicitás előtt, legutóbb halála alkalmából rádióbeszédben véleményemet
róla; érdemeinek és jó tulajdonságainak maradéktalan felsorolása mellett súlyos
hibáit, mulasztásait, hibáit (ezen szavak bármelyikével jelölhetjük az általam
kifogásolt cselekedeteit) sem mulasztottam el felsorolni.
A legsúlyosabbakat a következőkben látom:
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1.) Az úgynevezett »hatalomátadás«. Elbúcsúzva az utolsó minisztertanácstól,
amelyen kormányunk a Vyx-jegyzék következtében lemondott, Károlyi ígéretet
tett, hogy mint államfő másnap reggel tiszta szociáldemokrata kormányt nevez
ki, amely felszólítással fog fordulni a nyugati hatalmak szoc. dem. pártjaihoz
hogy a kormányaikban képviselt pozíciójukat használják fel a Magyarországra
mérni szánt felosztási terv enyhítésére, mert annak végrehajtása tönkre tenné
országunk termelő képességét és vele a munkásság exisztenciáját. Ezt az ígéretet
megszegve még ugyanazon éjjel kiáltványát olvasták fel a Munkástanács ülésén,
mely szerint »a hatalmat átadja a munkásosztálynak«. – Károlyi soha sem cáfolta
meg ennek a kiáltványnak, vagy azon olvasható aláírásának valódiságát. – Tehát
ezzel az ígéretszegéssel legalábbis hibát, vagy inkább bűnt követett el a nemzet
egyeteme és a demokrácia ellen, mert a hatalomnak a munkásosztály részére való
átadása a kommunisták hatalomra jutását jelentette Kun Béla és társainak egyidejűleg Károlyi rendeletére a Gyűjtőfogházból való kibocsátása folytán. – Ha
pedig elhisszük neki, amit soha sem nyilvánosan, csak szűk baráti körben súgva
emlegetett, hogy ezt a kiáltványt ő sem nem fogalmazta, sem alá nem írta, sem
annak aláírására, sem a Munkástanácsban való felolvasására senkit fel nem hatalmazott, hanem azt tudtán kívül két közeli bizalmasa (nem politikusok) fogalmazták, nevét oda hamisították és felolvasásra oda adták a Munkástanács vezetőinek: akkor pedig abban hibás, vagy bűnös, hogy soha utólag, főként mindjárt
másnap, vagy később, soha meg nem tagadta annak tőle való származását.
2.) Hogy kommunista-szimpatizáns volt vagy azzá lett köztársasági elnöksége
után, ez nem bűn, csak elferdülés a demokrácia elveitől, amelyeket Veled és velem együtt az Októberi kormányban való együttműködésünk egész ideje alatt és
azt megelőzőleg vallott, csak judíciumbeli gyengeség, nem látva a bolsevista
rendszer antihumánus, terrorista rendszerének önmagában hordott halálcsíráit,
amelyek miatt az soha az emberiséget boldogító rendszerré nem válhat. Ez a
kommunista-szimpatizáns volta ragadta egyre tovább balfelé, amikor 1946-ban
haza térve az emigrációból, eltűrve azt a megaláztatást is, hogy a kommunista és
szocialista vezetők nem őt, a volt forradalmi köztársasági elnököt és a hatalomnak a munkásosztály részére való átadóját, hanem a jelentéktelen politikai figu164

rát, Tildy Zoltánt ültették a köztársasági elnöki székbe, – tűzön-vízen keresztül
támogatta a kommunistákat és azok moszkvai urait. Majd amikor már kendőzetlenül kommunistára fordult az addig koalíciós kormányzat, elvállalta Rákosiék
kormányának követi állását Franciaországban.
3.) Ha mindezt valóban meggyőződésből, mint az ország és nép érdekében
állónak hitt cselekedeteket követte el, lelke rajta, én is megadnám a felmentést
neki az előző 2. pontban felsorolt tényeiért (de egy pillanatra sem az 1. pontban
felsoroltakért) –, akkor is súlyosan el kell ítélnem azért, hogy Rákosiék kommunista kormányától olyan nagy arányú, sok millió forintot kitevő anyagi juttatást
fogadott el kártalanítás címén, amely jogilag feltétlenül megillette ugyan őt az
1946-ban érdemeinek elismeréséről hozott külön-törvény alapján, de amelyet az
ország leromlott anyagi helyzetében és a földbirtokok radikális lenyírbálása után
morális és hazafias szempontok lelkiismeretes mérlegelésével nem lett volna szabad elfogadni egy koldussá lett nép adófilléreiből. Annál kevésbé, mert ez a kártalanítás tulajdonképpen csak a hitbizományi birtoknak az ő emigrációja alatti
elmaradt hasznai címén adatott neki, míg tulajdonjoggal megkapta az 1945-ös
földreform szerint kivételes demokratikus érdemekért adható 300 kat. hold földbirtokot, általa tetszése szerint választható nagybirtokot, az azon lévő kastéllyal
és egyéb épületekkel és gazdasági felszereléssel, továbbá visszakapta a budapesti
családi Károlyi-palotát és két bérházat, végül szintén a család volt tulajdonában
volt Párád fürdőt a forrásokkal, épületekkel és a hatalmas területkomplexummal.
Kisebb mulasztásairól, hibás cselekedeteiről nem óhajtok beszélni, mert azok
eltörpülnek jelentőségükben a fentebb elsoroltak mellett.
Hogy életének, illetve politikai pályájának első felében, az Októberi kormányzat végig tanúsított demokráciája, nemes szándékai, altruista magatartása egy
végső történelmi mérlegelésnél kellőképpen lenyomják-e a fentebbi három pontban felsorolt terhelő tételeket, azt csak az utókor tárgyilagos történetírása állapíthatja majd meg, amelyet sem szélső baloldali elnéző, sem Horthysta, vagy
Habsburgista, vagy általában antidemokratikus gyűlölködő nézőpont nem fog
befolyásolni.
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Magamat sem tartom elfogulatlan ítélkezőnek Károlyi történelmi jelentősége
tekintetében, mert néhány évig túl közel éltem hozzá. Lehet, hogy elnéző, de
lehet, hogy túl szigorú bíráló vagyok hibás cselekedeteivel szemben. Ugyanígy
talán érdemeit túlbecsülöm, de esetleg elfogultan aláértékelem.
Egy bizonyos, hogy mindazt, amit a fentiekben leírtam, legjobb tudomásom
és lelkiismeretem szerint írtam minden egyéni érdek, harag vagy ellenérzés nélkül.
Feljogosítlak, kedves Oszkár, hogy ezt a levelemet tervezett munkádban egész
terjedelemben közzé tegyed. Fenntartom magamnak a jogot, hogy megítélésem
szerint alkalmas időben és helyen magam is közre adjam ezt.”
*

Major Róbert közgazdasági író New Yorkból február 15-én a többi között

ezeket írta: „Én természetesen nem vagyok Károlyi-ellenes; a forradalmi időkre

vonatkozóan nem mernék határozott véleményt mondani, mert közvetlen személyes kapcsolatom, fiatal korom miatt, nem volt vele, az igazságot azoknak kell
kihozni, akiknek ez megvolt. Amit azonban 1919 után életéről és működéséről
tudok, nem jogosít fel, hogy elítéljem, sőt azért becsülöm, ha nem is hallgathatom el kritikámat. A II. háború után közelebbről láttam őt és azt szűrtem le,
hogy nem bírt kellő határozottsággal fellépni a szabadságot fenyegető erőkkel
szemben és nem ismerte fel a magyar bolsevizmus lényegét, ami vádat alkothatna
vele szemben, hiszen ő soká és jól ismerte a bolsevizmust és a bolsevistákat is.
Mégis, szerintem a mérleg Károlyi javára billen egész élete megítélésénél. Kevesen vannak, akiket ily igazságtalanul gyaláztak, a felmentő ítélet szavának minden kritikánál erősebbnek kell lennie.”
*

Barankovics István – A Demokrata Néppárt és választási eredményei alapján

a 47-es parlamenti ellenzék vezetője – New Yorkból február 17-én válaszolt Jász-

inak. Köszönetet mondva a felkérésért, ezt írta:

„Károlyit alig ismertem. Egyszer találkoztam és beszélgettem Vele 1947-ben
vagy 1948-ban, amikor budai villáját »felavatta« s a fogadásra engem is meghívott. Ennek a beszélgetésnek politikai része egy jóhiszemű, de sokban naiv poli166

tikus benyomását tette reám. A kolhozkérdést hozta szóba. Kiderült, hogy a való
helyzetet nem ismeri, s a magyarországi kommunisták szándékai felől s még
inkább lehetőségei felől naivan tájékozatlan, vagy túlságosan jóhiszeműen ítéli
meg azokat. Nem értettünk egyet, amit ö nyilván a beszélgetés előtt is feltételezett, hiszen én akkor a legnagyobb ellenzéki párt vezetője voltam, kinek a szóban
forgó kérdéssel kapcsolatos véleményét székiben vitatták. A beszélgetésnek emberi része azonban egyenesen revelációként hatott rám. Egy a csontja velejéig
őszintén, emberszeretetből demokratának, elfogulatlan humanistának, önmagát a
szegény emberrel azonosító népbarátnak, a saját hibáit ismerő és elismerő, csaknem alázatos férfinek benyomását tette reám. Egy mondata beragadt az emlékezetembe: »Olyan vagyok – mondta –, mint egy karácsonyfa, melyre mindenféle
csillogó csecsebecsét ráaggatnak, ami mind nem tartozik a fához s ami mind
többé-kevésbé hamis. A barátaim olyan erényeket tulajdonítanak nekem, amelyekkel nem rendelkeztem, vagy nem olyan fokban rendelkeztem, mint híresztelték. Az ellenségeim meg olyan hatalmat és destruktív erőt tulajdonítanak nekem,
amellyel szintén nem rendelkeztem sohasem.« És hasonló elfogulatlan önkicsinyítéssel vagy önismerettel beszélt hosszabban önmagáról. Nem szakítottam
meg. De emlékezem válaszomra, mellyel beszélgetésünk lezárult. »Az önismeretben és az alázatban mindig bölcsesség és valami nagyság van« – mondtam. –
»S ez ma oly ritka ...« Búcsúzáskor kifejezte azt a kívánságát, hogy szeretne velem egy délutánt tölteni, amikor »egy fiatal meg egy öreg ember« őszintén elbeszélgethet egymással... De nem láttuk egymást többé.
Ez a kis személyes emlék a kérdőív számára semmit se mond.
Nem tartozom azok közé, akik »a magyar ügy elvesztéséért« Károlyit tartják
felelősnek. A bukást előidéző történeti erők, tévelyek és bűnök mélyen az 191819-es események előtti időbe nyúlnak vissza, noha »keserű gyümölcsüket« 191819-ben teremték meg. Ezt fiatal koromtól egyre világosabban látom – az ellentétes honi közvélemény ellenére, illetve a közvéleménycsinálók véleménye ellenére.
Az első könyv, mely e tekintetben döntően hatott vélekedésem kialakulására, a
Te kitűnő munkád volt, a Magyar Kálvária, Magyar Feltámadás című műved,
melyet egyetemi hallgató koromban olvastam. A könyv tiltott mű volt, de a Tisza
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István Társaskör őrizte egy példányát, honnét a könyvtáros – gyanútlanul – kikölcsönözte. (Vajon volna-é mód a könyv megszerzésére? Szeretném újra elolvasni.) Hogy általában miképpen vélekedtem a politikai teendőkről, mutatja egy
csínytevésem, melyet egyetemi hallgató koromban épp e könyveddel kapcsolatban követtem el.
Volt egy ifjúsági csoport, mely zárt körben politikai vitákat rendezett, melyeket néhány konzervatív öreg politikus végighallgatott. Sok sznob volt a fiatal
politizálok között. Egyszer elhatároztam, hogy őket a megérdemelt szégyenpadra
ültetem, az öregeket pedig egy kicsit megbotránkoztatom. A legközelebbi előadást én tartottam »Mi volna a teendő?« címmel. Előadásom legnagyobb részét
kiírtam a Magyar Kálvária, Magyar Feltámadásból, éspedig abból a könyvedben
idézett memorandumból, melyet Ti Károly királyhoz intéztetek vagy szándékoztatok intézni. Szó szerint írtam ki egész passzusokat, csak az árulkodó (mert az
1918-as viszonyokhoz tapadó) szavakat hagytam ki, de sokszor erre se volt szükség. Előadásom siker volt. A fiatalok lelkesedtek és helyeseltek, az öregek olykor
csóválták a fejüket, s azzal vigasztalták magukat, hogy fiatal korában mindenki
forradalmár egy kicsit. Az előadás végén azonban bejelentettem, hogy plagizátor
vagyok: előadásom legfontosabb tételeit szó szerint kiírtam Jászi Oszkár egyik
könyvéből. Nagy konsternáció volt, de az idősebbek és a fiatal sznobok bölcsebbnek vélték elhallgatni az ügyet. Soha senki sem tett nekem szemrehányást a »csínyért«. De előadásra se kértek fel többet...
Ím; a kérdőlapra nem tudok válaszolni olyat, ami kérdéseidre érdemleges válasznak lenne tekinthető.
De kérdőíved adott egy ötletet.
Egyszer, ha időm engedi, leírom, hogy az én korombeli magyar milyen képet
kapott az elemi és középiskolában, az egyetemen, a diákegyesületekben, az egyházi szervezetekben 1918-19-ről és szereplőiről, hogyan hatott reá a »közvélemény« és a közvéleménycsinálók véleménye, az apák véleménye e kérdésekről, s
hogyan jutott el önálló s az öregebbekétől és a hivatalos állásponttól eltérő, ezzel
sokszor és lényegesen-sarkalatosan ellenkező ítéletekig. Saját fejlődésem egy
fázisa ez. Körülbelül 20 éves koromig nem tudtam, hogy történethamisítással
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állok szemben, csak azt éreztem, hogy az interpretáció, melyet a Horthy-korszak
történetírói, publicistái, politikusai és közvéleménye adtak, nem elégített ki. A
dolgok az érthetőség határán kívül maradtak. Ügy látszik, minden történethamisítás ezen az »elégtelenségen« bukik meg végső soron ... Engem csak a teljes
igazság elégíthetett ki s erre törekedtem.”
*

Apponyi György volt szabadelvű képviselő, aki akkor Brüsszelben élt, február

22-én hosszú levélben válaszolt, felidézve mindazt, amit apja, Apponyi Albert és

Károlyi Mihály viszonyáról tudott. Apja nevében – mondotta – nem tehet nyi-

latkozatot, de tudja, hogy Károlyit mini embert szerette, szellemi képességeit és

idealizmusát becsülte, jóhiszeműségét nem vonta kétségbe, de politikájával nem
tudott egyetérteni, ami abból is adódhatott, hogy kettejük között harminc év

korkülönbség volt. Noha 1918-ban éles ellentétben álltak egymással, a proletárdiktatúra alatt Károlyi nem tagadta meg segítségét. Apponyi Albertnek az ő támogatásával sikerült az országot elhagynia és Bécsbe menekülnie. Erről Károlyi

mindvégig hallgatott, de halála után érdemes megemlíteni, hogy egyéniségéről
lehetőleg teljes kép alakuljon ki, annak minden fény- és árnyoldalával együtt.

„Tudom – folytatta Apponyi György –, hogy atyám, aki akkoriban Mihály politikáját úgyszólván az egész vonalon elítélte, nem fogadta volna el a segítségét, ha
mint embert becstelennel tartotta volna.”
Apponyi György levelének második része a Károlyiról kialakult saját nézetét

érinti.

„Károlyi Mihályt egész fiatal koromban, de rnár bizonyos kritikai képességgel
megáldva, közelről ismertem, az ő szerepét az októberi forradalomban kicsúcsosodó események körül lényegesen kevésbé sorsdöntőnek tartom, mint akár a
Károlyi-dicsőítők akár a Károlyi-gyalázók. A Monarchiának és a történelmi Magyarországnak azt a bomlási folyamatát, melyet eddig a legszemléltetőbben éppen ön írt le »The dissolution of the Habsburg Monarchy« című művében, az
elvesztett háború annyira megérlelte, hogy a Monarchia felbomlása elkerülhetetlen volt. Ugyancsak elkerülhetetlenül be kellett következnie Magyarországon a
forradalomnak – az okokat önnek nem kell magyaráznom – és az bekövetkezett
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volna Károlyi Mihály nélkül is. Nem célja e soroknak, amint nem képezi tárgyát
a körkérdésnek, hogy álláspontomat részletesen kifejtsem az októberi forradalommal szemben. Már pedig »Károlyi Mihály pöre« csak úgy lenne igazán kielégítő módon lefolytatható, ha az októberi forradalom kritikai mérlegét vonnók
előbb meg és azon belül vizsgálnék, mennyire gyakorolt döntő befolyást az események alakulására Károlyi Mihály és mely mértékben tehető azokért felelőssé,
jóban és rosszban, őszintén megvallom, hogy még ma sem alakult ki bennem
végleges vélemény az októberi forradalomról mint egészről. Lényeges célkitűzéseinek legnagyobb részét helyeslem, elsősorban a választójog demokratizálását és
a földreformot. Helyeslem a nemzetiségi politikáját is, amely azonban későn jött
vagy 25 évvel, ezért azonban nem felelősek az októberi kormány tagjai (legkevésbé ön). Sok mindennel viszont nem tudok egyetérteni, amiről igen szeretnék
egyszer önnel élőszóval beszélgetni, de aminek taglalása itt túl messzire vezetne.
Visszatérve magára Károlyi Mihályra, az én meggyőződésem szerint pályájának
bizonyos időpontján túl és a bennünket most érdeklő 1918 októberében már
minden bizonynyal, ő már nem annyira irányítója volt saját szerepének, mint
inkább az események vitték őt. Hogy mindinkább fokozódó mértékben nem
abba az irányba vitték, ami eredeti szándéka volt, már 1919 elején bebizonyosodott előttem az e levélben elmondott látogatáskor, ön egyébként ezt biztosan
még világosabban tapasztalhatta. Ahogy én látom Károlyi Mihályt, ő minden
tehetsége, kortársait gyakran felülmúló éleslátása, morális bátorsága és egyéb
kvalitásai ellenére nem volt az, amit politikai értelemben »vezéregyéniségnek«
nevezünk (nem szeretem ugyan ezt a szót, de jobb híján kénytelen vagyok használni). Ezeknek előrebocsátásával válaszaim a következőek:
1. Minő politikával tette tönkre Károlyi Mihály az országot? Egyáltalán nem
tette tönkre. Még ha akarta volna, sem tehette volna, mert akkor, amikor a hatalmat átvette, az ország tönkremenetele már befejezett tény volt.
2. Minő politikával lehetett volna megmenteni Magyarországot az októberi
forradalom célkitűzéseinek feláldozása nélkül? A területi megcsonkítástól sehogy, mert a győztes hatalmak már készen tartották a lényegükben megváltozhatatlan békefeltételeket, bármilyen legyen is az ország politikai berendezkedése.
170

Egy békés demokratikus fejlődés lehetőségét a maradék Magyarországon talán át
lehetett volna menteni a jövőbe, ha Károlyi Mihály nem adja át a hatalmat a
törpe kisebbséget jelentő kommunistáknak, hanem ahelyett, esetleg a polgárháború veszedelmét is vállalva, a többségben levő demokratikus erőkre támaszkodva végleg leszámol velük. Azzal, hogy önként átadta a hatalmat Kun Béláéknak,
Károlyi élete legnagyobb politikai hibáját követte el és közvetve felelőssé vált a
kommunista, majd a fehérterror borzalmaiért, valamint azért, hogy a proletárdiktatúra bukása után a reakciós erők jutottak hatalomra.
3. Volt-e valami személyi bűne vagy tisztátlansága Károlyi politikájának? Politikai értelemben bűn volt az előbbi pontban elmondott hatalomátadás, de személyi bűnnek minősíteni csak akkor lehetne, ha pontosan tudnók, mi volt abban
a pillanatban Károlyi lelki és idegállapota. Személyes meggyőződésem, hogy a
kétségbeesésbe kergették őt a fokozódó nehézségek és nem volt teljesen beszámítható, amikor ezt a végzetes »aprés moi le déluge« lépést megtette. Tisztátlanságot nem lehet Károlyinak felróni, mert még objektív ellenfelei is elismerik ma
már szándékai tisztaságát és jóhiszeműségét. Hogy sokszor vezették őt egyes
megnyilatkozásaiban bizonyos »ressentiment« és túlzott keserűség, az bizonyos.
De nem ezek determinálták állásfoglalását lényeges kérdésekben és gyermeteges
dolog azt képzelni (amit még sokan teljesen jóhiszeműen képzelnek), hogy Károlyi politikájának fő rugója valamilyen Coriolanus komplexum lett volna.
Minthogy önnek az a célja, hogy lehetőleg minden oldalról megvizsgálja Károlyi Mihály egyéniségét és minthogy megtisztelt azzal, hogy felkért arra, hogy
mondjak el mindent, ami mondanivalóm van a kérdésről, hozzáfűzöm még, hogy
az emigrációban a 20-as és 30-as években történt közeledését a kommunistákhoz
– önhöz hasonlóan – elítélem. Az elvem az lévén, hogy egy ember megítélésénél
ne tételezzek fel aljasságot ott, ahol arra kézzelfogható bizonyítékom nincs, továbbá Mihálynak igen sok emberileg szimpatikus tulajdonságát ismervén (azt
hiszem, ezeket a fentebb elmondottakban eléggé aláhúztam), ennek a logikailag
megmagyarázhatatlan elsodródásának csak egy magyarázatát tudom adni, és
pedig egy önmagával meghasonlott ember végleges elkeseredését. Tudom, hogy
ez a magyarázat is sántít, de elképzelhetetlen, hogy az ő kultúrájával és ismeretei171

vel rendelkező ember meggyőződéssel szimpatizált volna a totalitarizmus bármely formájával.”
*
Feltehetően a Jászi-családhoz fűződő barátsága révén került a megkérdezettek

közé Leslie C. Tihany, aki 1956-ban az amerikai külügyminisztérium tisztviselője volt. Az 1911-ben Győrött született Tihanyi László Amerikában fejezte be

finnugor nyelvészeti tanulmányait, egyetemi tanár lett, majd külügyi szolgálatba
lépett. Jászinak 1956. február 23-án Washingtonból angol nyelvű levélben vála-

szolt. Ennek lényege, hogy Károlyi Mihály aligha marasztalható el azokban a

bűnökben, amelyeket a történelmet rosszul ismerő magyarok általában neki tulajdonítanak és amiért a felelősséget reá hárítják. Szerinte történelmileg primitív

álláspont politikai elképzelések kudarcáért személyeket okolni, hívják őket Károlyinak, Masaryknak vagy akár Wilsonnak. Károlyi politikai magatartását 191819-ben nem lehet az általános politikai színképtől elszigetelten szemlélni és
megítélni.

Dániel Arnold, a kiváló agrárközgazdász és közíró, akit Jászi nagyon kedvelt

és akinek a Látóhatár munkatársaként való megnyerésén annyit fáradozott, Ang-

liából betegsége ellenére már február 25-én válaszolt és levele mellé csatolta „Ká-

rolyi Mihály és a parasztdemokrácia” című kis írásának kéziratát. Mondanivalója

alapján és szerzőjének személyére való tekintettel, érdemes teljes egészében idézni.

„Nemes idealizmus vezette Károlyi Mihályt, amikor – az első világháború
éveiben – Magyarország dolgozó néptömegeinek ügyéhez csatlakozott. Hogy
forradalmi vezérsége 1918/19-ben olyan tökéletes kudarcba torkollott, az ugyan
egyrészt feladatának óriási nehézségein, de nagy részben az ő személyes fogyatékosságain is múlott.
Az első világháború végén a győztes entente a lengyeleket, cseheket, délszlávokat, románokat természetes szövetségeseinek tekintette a 75 millió főnyi németséggel szemben, míg a magyarságot és különösen annak történelmi osztályát
a németek természetes szövetségese gyanánt fogta föl. Voltak ennek a fölfogásnak, az adott helyzetben, mélyebb indokai, amiken fölületi jelenségek – mint pl.
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a Károlyi-párt nyíltan hangoztatott entente-barátsága – mitsem változtattak.
Attól kellett tehát tartani, hogy a győztesek célja nemcsak a németség messzemenő politikai gyengítése lesz, de egyszersmind a magyarságé is.
Ezzel a helyzettel állva szemben, a magyar politika számára ez volt, 1918. október 31-én, az óra követelménye: azonnal likvidálni a forradalom eszközeivel –
éspedig mindenekelőtt a nagy- és középbirtok radikális, gyors felosztásával – a
feudális, régi Magyarországot és valami egészen mást: egy magyar parasztdemokráciát állítani helyébe. Ezzel Magyarország olyan véglegesen elkülönült volna
Németországtól és Német-Ausztriától, mint pl. a főleg németnyelvű Svájc; társadalmilag a Duna-völgy parasztnépeihez hasonult, azokkal való kooperációra
képessé vált volna és ezzel a mindenki számára nyilvánvaló ténnyel gyökeresen
megváltozott volna a magyarság nemzetközi helyzete. Egy számottevő részt abból, ami később elveszett, valószínűleg meg lehetett volna menteni.
Pár nappal az októberi forradalom kitörése után, a »Világ« hasábjain, »Országos földműves-kongresszust!« című cikkemben azt javasoltam, hogy a forradalmi
kormány sürgősen hívja össze az ország minden részéből a földműves nép küldötteit és adjon nekik fehér lapot arra nézve, hogy ők döntsék el, mi történjék a
földdel. Ez magától értetődően a nagybirtok azonnali fölosztására vezetett volna.
Jászi Oszkár egyetértett velem, de ő jobban ismerte azt, ami a politika kulisszái
mögött volt és inkább látta a nehézségeket, mint én. Az októberi forradalomban
a dolgozó városi népet a szociáldemokrata párt, a falvak népét a Károlyi féle függetlenségi párt vezette. Gyors, radikális földosztástól mind a két párt idegenkedett. A függetlenségi párt nem tudta csak úgy hirtelenében megtagadni lelke
mélyében meghúzódó nemesi, feudális mivoltát; nem igazán akart
parasztországot, ahol a gentry elvesztette volna vezető szerepét. A szociáldemokrata párt akkori szűklátókörű vezéreit a földosztás elfogadásában a marxi doktrína is hátráltatta, de méginkább saját hatalmi mohóságuk, ök maguk szerettek
volna az ország új urai lenni; nem kívántak egy megerősödött parasztsággal osztozni a hatalomban.
Ha azokban a napokban Károlyi Mihály helyett – de az ő akkori nagy presztízsével fölruházva – egy tisztánlátó és nagy energiájú államférfi állt volna az or173

szág élén, az le tudta volna győzni mindezt a vonakodást. Hiszen könnyű lett
volna magukhoz a földműves nép tömegeihez fordulnia; azok készséggel belementek volna abba, hogy földet kapjanak. Talán még a nemzetiségi paraszttömegeknek egy nagy része is az októberi forradalom mögé állott volna.
De Károlyi Mihály egy ilyen határozott lépéstől nagyon messze volt. Nem
fogta föl világosan, hogy a szörnyű helyzetben mi az a kulcs, ami egy kiutat megnyithat. Igaz, hogy Magyarországon, az ezerholdas, száz-ezerho'das nagybirtokok hazájában, a forradalom kényszerű logikája maga már előtérbe állította a földbirtokreformot, azt a Károlyi kormány meg is ígérte: de késedelmeskedve,
hanyagul bánt ezzel a legsürgősebb, legfontosabb feladattal. Voltak Károlyi környezetében olyanok – elsősorban Jászi Oszkár –, akik fölhívták az ő figyelmét a
birtokreform sürgősségére és fontosságára. De Károlyit erős lelki gátlások tartották vissza az energikus cselekvéstől. Semmitől sem állt ő messzebb, mint a parasztdemokrácia ideájától. Gondolkodása magán viselte feudális nevelésének
bélyegét és amennyiben progresszív irányba fordult, azt marxi befolyás alatt tette;
ami nem volt véletlen: mert a marxizmus közeli rokonságban van a feudális eszmekörrel. Igaz, hogy 1919 márciusában Károlyi mégis csak hozzálátott az agrárreform végrehajtásához és, nemes gesztussal, saját 40.000 holdján kezdte a földosztást. De nem ő volt a birtokreform hajtóereje, hanem fordítva, a forradalom
kényszerű logikája volt a hajtóerő és ő volt az, akit ez a hajtóerő mozdított, belső
gátlásai ellenére, a birtokreform irányába. Tűrte is, hosszú és végzetes hónapokon át, hogy földalatti feudális tényezők, marxista előítéletektől is segítve, szabotálják, késleltessék a reformot. El is késett vele és igen nagy részben ez az időveszteség okozta, hogy a magyar ügy oly tökéletesen elbukott.
Károlyi kormányzásának a részletekben való kül- és belpolitikai balsikereit
magukban véve, egyenként, nem kell súlyosan az ő rovására írni: a helyzet nehézségei szörnyűek voltak. A tanácsköztársaság kikiáltásáért sem terheli őt komoly
felelősség. Nem is nagyon fontos, hogy ő akarta-e a tanácsköztársaságot, vagy
nem. A nemzet, kétségbeesésében, belement a kommunista kísérletbe és a vörös
hadsereg megszervezésébe, mint ahogy a fuldokló a szalmaszálhoz kap. Abban a
kísérletben, leginkább is eleinte, még a polgárság, még a gentry nagyobb része is
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részt vett. Az a nemzeti-bolsevik kísérlet a helyzet fejlődésének kényszerű következménye volt; Károlyi nem tudta volna megakadályozni.
Ellenben el lehet őt marasztalni abban az alapvető hibában, hogy azt, amitől
minden függött: a nagybirtok fölosztását, lagymatagon kezelte és el hagyta késni.
Ez volt a balsikerek nagy részének eredendő forrása; ezen bukott el a forradalom;
és hogy a birtokreform aztán el is maradt, azon múlott a magyar társadalomnak
és politikának a Horthy-rendszerben való megkövesedése, aminek aztán nagyon
káros következményei voltak a magyarság nemzetközi helyzetére vonatkozóan is.
Hogy Károlyi mennyire ellentétben volt a parasztdemokrácia gondolatával,
arról személyesen volt alkalmam meggyőződni. 1942-ben és 1943-ban, a londoni
Chatham House-ban megszervezett kelet-közép-európai parasztbizottságban
Károlyi Mihály és én képviseltük Magyarországot: éspedig én a parasztdemokrácia szellemében, Károlyi pedig mint kommunista társutazó. Eleinte – még az
oroszok győzelmes előnyomulása előtt – az ő kommunistabarát magatartása
helytelen volt a magyar érdek szempontjából. Ezt – udvarias formában, de világosan – megmondtam neki és hozzátettem: »Magyar politikára úgyis akkor van
csak szükség, ha az oroszok nem szállják meg a Duna-medencét. Mert ha megszállják, akkor minden magyar politika tárgytalanná válik; akkor Magyarország
szovjetprovincia lesz és Moszkvából jövő ukázokkal fogják igazgatni.« Ezt Károlyi nem vonta kétségbe, de tovább is a kommunista álláspontot képviselte a bizottságban. Ott – igaz, hogy már későbbi időben – nyíltan állást foglalt a
kollektiválás mellett. Mikor a háború befejeztével visszatért Magyarországra,
valóságos diadalútban volt része: minden vasúti állomáson nagy tömegben, zászlókkal, örömrivalgással fogadta őt a falvak népe. Azt hitték, hogy az ő emberük:
pedig a kommunisták embere volt. Károlyi a magyar parasztot, jó földesúri szellemben, nem tartotta valami sokra. Egyik vitatkozásunkban – a kelet-középeurópai parasztbizottság éveiben – azzal az ellenvetésemmel szemben, hogy a
magyar paraszt ellenáll, ha kollektíváim akarják, azt állította, hogy igenis, a
kollektiválás lehetségesnek fog bizonyulni Magyarországon, mert a magyar paraszt akármit is hagy magával tenni.
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Ismétlem: Károlyi Mihály jót akart, amikor az októberi forradalom élére állt.
De a jóakarat dacára is szerencsétlenség volt, hogy az összeomlás napjaiban, amikor az ország mentésének egyetlen valamit ígérő lehetősége a parasztdemokrácia
forradalmi megteremtése lett volna, az ország vezetése egy nem eléggé tisztánlátó, nem eléggé erélyes, s emellett félig feudális, félig marxista gondolkodású gróf
kezébe került.”
*

Február 28-án kelt Borsody István levele. Jászi tanítványának tekintette

Borsodyt, ő meg mesterének Jászit. Viszonyuk bensőségesen baráti volt, amelyet
nemcsak a kölcsönös szimpátia, hanem a szemléleti rokonság is táplált. (Ma

Borsody István a legnagyobb gonddal ápolja Jászi szellemi örökségét és munkálkodik azon, hogy emléke ne halványodjék el.) Említett levelében arról tájékoz-

tatta Jászit, hogy a Károlyi-memoárok ismerete nélkül nem tudja a munkát el-

kezdeni, de ha elolvasta és a kritikai fogadtatását is látta, hozzáfog véleménye
megfogalmazásához.

Polányi Károly egyetemi tanár – aki a Galilei Kör egyik alapítója és a radikális

értelmiség egyik vezetője volt – a Torontó melletti Pickeringből március 2-án

válaszolt Jászinak:

„Az októberi forradalom előtti, első világháborús hőskorszakát élő Károlyi
Mihályról csak az újságokban olvastam. Az 1919 márciusi kormányeseményekbe
betekintésem nem volt – egyetlen nyilvános fellépésem, az egyetem aulájában
tartott Ady-emlékünnepélyen, a már-már bekövetkezett kommunista hatalomátvétel elleni ideologikus tiltakozás volt. Ebben egyedül találtam magam. Londonban 1943-tól 1946-ig álltam Károlyihoz közel. Politikai bizalmát joggal bírtam,
mert célkitűzéseit és törekvéseit, amennyire azokba betekintésem volt, helyeseltem. Én angol állampolgárrá lettem a német inváziós fenyegetés napjaiban; ma is
az vagyok. Alkalmam volt évek óta nyilvánosan nyilatkozni az angol külpolitika
akkori irányáról, amelyet következetesen elítéltem mint reakcionárius irányhoz
közel állót. A magyar kérdésben úgy láttam, hogy Károlyi az a providenciális
államférfiú, aki szinte egyedül képviselheti egy demokratikus szocializmus Magyarországát az elkerülhetetlen orosz égisz alatt, mint élete munkájának követke176

zetes betetőzését. 18 E misszió úgy a Nyugattól, mint a Kelettől való függetlenséget tételezett fel. A tények bizonyítják, hogy a végletekig kiélezett, hadászatilag
formulázott helyzetben a lehetetlenség volt – mindazonáltal Károlyi ebből a tartásából nem engedett, és én is tanúja voltam annak, hogyan bukott el tragikus
missziójában. Közelről láttam, amit láttam, és soha embert nagyobbnak nem
láttam, mint őt. Naivan marxista doctrinaire elvhűsége félelmetes volt. A Nyugat
semmilyen őszintén szocialista rezsimet nem támogatott, mert csak a reakcióban
látott biztonságot a bolsevizmustól. Az orosz módszerektől a moszkvai perek –
kivált a Rakovszki-eset – választotta el Károlyit; nem volt véletlen, hogy végül is
a Rajk peren szakított Rákosival. De a merevsége megakadályozta a politikai
taktika eszközeinek az igénybevételével olyankor is, amikor ezzel talán államférfiúi célt szolgálhatott volna. Igaztalan vád, hogy feladatát nem eléggé komolyan
vette, hogy nem dolgozott, tanult, képezte magát. Erejének végső megfeszítéséig
munkálkodott, olvasott, tárgyalt, fogalmazott, mindent alárendelve a küldetése
követelményeinek. Arról nem szívesen nyilatkoznék, hogy emberiessége, belső
szerénysége, hűsége és jelleme tisztasága milyen hódítóan nyilatkozott meg, mert
könnyen túlzásba eshetnék.”

Halász Miklós politikai író március 2-án New Yorkból keltezett rövid levelé-

ben közölte, hogy a körkérdésre nincs válasza, de – folytatta – „Károlyinak tiszte-

lője voltam és az is maradok. Szándékainak tisztaságát és jellemének nagyságát
sohasem vontam kétségbe. Talán nem volt nagy államférfi, de ki tehet róla, hogy
mikor a földindulás elindult, csak egymaga volt, akihez az ország fordulhatott?”
Menczer Béla történész Oxfordból írt március 12-én. E levelében arról tájé-

koztatja Jászit, hogy a körkérdésre adott válaszát egyidejűleg elküldte és elkészült

a Károlyiról szóló angol cikke is, amelyet a Tablet című hetilapnak adott át köz-

lésre. A megjelenést azonban hátráltatja a „go slow” nyomdász-sztrájk, amely

akkor már négy hete tartott és az egész londoni heti sajtót érintette. „Nem hi-
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Polányi kéziratában itt egy csillag áll, a lap alján viszont (felesége, Duczynska Ilona
keze írásával) a következő olvasható: „E meggyőződésemet Károlyi hetvenedik

születésnapja alkalmából a 'Slavonic Review'-ban megjelent cikkemben szögeztem le
(Jan. 1946).”
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szem – folytatta Menczer Béla –, hogy konzervatív és katolikus lapban Károlyi
valaha is kapott volna objektívabb és rokonszenvezőbb méltatást, mint a »Tablet«
hasábjain fog – de nem tőlem függ a megjelenés dátuma, hanem a nyomdász
szakszervezettől.” Levelének további részében Menczer felidézte életének fontosabb mozzanatait és világnézeti, bölcseleti, politikai tájékozódásának alakulását.

Károlyiról szólva a következőket jegyezte meg: „Károlyitól barátságosan váltam el

1945-ben, szakítás vagy személyes viszonyunk beszüntetése nélkül. Nem találkoztam vele többé, mert a vitának semmi további célját nem láttam és elvi okokból nem akartam magyar szovjetterületre lépni, mint a párizsi követség – de meg
vagyok győződve, hogy Károlyi motívumaim őszinteségét nem vonta kétségbe.
Az ellenkezőjéről biztosított, 19 két utolsó találkozásunkkor (1945 március és
1945 szeptember).”
A levélborítékra Jászi ráírta, hogy „Ez önéletrajz. De még nem válasz, ami
jönni fog.” A válasz meg is érkezett, még pedig egy 49 lapos vaskos kézirat formájában, amelyben Menczer Béla minden apróságra kiterjedően foglalta össze

véleményét. A történelmi tanulmány jellegű írás részletes áttekintése mindazoknak a problémáknak és eseményeknek, amelyeket Jászi kérdései felvetettek.

(Jászinak nem tetszett, hogy Menczer Béla ily terjedelmes kéziratot küldött.
Szerinte körkérdésre egészen röviden szokás válaszolni.)

Peyer Károly az emigrációban élő szociáldemokrata és szakszervezeti vezető

„Kedves Barátom, Testvérem!” megszólítása és március 14-én New Yorkból írt
levelében a következőket mondotta: „Alkalmam volt Károlyi Mihály működését
közelről figyelni, de ma az emigrációban a szükséges adatok nélkül, egy levélben
harminc év eseményeiről bírálatot mondani szinte lehetetlenség. Sok kérdésben
nem értettem egyet vele, de nem akarom érdemeit lebecsülni és kérdés, más nem
követett-e el több hibát (Tildy, Szakasits) ezekben a nehéz napokban. Nem állok
be azon reakciósok sorjába, akiknek nagy része bűnös a bekövetkezett állapoto-
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Nyilvánvaló elírás. Értelemszerűen annak kellene itt állnia, hogy „Erről biztosított...”
(B. Gy.)
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kért és most utólag Károlyi Mihályt akarják ezekért felelőssé tenni. Ezért nem
kívánok a halott Károlyi Mihály politikai működéséről nyilatkozni.”

Ugyancsak New Yorkból és március 14-én válaszolt Fenyő Miksa ívó, a Nyu-

gat hajdani szerkesztőinek egyike. Levele érdemi részében a következőket írta:

„Bevallom, nehéz számomra tárgyilagosan válaszolni a feltett kérdésekre s pedig főleg azért nehéz, mert olyan intellektuálisan és morálisan kiváló egyéniség
állt ki Károlyi mellett a múltban és készül kiállani a jelenben, mint Jászi Oszkár,
hogy ez szükségszerűen elbátortalanít minden ellenkező véleményt.
Mégis megpróbálom, de ha ön azt fogja mondani, hogy nincs igazam, deferálok. Az első kérdésre könnyen tudok válaszolni: Károlyi Mihály nem tette tönkre
az országot. Tönkretette a vesztett háború, a monarchia széthullása, az egyes
ember tehetségén és akaratán túlnőtt cataclysmatikus események.
A második kérdésre, hogy minő politikával lehetett volna megmenteni Magyarországot, válaszom: »nem tudom«. Úgy vélem, hogy a válaszadás megkísérlése lényegében játék, esetleg szellemes játék, nem több. Pascal sem tudta volna
megmondani, hogy miként alakul a világ történelme, ha Cleopatra orra rövidebb
lett volna.
A harmadik kérdésre adott válaszom a következő: Károlyi Mihály kabinetje
nagyrészt tehetséges, tisztességes, ideális célokért küzdő férfiakból állt, kiket
személyesen ismertem és becsültem. Akit azonban vezérüknek választottak, vagy
helyesebben, aki a történelem szeszélye vezérükül rendelt, Károlyi Mihály – hiszem, hogy morális szempontból kifogástalan úr volt, különben Jászi Oszkár
nem foglalt volna helyet kabinetjében –, de gyönge tehetségű ember volt, kinek
nem dukált vezető pozíció, nemcsak az akkori anarchikus viszonyok közepette,
hanem olyan időben sem, mikor az ország jóléte a májusi esőtől függött. Hogy
Jászi Oszkárnak és társainak olyan emberre volt szükségük, hogy a maguk eszméinek megvalósítását megkísérelhessék, az nem szól Jászi és társai ellen, hanem
az ország akkori szociális struktúrája ellen. De bármily kevésre is értékelem Károlyi Mihály tehetségét, nálánál különb tehetség sem tudta volna akkor Magyarországot megmenteni, de talán bizonyos átmeneti nehézségek elháríthatok lettek
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volna. Nem tudom; újra kellene leforgatni az események filmjét Károlyiénál különb tehetségű politikussal.
Kedves és igen tisztelt barátom, teljesen rád bízom, hogy közöld-e vagy mellőzd ezeket a sorokat; nagyon megérteném, ha mellőznéd őket; nem hiszem,
hogy bármiben is hozzájárulnának a kérdés tisztázásához. De ha mégis közölnéd,
akkor, kérlek, nevem alatt, mert illik, hogy vállaljam érte a felelősséget.
Nem kérdeztél Károlyi szerepét illetően a mostani Magyarországon, holott
talán ez is adna néhány vonást portréjához. Hogy jelentős kártérítést kapott a
kormánytól, az egyetlen, ki eldicsekedhet, hogy az új Magyarországból komoly
összeget hozott ki, az majdnem megcáfolja tehetségéről adott lekicsinylő nyilatkozatomat. Nem kifogásolom; inkább irigylem. De nagyon kifogásolom Vámbéry Rusztem visszalépésekor a lapoknak adott nyilatkozatát, melyben Vámbéryt
olyasvalamivel vádolja, mintha elhatározásánál anyagi meggondolások vezették
volna. (Ezt a vádat még a Szabad Nép is sokallta s Károlyi nyilatkozatának ezt a
pontját nem közölte.) De hát most nem erről van szó.”
Auer Pál kisgazdapárti politikus, volt párizsi követ április 5-én a francia fővá-

rosból küldött levelében azzal kezdi, hogy nem szívesen vesz részt a Károlyiprobléma körüli vitában, de nem hagyhatja Jászi levelét és a feltett kérdéseket
válasz nélkül.

„Arra a kérdésre, hogy Károlyi Mihály tette-e tönkre Magyarországot, természetesen nemmel válaszolok. Hazánk mai állapota az ország földrajzi helyzetének, világeseményeknek, generációk mulasztásainak, Magyarországon és más
országokban elkövetett politikai hibáknak következménye. Ezzel azonban nem
azt akarom mondani, hogy szerény megítélésem szerint Károlyi Mihály nem
követett el súlyos politikai hibákat. Károlyi bizonyára jó szándékú ember volt, aki
segíteni akart a szegények és elnyomottak sorsán és a maga módja szerint az ország javát akarta szolgálni. Sajnos, úgy hiszem, hogy nem helyesen ítélt meg
politikai helyzeteket, helytelenül ítélte meg az embereket és nem volt érzéke a
gyakorlati politika iránt. Kétségkívül jól látta, hogy az egyoldalúan németbarát
külpolitika, az Ausztriával szemben nem mindig gerinces magatartás, a földbirtok igazságtalan és egészségtelen megoszlása, az elavult választási rendszer és a
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nem magyar nemzetiségekkel szemben folytatott politika káros volt és veszélyeztette a nemzet jövőjét. Sajnos, amikor uralomra került, nem gondoskodott róla,
hogy az országnak a belső rend fenntartására és önvédelem céljaira kellő fegyveres erő álljon rendelkezésére. Elmulasztotta továbbá a képviselőválasztás elrendelését, a parlament összehívását. Végül lemondott a köztársasági elnökségről, holott tudnia kellett volna, hogy ennek mik lehetnek a következményei.
Tudom jól, hogy nehéz volt vesztes háború után a fegyveres erőt megszervezni, de ennek ellenére úgy hiszem, hogy ennek meg kellett volna történnie. Azzal
is tisztában vagyok, hogy nem állt Károlyi rendelkezésére megfelelő választójogi
törvény és hogy az akkori káoszban nehéz lett volna választatni. Mégis meg vagyok róla győződve, hogy kellő eréllyel 1919 első heteiben lehetett volna választatni. Valószínű, hogy nem került volna sor kommunista puccsra, ha annakidején
lett volna parlament. Azt sem vonom kétségbe, hogy Károlyi nem azért mondott
le, hogy Kun Béla vegye át az uralmat, de ez egymában nem mentesíti őt. Tudnia kellett volna, hogy mi következhetik lemondása után. Elolvastam azt, amit
irodalmi szempontból sikerült emlékirataiban erről a sokat vitatott kérdésről ír.
Nem vonom kétségbe, hogy minden úgy történt, ahogy ő azt leírja. Sajnos, az
általa felhozottak sem változtatnak azon, hogy nem lett volna szabad lemondania
és gyakorolnia kellett volna az elnöki hatalmat.
1919 január havában, noha fiatal és nem szereplő ember voltam, Buza Barna,
az akkori kormány tagja, aki tudomással bírt róla, hogy könyvet írtam a
tervbevett Nemzetek Szövetségéről, amelyet egyébként egy évvel később kiadott
a Franklin Társulat, arra kért, hogy utazzam Baselbe a Nemzetek Szövetségét
előkészítő konferenciára. Hazaérkezésem után elmondtam tapasztalataimat Búzának. Másnap közölte velem, hogy beszámolt Károlyinak, aki azonban azt válaszolta, hogy információim tévesek, mert velem egyidőben Kunfi is Svájcban járt
egy nemzetközi szocialista ülésen és azzal tért vissza, hogy néhány hét múlva
egész Európa kommunistává lesz.
Kétségtelen, hogy Károlyinak az a gesztusa, hogy birtokainak tulajdonjogáról
lemondott, történelmi jelentőségű, szép gesztus volt. Az is bizonyos, hogy a
hosszú emigráció évei alatt kifogástalan magatartást tanúsított. Szerényen élt és,
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noha tudta, hogy otthon sokan gyűlölettel beszélnek róla, óvakodott a nemzetre
nézve káros kijelentésektől.
Közvetlenül a béketárgyalások előtt felkeresett az akkor Londonban tartózkodó Károlyi titkára, Havas, és közölte velem, hogy Károlyi szívesen Párizsba jönne, hogy segítségünkre legyen és célzott orosz összeköttetéseire. Azt javasoltam a
kormánynak, hogy ne kérjék ugyan fel a békedelegációban való részvételre, mert
ezt Nyugaton félremagyaráznák, de okvetlenül hívják meg, nehogy az a szemrehányás érhesse a kormányt, hogy nem kísérelt meg minden tőle telhetőt. Javaslatomat elfogadták, Károlyi Párizsba jött és készséggel állt a békedelegáció rendelkezésére, de természetesen nem tudta kieszközölni az oroszok intranzingens,
kedvezőtlen álláspontjának megváltoztatását.
Rendkívül sajnálatos, hogy az én lemondásom után, amikor már teljes bolsevista diktatúra volt Magyarországon és egyre jobban érvényesült a terror és ártatlan embereket egyre-másra tartóztattak le, ő vállalta a párizsi követi állást. Ezzel
kétségtelenül azonosította magát a magyarországi totalitárius rendszerrel. Az,
hogy Rajk kivégzése után lemondott, azt bizonyítja, hogy a sztálini módszereket
nem helyeselte. Követi működése során, a Mindszenty ügyben való állásfoglalása
is lehangoló volt.
Emlékirataiban Károlyi azt írja, hogy a párizsi követséget főképp azért vállalta, hogy a vasfüggöny mögötti országok federációjának létrejöttét előmozdítsa.
Tudnia kellett volna, hogy az oroszok erről a tervről hallani sem akartak és a
bolgár Dimitrovnak meg kellett halnia, mert dunai fede-rációról beszélt. És mit
érne az olyan federáció, amelynek tagállamait bábokként kezelnék Moszkvából?
Mellesleg meg kell jegyeznem, hogy emlékirataiban azt írja, hogy engem a
magyar kormány 1947-ben hazahívott, de, mint sokan mások, jónak láttam ennek a meghívásnak eleget nem tenni. Ezzel szemben a tényállás az, hogy engem
a magyar kormány nem hívott vissza. Már a békeszerződés aláírása idején, majd
pedig Kovács Béla letartóztatása után, foglalkoztam a lemondás gondolataival,
amint azt Párizsban sokan tudták; amikor pedig Nagy Ferenc miniszterelnököt
megakadályozták abban, hogy visszatérjen Magyarországra, közöltem a francia
külügyminiszterrel, hogy megszűntem a magyar kormányt képviselni. Kevéssel
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ezután felkeresett az akkori nemzetgyűlés két tagja, akik a kormány nevében arra
kértek, hogy vonjam vissza lemondásomat, ill. vállaljak bármilyen követséget
vagy egyéb tisztséget, mert lemondásom nagyon kellemetlen a kormánynak. Válaszomat felesleges reprodukálnom. Nem kétséges, hogy Károlyi, emlékiratainak
megírásakor, távozásom körülményeiről nem volt pontosan értesülve.
Károlyi azt is írja emlékirataiban, hogy a parlamentáris rendszer nem felel
meg a közép-európai népeknek. És ezt az a férfiú írja, aki annakidején a választójog reformjáért küzdött és rövid ideig köztársasági elnök volt. Annak megállapításával Károlyi adós maradt, hogy mely rendszer volna hát a megfelelő Magyarországon és a környező államokban? Nyilván az abszolutisztikus rendszer, a
diktatúra? Mert egyelőre – tertius non datur. Kár volt népünkről ezt a tényeknek
meg nem felelő szegénységi bizonyítványt kiállítani. Mi tovább harcolunk a parlamentáris demokráciáért.
Kedves Barátom, tartoztam Neked ezzel az őszinte válasszal. Tudom, hogy jó
barátja és egy időben fegyvertársa voltál Károlyinak, de tudom azt is, hogy 1918ban és 1919-ben elkövetett mulasztásaiért nem vagy felelős és hogy az otthon
1947 óta tartó diktatúrát kezdettől fogva elítéled. Egy életen át módomban volt
politikai és tudományos működésedet figyelemmel kísérni és ennek következménye az a tisztelet és barátság, amelyet irántad érzek.
Megismétlem, hogy Károlyit mindig jószándékú embernek tartottam, de elkövetett politikai hibáinak elhallgatását – az igazság keresését tartván szem előtt
– nem tartanám helyesnek.”
Végül, április 7 a kelte annak a levélnek, amely New Yorkból Lengyel

Menyhérttol érkezett Jászi Oszkár címére. A jeles színműíró szerint:

„Károlyi Mihály jószándékú, jóhiszemű idealista volt, – csak éppen nem »the
right man on the right place«, azokban a válságos időkben. Nem volt politikai
tehetsége, jóítélete, előrelátása, kellő informáltsága. S nem volt elszánt ereje tartani, kiépíteni, megvédeni azt a demokratikus Magyarországot, amely, ha megállott volna a helyén, az októberi forradalom célkitűzései alapján – az nagy mértékben befolyásolta volna a szabad Európa sorsát is és a nagy katasztrófák elkerülését. Károlyi nagy hibája az volt, hogy ahelyett, hogy fanatikusan ragaszkodott
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volna a magyar sorsot jelentő hatalomhoz, olyan könnyen adta ki a kezéből –
vagy engedte, hogy kivegyék –, mint ahogyan a ruletten elveszít egy játszmát.
Országok, népek sorsa vezető emberein múlik – sajnos, Károlyi tehetségtelen
politikus volt. Minthogy politikában én ténylegesen nem vettem részt, ezt csak
mint tanú mondom.”
Az iménti három utolsó levelet Jászi Oszkár már az oberlini kórházban kapta

meg, ahova 1956 áprilisának első hetében feküdt be. 1947 óta gyötörték külön-

böző betegségek: érelmeszesedés, vérkeringési zavarok, szívbántalmak. Nehezen

járt, egyik lábára illesztett géppel. Amikor 1954 tavaszán meglátogattam, feltűnt,

hogy milyen sokáig tart, míg felkel és oly állapotba kerül, hogy vendéget fogadhasson. Reggel érkeztem, ő már ébren volt, de majd két órát töltöttünk el
Rechával, feleségével a nappali szobában, míg megmosdott és felöltözött. Ottlétem alatt is majd végig ült és csak akkor mozdult meg, amikor fényképezés céljá-

ból arra kértem, álljon ide vagy üljön oda. Minden mozgás nehezére esett. Két
évvel később állapota jóval súlyosabb lehetett, amihez hozzájárult az egy év előtti

baleset is. Miként arról annak idején Lányi György beszámolt, 1956 tavaszán az
orvosok prosztata operációt ajánlottak, de Jászi nem akarta. Végül mégis sor

került rá. Két fázisban tervezték végrehajtani. Az első beavatkozás (április 11-én)

sikerült, de aztán infekció lépett fel. Néhány napig eszméletlenül feküdt. Új,
hatásos gyógyszerek megmentették a szervezetét, de elméje elhomályosult. Ilyen
állapotban élte le utolsó hónapjait. 1957. február 13-án meghalt.

Borsody István szerint az utolsó kézirat, amin dolgozott, a Károlyi Mihályról

szóló tanulmány volt. Közben emlékirataival is foglalkozott. Mind a kettő befejezetlen maradt. A Károlyi-ankét volt mozgalmas életének utolsó vállalkozása.

Jászi Oszkár utolsó vállalkozása – A Károlyi-ankét Új Látóhatár, 1982. (33.
évf.) 2. sz. 240-264. o.

184

MAGYAROK A G ULÁGBAN
Régóta nem olvastam olyan megrendítő írást, mint a „Keserű ifjúság” című há-

romkötetes életrajzi regény kéziratát. Szerzője a Nagykanizsán élő Rózsás János,
aki 1944 végén tizennyolc éves korában leventeként orosz fogságba esett és kilenc évet töltött különböző szovjet kényszermunkatáborokban. A „Keserű ifjú-

ság” ennek a rabságnak megrázó erejű története.
A szerző nevét Alekszandr Szolzsenyicin „Gulág”-jából ismerhettük meg. Az

első kötet egy helyén ezt olvashatjuk: „A magyar Rózsás Jánosnak a folyosón

olvasták fel tíz évre szóló ítéletét, orosz nyelven, anélkül, hogy lefordították volna
neki. Mikor aláírta, fel sem fogta, hogy ez volt az ítélete, s ezután még sokáig
várta a bíróság döntését, végül a lágerban homályosan emlékezni kezdett erre az
esetre s csak akkor kapcsolt.” 20

Rózsás szerint a valódi tényállás kissé másképpen festett: „A bírósági eljárás

során mindig tudtam, hogy mi történik velem, hol vagyok, de ma sem tudom,
miért kaptam a tíz évet, amelyből kilencet teljes egészében (1944 decemberétől
1953 decemberéig) letöltöttem a különféle szovjet börtönökben, gyűjtő- és munkatáborokban; ma sem tudom, milyen háborús bűnök halmozódtak fel az ellenem lefolytatott per irataiban, amiért engem hosszú időn át fasisztának, banditának, a nép ellenségének neveztek.”
A „Keserű ifjúság” annak leírásával kezdődik, hogyan indult el a kilenc éves
kálvária: „1944. december 22-én, a délelőtti órákban estem szovjet hadifogságba,
a Somogy vármegyei Marcali községtől nem messze, valahol a csömendi erdőben, egy fiatal leventékből összeállított alakulattal, amely a németektől azt a feladatot kapta, hogy Pécs város térségében, a Mecsek-hegységben semmisítse meg
20

Szente Imre fordítása. Lásd: A Gulag szigetcsoport, München 1975, 251. 1.
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a Jugoszláviából felfelé igyekvő szovjet páncélosegységeket, a köztünk kiosztott
páncélöklökkel. (Az erre az egyetlen alkalmi célra sebtében kiképzett és bevetett
névtelen alakulatunk nem tévesztendő össze a Hunyadi-páncélosokkal, sem másféle, akkor még nem létező partizán- vagy egyéb osztagokkal!)
Az említett frontszakaszon, az éj leple alatt keltünk át a szovjet állások mögé,
felnőtt tisztjeink és öt német katona (rádiós, összekötő stb.) parancsnoksága,
vezetése alatt. Az ismeretlen vidéken, a szovjet front háta mögött, a tétova éjszakai bolyongás közben zömmel elszakadtunk a csapat kisebb, de az összes parancsnokot és a németeket magában foglaló részétől ... és 58 tanácstalan, elcsigázott, fiatalkorú levente ott virradt meg az erdő fáinak tövében összekapart haraszton, befedve az enyhén szitáló hóeséssel. Az erdőt járó szovjet katonák álmunkban leptek meg bennünket, és mi leventék, nem csupán a harcképtelen
helyzet miatt, de kimerülten a fronton való kéthetes hányattatás után, elkeseredve a németek durva bánásmódja, kíméletlensége miatt – nem vettük fel a harcot,
hanem – mint egyetlen lehetséges megoldásként, némi tanakodás után –, megadtuk magunkat orosz fogságba.”
A leventéknek ósdi Mauser-puskájuk volt, személyenként öt-öt tölténnyel.

Az ellenállás hiábavaló lett volna a jól felszerelt szovjet-katonákkal szemben.
Ezek, fogságba esésük után nem bántották őket. Viszont már kevesebb megértést

és emberséget mutattak azok az államvédelmi és elhárító tisztek, akiknek hamarosan a kezébe kerültek. Szovjetellenes akciókkal és a fasiszta háborúban való

részvétellel vádolták őket. Mindebből a magyar leventék, oroszul nem tudván,
csak annyit fogtak fel, amit szerbül beszélő néhány társuk lefordított. Az ötvennyolc magyar fogoly első kikérdezésére, gyenge tolmács segítségével, Niklán
került sor. A harmadik kihallgatás már Kaposvárott történt. Aztán szétszórták a

társaságot. Rózsás János harmadmagával Dunaföldvárra, majd Paksra és

Tolnamözsre került. „Meg kellett volna tagadni az engedelmességet a fasiszta

németeknek és bérencüknek, Szálasinak” – dörögte a kihallgató őrnagy. Egy

lengyel fordított, olykor átvéve a vádló szerepét. Rózsás védekezése hatástalannak

bizonyult. Eléje tettek egy cirill betűkkel írt jegyzőkönyvet. Írja alá! Egy szót sem
értett abból, amit a 16 lapos szöveg tartalmazott. Aláírta. Más papírokkal együtt,
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amelyekről fogalma sem volt, hogy micsodák. A foglyok követték a front hullámzását. Állandóan máshová szállították őket. Kiskőrös környékén voltak, ami-

kor 1945. február 6-án kihirdették az ítéleteket. Röpködtek az ilyen szavak;
Krasznaja Armija, szabotázs, gyiverzija, fasiszt, Vojennij Tribunal, Germanyija.

Ezeket a három magyar levente már értette, de a többit nem. Csak később és
nehezen derítették ki, hogy tíz évet kaptak. „Azt, hogy elítéltek – emlékezik
vissza Rózsás –, épp most ítéltek el, az események folyamán mindig pontosan

tudtam! De viszont azt, hogy valójában mit írtak a kihallgatási jegyzőkönyvbe,
mi volt a vádiratban, hogyan szólt az ítélet, azt bizony mind a mai napig nem
tudom!” Hosszú idő után – az ötvenes évek elején, adategyeztetések során –,
világosodott meg benne, hogy az ítéletet a szovjet büntető törvénykönyv 58. § (9)

pontja alapján mondták ki. Az 1963 áprilisában kikézbesített rehabilitációs igazolásból tudta meg, hogy a 3. Ukrán Front haditörvényszéke ítélkezett felette.

Az elítélése körülményei szabadulása után sem engedték nyugodni: „1975. dec-

ember 22-én, fogságba esésem 31. évfordulóján írtam a Szovjetunió Legfelsőbb
Bírósága Katonai Kollégiumának, amelyben kértem a kihallgatási jegyzőkönyv és
az ítélet fotókópiáját azzal, hogy életem vége felé hadd tudhatnám meg – minek
írtam alá fiatalemberként, és miért ültem le azt a sokat emlegetett kilenc esztendőt. A levelem válasz nélkül maradt.”
1953. június 17-én, Sztálin halála után három hónappal közölték a lágerban a

külföldi származású elítéltekkel, köztük a magyarokkal, hogy hazamennek. Úgy
is lett. „Lembergbe érkezésünk után, ahol a magyarok gyülekezőhelye volt, kije-

lentették előttünk, hogy kiderült ártatlanságunk, háborús tévedés volt az egész,
tekintsük semmisnek az ítéletet, rehabilitálva vagyunk, és teljes jogú magyar állampolgárokként térhetünk hamarosan vissza hazánkba. Várakozás teli hónapok
után, 1953. november 25-én jött át velünk a vonat Csap és Záhony között a határon, és 1953. december 1-én este léphettem át, közel egy évtized után, a szülői
ház küszöbét.”
1958-ban kiderült, hogy a rehabilitációról szóló lembergi közlés alaptalan

volt. A hazatért elítéltek magyar erkölcsi bizonyítványt csak hátrányos bejegyzés-

sel kaphattak. Rózsás panaszos levelére 1961 januárjában a Szovjetunió Legfelső
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Katonai Ügyésze azt válaszolta, hogy „az ön tevékenysége nem részesült kegye-

lemben, ön nincs rehabilitálva, csak idő előtt szabadlábra helyezve a
büntetésvégrehajtás helyéről”. Ebből a címzett azt olvasta ki, hogy bármikor
visszatoloncoltathatják „a büntetésvégrehajtás helyére”. 1962-ben újabb kérvényt
küldött Moszkvába, ezúttal a Szovjetunió Legfelsőbb Bíróságához. Ez 1963
elején arról értesítette, hogy 1962 novemberében a vád iratait felülvizsgálta, az
ítéletet hatálytalanította és az ügyet bűncselekmény hiányában megszüntette.

Vagyis rehabilitálták, de a kártalanításra vonatkozó minden kérelmét elutasították és közölték, hogy ilyesmire ne is gondoljon.

Szolzsenyicinnel – akit az ekibasztuszi táborban ismert meg – annak a Szov-

jetunióból való elűzéséig, levelezési kapcsolatban volt. Az író feleségével – Natalija Alekszejevna Resetovszkajával – ugyancsak, és ez a kapcsolat azután is megmaradt, hogy Szolzsenyicintől elvált. Az asszony állandóan érdeklődött utána és

amikor ismeretessé vált, hogy lágeréletének megírásával foglalkozik, meglátogatta Magyarországon. Ugyanakkor – 1974-ben – két szovjet kiadóhivatali ember is

jelentkezett, hogy tárgyaljon vele. Szolzsenyicinné egy hónapot töltött Nagykanizsán. A kiadóhivatali megbízottak Budapesten és Nagykanizsán találkoztak

vele. Arról tájékoztatták Rózsást, hogy az APN (Novosztyi sajtóügynökség) 30 ív

terjedelemben megjelentetné orosz nyelven a Szovjetunióban töltött kilenc esz-

tendőt felelevenítő visszaemlékezéseit. „Mindent írjon meg, az igazságnak meg-

felelően” – mondták és kérték, ne legyen benne politika és hízelgés, mind a kettő

rontana a munka hitelén. Az addigra elkészült részt magnószalagon Szolzsenyi-

cinné magával vitte Moszkvába. Az orosz kiadás azonban valahol megfeneklett,
az APN többé nem jelentkezett, sőt nem is válaszolt Rózsás János érdeklődő
leveleire.

Szolzsenyicin 1975 elején nyilatkozott volt feleségének „Férjem, Szolzsenyi-

cin” című könyvéről, megállapítva, hogy nem róla íródott és nyilvánvalóan a
KGB szándékait tükrözi. Megemlítette Rózsást is, közölvén, hogy A Gulag szigetcsoport harmadik kötetében ismét ír róla, annak érdekében, hogy közismertté
tegye ezt a nevet, „mert ez nagyon jószándékú és tisztességes magyar fiatalember,
aki velem szenvedett egy táborban, s ma egy ismeretlen kis magyar helységben
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él... s akit két éve nyaggatnak, nyomorgatnak, hogy rólam szóló nyilatkozatot
adjon közzé. Először volt feleségemet küldték el hozzá Moszkvából. Majd később a KGB megbízottait, s aztán a helyi hatóságokat szabadították rá, hogy csak
nyilatkozzék, mindenáron, és ellenem. Ám ez a magyar fiatalember mind a mai
napig hallgat. Nem nyilatkozik. Képzeljük magunk elé egy ilyen vagy hasonló
egyedülálló ember állapotát, aki életét jobbá és könnyebbé tehetné azzal, hogy a
KGB kívánságainak megfelelően nyilatkozik. S ő, a magyar, a tisztességes szándékú és jóakaratú magyar, nem nyilatkozik tisztességtelenül.” (A Poszev című
orosz emigráns folyóirat 1975. februári számából.)

Rózsás megjegyzi, hogy Szolzsenyicin valószínűleg tévedett. Volt felesége,

Natalija Resetovszkaja nem hangolta ellene és a moszkvai kiküldöttekről sem
hiszi, hogy a KGB emberei voltak. Viszont igaz, hogy nem nyilatkozott a száműzött író ellen, amivel életét valóban jobbá és könnyebbé tehette volna. Natalija
Resetovszkaja egyébként „Férjem, Szolzsenyicin” című munkájában ugyancsak

meleg hangon emlékezik meg Rózsásról, valamint arról, hogy férje mily rokonszenvesnek tartotta és mennyire becsülte.

Szolzsenyicin a Gulag 3. kötetében valóban visszatért Rózsás történetére,

részletesen elmondva megismerkedésük körülményeit, a lágerben folytatott be-

szélgetéseket és azt, hogy a kényszermunkatáborokat megjárt magyar rab minden
szenvedése ellenére miért szerette meg mégis az orosz népet, nyelvet és irodalmat.

1978-ban a budapesti Magvető Könyvkiadó igazgatója arról értesítette Ró-

zsást, hogy az APN révén tudomást szerzett a visszaemlékezésekről és – a kiadás
lehetőségét mérlegelendő – szívesen elolvasná a kéziratot. Ez megtörtént. A

kiadó a kéziratot kiadásra elfogadta és kilátásba helyezte az 1980-as könyvhétre

való megjelentetést. Az év végén aláírták a szerződést. A kézirat azonban mindez

ideig nem került nyomdába, a kiadó hallgat, a szerző leveleire nem válaszol. Rózsás János méltán és joggal érzi, hogy kéziratáról ismét szabadon dönthet. „Az

emlékirataimmal kapcsolatban – írta 1981 januárjában – engem nem vígasztal,
hogy majd talán egyszer a homályos jövőben az unokanemzedék elolvashatja. Én
azt akarom, hogy a kortársaim, akiknek a számára ez még eleven történet, nem
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mese, azok is elolvashassák. Nem az utókor közömbös olvasótáborának akarok
én elsősorban emléket hagyni, hanem a kortársakban visszhangra találni.”
A „Keserű ifjúság” három kötetének kézirata több mint ezer gépírásos lap. A

történet bővelkedik feszültségekkel teli, drámai jelenetekkel. A Szovjetunióban a
második világháború utáni években fogva tartott magyar rabok megpróbáltatása-

inak, viszontagságainak, szenvedéseinek olyan döbbenetes erejű leírása, amely
lesújtja és elgondolkoztatja minden olvasóját. Rózsás János nem hivatásos író, de
úgy tud történeteket elmondani, helyzeteket érzékeltetni, jellemeket megrajzolni,
a megfoghatatlant megfoghatóvá tenni, mint egy vérbeli író. Végigvezet fogsága

kilenc esztendején, megismertet a szovjet börtönök és kényszermunkatáborok
poklával, aprólékosan, szinte napnyi részletességgel eleveníti fel a lágerek életét,

az őrök kegyetlenkedéseit, a rabok gyengéit és gyarlóságait, a megmaradásért és

túlélésért vívott küzdelmet, de az emberség, szeretet, barátság, együttérzés és

részvét olykor-olykor felcsillanó fényeit is. Elsősorban a magyar sorstársak érdeklik. Bárhová kerül, nyomban magyarok után érdeklődik és nem nyugszik, míg

meg nem találja őket, meg nem ismerkedik velük. Úgy érzi, hogy messzi idegenben ők a legelesettebbek. „Túl azon, hogy idegen földön ártatlanul szenvedtem –
írja –, fájó volt az a hátrány, ami a belhono-sckkal szemben bennünket, külföldi-

eket ért: soha egyetlen levelet, egyetlen egy vigasztaló sort sem kaphattunk hazulról, a szeretteinktől! Hiába írtam én is néhanapján levelet a messzi Magyarországra, nem ért haza soha, és én sem kaphattam meg az otthon támogatását,
együttérzését, és nem érezhettem azt, hogy valahol engem még számon tartanak,
várnak rám! Nem tudhattam meg – sok évvel a háború befejeződése után sem –,
hogy szeretteim közül ki és hogyan érte meg a háború végét. Én sem tudathattam velük: ne sirassanak, ne aggódjanak, élek és még remélek! Aztán a kilenc év
alatt nem olvashattam soha az anyanyelvemen, csak 1946-ban egy táblát: »Vigyázat, a kutya harap!« a kórházudvaron tornyosuló szénhalomban, és egy keserűvizes üvegről leáztatott címkét ... Magyarral találkozni, magyarul beszélni – szintén
nem volt mindig lehetőségem, vagy esetenként tilos is volt. Mennyire hiányzott a
magyar lélek, a magyar gondolkodás, a magyar szó, a magyar betű! Árvább voltam az árvák között, és számkivetettebb a sorsüldözöttek között...”
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Bámulatra méltó az emlékezőtehetsége. A táborokban – Odesszától a

kazachsztáni Ekibasztuszig – nem jegyezhette fel megfigyeléseit és emlékeit,

papírja és ceruzája csak ritkán volt, irományokat tartogatni és megőrizni nem
lehetett. A motozások áldozatául esett minden darabka papír és ceruzacsonk.

Megmagyarázhatatlan, hogyan tudta a majd egy évtized eseményeit pontosan és

hitelesen felidézni. írói tehetségre vall, ahogyan mindezt művészi formába öntötte és lenyűgöző írásművé tette. Az olvasó egy pillanatig sem unatkozik, a történet
feszültsége mindvégig megmarad.

A „Keserű ifjúság” nem oroszellenes és nem szovjetellenes alkotás. A szerző

az embertelen körülmények között eltöltött kilenc esztendő ellenére sem marasz-

talja el az oroszokat, sőt, nemegyszer ellágyult hangon beszél erről a nagy népről,

amelynek oly sok erényét és jótulajdonságát megismerhette. A szovjet rendszer
ellen sem ejt egyetlen haragos vagy gyűlölködő szót. Ha panaszra nyílik a szája,
azt is visszafogottan teszi és minden bántó él nélkül fogalmaz. De amit leír –

minden visszafogottság, kímélet és tapintat ellenére – szívszorítóan szomorú,
lehangoló és felháborító. Felháborító, hogy a huszadik század közepén emberek

százezreivel és millióival mindazt végbe lehetett vinni, amiről a szerző műve több
mint ezer lapján beszámol. A könyv tehát vádiratnak is tekinthető, de olyannak,
amelyet indulat és szenvedély nélkül, végtelen szelídséggel fogalmaztak meg.

A kézirat – amelyből az Új Látóhatár mutatóul és ízelítőül egy fejezetet közöl

– kiadásra vár. Nehéz elképzelni, hogy a moszkvai és a budapesti visszautasítás

után a nyugati magyarok körében se leljen kiadóra. Kár lenne, ha a feltehetően

politikai fenntartások után ezúttal anyagi okok ütnék el ezt az értékes művet a
megérdemelt nyomdafestéktől.

Magyarok a Gulágban Új Látóhatár, 1982. (33. évf.) 3–4. sz. 349-354. o.
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NEMZETI GONDOK
A nyolcvanéves Illyés Gyulának
Magyarországon feltűnően elszaporodtak a nemzeti tudat zavarairól szóló írások.
Tekintélyes és szavahihető szerzők arról panaszkodnak, hogy baj van a mai ma-

gyarok önismeretével és önbecsülésével. Nem tudjuk, kik és mik vagyunk, milyen
eszményeket és hagyományokat kövessünk. Ki tartozik a magyar nemzetbe és mi

a kötelességük a Magyarország határain kívül élőknek a határokon belül élőkkel,
az utóbbiaknak pedig az előbbiekkel szemben? Meghasadt a nemzet jelen-tudata

és jövő-tudata. Tanácstalan, hogyan gondolkodjék múltjáról, milyennek lássa
történelmét. Egyszóval, a magyarok nincsenek tisztában nemzeti azonosságukkal.

Illyés Gyula valahol azt írja, hogy nemzeti tudat a megsértett, bajban lévő

emberekben, emberi közösségekben fejlődik ki. A magyarság ma joggal mondható megsértett és bajban lévő közösségnek. Megsértett és bajban van, mert nem

élhet egyetlen ország határai között; megsértett, mert a nemzettest némely része-

it megfosztották önmegvallásuk, önmegvalósításuk és önrendelkezésük jogától;
megsértett, mert más részeit történelmi földrengések szétszórták a világ minden
tájára. Miért hiszik mégis oly sokan, hogy nincs ép és egészséges nemzeti tudata,
holott az illyési tétel szerint lennie kellene?

Érdekes megfigyelni, hogy a nemzeti tudat zavara elsősorban Magyarorszá-

gon okoz gondot és aggodalmat. Ott, ahol a legkisebb az akadály a népi és nem-

zeti mivolt megvallására, ahol a legkevesebb az ok az etnikai sorvadástól félni,
ahol oly nagy tömegben élnek családias közösségben magyarok, hogy sem a

nemzethalál, sem a nyelv és művelődés elpusztulásának réme nem jelentkezik
közvetlenül fenyegető veszedelemként. A kisebbségi magyarok nemzeti tudatáról
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csak sejtéseink és gyér adataink vannak, mivel nyílt megvallására a legtöbb helyen
nincs lehetőség, de a jelekből ítélve erősebb és egészségesebb, mint a magyarországi magyaroké. Ez mindenképpen igazolni látszik Illyés Gyula felismerését. A

nyugati diaszpórában élő magyarok körében mindezideig komoly formában nem
vetődött fel az ő nemzeti tudatuk problémája. Vajon, miért nem? Azért, mert

nem élvén egyetlen nagy tömbben, nem alakulhat ki olyan nyilvánosság, amely
kellő fórumot nyújtana bizonyos felismerések tudatosítására és égető közösségi

problémák megtárgyalására? Vagy a különböző lakóhelyek okozta eltérő életfeltételek, hagyományok, beidegzettségek és szokások annyira színezik az ott élő
magyarok érzelem- és tudatvilágát, hogy sokkal megosztottabbak, mint a magyar

nyelvterületen élők tömbje és a közös, egységes tudat kérdése senkit sem foglal-

koztat? Végül, mert a nemzeti tudat megléte vagy hiánya az egzisztenciális előre-

jutásban, a szellemi fejlődésben, a világban való eligazodásban szerepet nem játszik és nem állhatnak elő olyan helyzetek, amelyekben a nyugati magyaroknak
nemzeti kérdésekben történő állásfoglalása az egész nemzet sorsát és jövőjét befolyásolhatná?

Mindez nem jelenti, hogy a Nyugat-Európában és a tengerentúl élő magya-

rok ne küzdenének nemzeti tudatzavarokkal, de ezek egyfelől más természetűek,

mint a magyar nyelvterületen élőké, másfelől nem fenyegetnek az ottanihoz hasonló következményekkel. Aminthogy a nyugati magyarok szétszóratása és

számszerű zsugorodása sem idézheti fel az etnikai, nyelvi és művelődési végpusztulás veszedelmét.

A tudat a magyar nyelv értelmező szótára szerint az agynak az a működése,

amellyel a világot visszatükrözi és egyúttal az így megszerzett képzetek, fogalmak

és élmények összessége. A nemzetre vonatkozó milyen képzetek, fogalmak és
élmények élnek a nyugati magyarok tudatában? Mi teszi eltérővé őket azoktól,

akik nem hagyták el szülőföldjüket, akik tehát a szó valódi értelmében nem élnek

a határokon túl? Ezek közé tartoznak a kisebbségi magyarok is, hiszen szülőföld-

jükön maradva váltak idegen országok állampolgáraivá, vagyis, akik – egy közkeletű szólással élve – nem lépték át az ország határát, hanem akiken a határ lépett

át. Fogalomtisztázásra ismét az értelmező szótárt híva segítségül, a nemzet tör193

ténelmileg kialakult tartós emberi közösség, amelyet közös nyelv, közös terület és

gazdasági élet s a kultúrában megnyilvánuló közös lelki sajátosságok tartanak
össze. Külföldön élő magyarok ennek alapján aligha tarthatnak igényt a nemzet-

hez való tartozás jogára, hiszen hiányzik a közös lakterület és a közös gazdasági
élet. A nemzetből kimaradnak. Nekik ezért kedvesebb és rokonszenvesebb a

nemzeti érdekközösségről szóló illyési meghatározás, amely azon alapszik, hogy
minden magyarnak közös baja és reménye van egy sereg más magyarral, akivel
éppen emiatt összetart. A nemzet tehát a közösen érzett baj és remény teremtette

érdekközösség. József Attila a nemzet közös ihletéről beszélt, Csoóri Sándor
pedig a nemzetet közös vállalkozásnak fogja fel. Van, aki az ellentétek egységé-

nek. Mind e meghatározások tehát olyan elemekből tevődnek össze, amelyek a
nyugaton élő magyarokban a nemzethez való tartozás tudatát táplálják és annak
felismerését erősítik, hogy a közös terület és a gazdasági javakban való közös

osztozás nélkül is a magyar nemzet tagjainak tekinthetik magukat, illetve elvár-

hatják, hogy annak tekintsék őket. A modern magyar nemzet fogalma magában

rejti annak tudomásulvételét, hogy tagjai nem egyetlen országban, hanem több

országban, sőt több világrészben, egymástól eltérő életviszonyok, politikai beren-

dezések, intézményrendszerek és hatalmi függőségi feltételek között élnek, de
egységesek abban, hogy a magyar nyelv, művelődés, hagyomány igézetében, attól

ihletve, egymással érdekközösséget érezve, a köztük lévő ellentétek ellenére is,
együttes nemzeti vállalkozásra készek.

Illyés Gyula tréfásnak nevezte azt a találó felismerését, amit például nyugaton

élő magyarok tapasztalataik alapján megerősíthetnek, hogy jól működő, egészsé-

ges, biztonságos nemzeteknek szinte nincs is nemzeti tudatuk. A valóságban
persze van, csak nem okoz oly sok gondot és fejtörést, mint nekünk. Angliában,

Amerikában, Svájcban, a skandináv országokban bizonyára sokan értetlenül csó-

válnák a fejüket és mosolyognának, ha elolvasnák azt a betűtengert, amely a magyar nemzeti tudat körüli problémákról akárcsak az elmúlt esztendőben a sajtót
elöntötte és nem értenék, miért az a sorscsapást, tragédiát, nemzethalált, sebeket
és „beteg lelkületű országot” emlegető hang, amely a téma tárgyalását körüllengi.
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Több mint harminc éve élek Németországban, de nem emlékszem, hogy oly

szenvedélyes és patetikus vita folyt volna a német nemzetről és nemzeti tudatról,
mint nálunk, pedig a kettéosztottság, a követendő hagyomány eldöntetlensége, a

történelmi folytonosság tisztázatlansága, a múlt megemésztésének nehézsége, a
haza és a nemzet szó kompromittáltsága éppen elegendő anyagot szolgáltatna itt

is késhegyig menő vitáknak. Úgy látszik azonban, hogy a demokrácia és a parlamentáris váltógazdaság következtében a társadalom olyan kiegyensúlyozott állapotba került, hogy a nemzeti problematika elvesztette misztikumát, a nemzeti

tudat olyasmivé vált, ami magától értetődő és tárgyalása nem több, mint tudományos, szakmai foglalatoskodás. Nem így Magyarországon és ennek történelmi
okairól írók, történészek, társadalomtudósok már kisebb könyvtárat írtak össze.

A magyarországi vitában valaki helyesen jegyezte meg, hogy nincs történelmi

tudat érzelmi megközelítés nélkül. Az a jelenség, amelyet nemzeti érzésnek ne-

vezünk, különböző formában jelentkezik. A külföldön élő magyarok körében

majdhogynem helyettesíti a nemzeti tudatot, vagy legalábbis annak legfontosabb

tartozéka. Immár közhely, hogy a diaszpórában élő nyugati magyarok jelentős
hányadának az érzelemvilágában a fő szerepet a magyar nóták, a hazai ételek, a

szülőföld képeit és régi emlékeket felidéző filmek, a zsinóros, pántlikás ruhák és

hímzett terítők, a szüreti mulatságok és disznótoros vacsorák játsszák. Panaszkodnak eleget emiatt azok, akik a magyar műveltség ápolásán, a szellem fejlesztésén, könyvek és folyóiratok kiadásán, irodalmi és zenei estek rendezésén fára-

doznak. A tudati és érzelmi megközelítés közötti kívánatos egyensúly sokhelyütt
hiányzik. S nagy kár, hogy azok, akik Magyarországon a nyugati magyarok sorsával foglalkoznak, ugyancsak az iménti külsőségekben megnyilvánuló érzelmi

motívumokat ápolják, elhanyagolva a tudaterősítő szellemi tennivalókat. Ami

például a nyugati magyarok hazai kulturális szolgálata és ellátása címén folyik,
olykor semmivel sem különb, mint amit a mi kritikus beállítottságú szellemeink

nem győznek korholni. Kérem, ne értsenek félre. Semmi baj a magyar cigányze-

nével, a csabai kolbásszal, a büszkén hordott pártával, vagy a bús-kesergő vigasságokkal, miknek a maguk helyén és idejében megvan a létjogosultságuk, de
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lehangoló, ha a magyar mivolt vagy a szülőföld iránti szeretet csak ilyenekben
nyilvánul meg.

Zavarok a nemzeti érzéssel és tudattal kapcsolatban a nyugaton élő magyarok

között ritkábban és enyhébb formában jelentkeznek, mint Magyarországon. Ta-

lán azért is, mert a nyugati népeknél, a befogadó országokban sem tartoznak a
fenyegető veszélyek és mindennapi gondok közé. A szabad szólás, a bajok kendőzetlen, őszinte, nyílt megvitatásának lehetősége és a demokratikus nyilvánosság megkönnyíti a fogalmak tisztázását és eszmék szembesítését. Nincs szükség

elhallgatásra, óvatos öncenzúrára, a kimondható és ki nem mondható közötti

taktikai ügyeskedésre, az egyenes állásfoglalás elől való kitérésre, az indulatok
elfojtására. A dolgokat nevükön lehet nevezni és nagyon is gyakorlati térre terel-

ni, nemcsak áttéteken keresztül elvi síkon kezelni. A nyugati magyarok előnye

tehát, hogy felnőtt emberekként, minden hatósági közreműködés, hivatalos befolyásolás és külső irányítás nélkül foglalkozhatnak a magyarság mai állapotával

és jövő sorsával, fogalmazhatják meg tudományos szakszerűséggel és pontossággal az olyan kategóriákat, mint nép, nemzet, etnikum, haza, szülőföld. Persze, ez
a szabadság nem biztosíték arra, hogy gondolkodásukban és tételeik kifejtésében

meggyőző és megdönthetetlen eredményhez jutnak. A szabadság könnyebbé
teszi a tények felismerését, a tárgyilagos elemzést és a megnyugtató ítélkezést, de
nem mentesít a rossz szemrevételezéstől, a részrehajló megközelítéstől és hibás
következtetéstől. A szabadság magában foglalja a tévedés szabadságát is. Csoóri

Sándor egy alkalommal az igazság felismerése, kimondása és érvényesítése közötti szakadékról beszélt. Ilyen szakadék nem mered a nyugati magyarok elé,

éppen a vélemény megfogalmazásának, terjesztésének és annak alapján való cselekvésnek a szabadsága alapján. Fenyegeti őket viszont egy más veszély. Az

ugyanis, hogy megrekedhetnek a haza elhagyásakor még eleven, de azóta elavult

eszmékben, a szülőföld oly képét melengethetik magukban, amelyre a mai már
csak kevéssé hasonlít és oly fogalmakkal élhetnek, amelyeket a távozásuk óta
felnőtt nemzedék már nem ismer vagy az idősebbek tudatában is elhalványodtak,
elkoptak. Következésképpen ítéleteiket is értetlenül vagy fenntartással fogadják a

hazában maradt nyelvtestvérek. Ez fordítva is áll: mi is gyakran szembesülünk
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olyan hazai felismerésekkel, törekvésekkel, reményekkel, amelyeken nyugaton
edzett agyunk fennakad.

Valami közös azonban van a hazai és a nyugati magyar közgondolkodás kö-

zött. Szinte kitéphetetlenül belénkgyökerezett az önáltatás, alaptalan remények

és csalóka ábrándok kergetése, a valóságosnak összetévesztése a kívánatossal vagy
a látszólagossal. Magyarországon gyakran élcelődnek az emigránsok illúzióin és

álmain. Minket ugyanakkor az mulattat, hogy mily furcsa és kínos helyzeteket
képes teremteni az a hazai politikai hírverés, amely valódinak tüntet fel és tálal a

lakosságnak olyan jelenségeket, amelyek csak az őket kiagyalók képzeletében

találhatók meg. Nincs tehát mit egymás szemére hánynunk. Egyaránt szenvedünk az ön- és közámítás betegségétől.

Illyés Gyula a múltról és a jövendőről szólva valahol azt írja, hogy „mindent

pontosan a helyére kell tenni”. Mintha a magyarok ezt nem tudnák. És nemcsak

a hazaiak és a kisebbségiek, de a nyugatra szakadtak sem. Mintha a szabadságot

nem erre használnák fel, hanem csak arra, hogy az ellensúly szerepét játsszák,

vagyis cáfoljanak, hibákat javítsanak, tiltakozzanak, tagadjanak. Ez is szükséges,
de a szabad cselekvés lehetősége többre kötelez. Arra, amit Illyés úgy fejezett ki,

hogy helyére tenni a dolgokat. Vagyis múltat, jelent, jövőt nemcsak a magyarságot sorvasztó jelenségekből ítélni meg, mégha tudjuk is, hogy a bajok fő okai

közé tartoznak és a tudatzavarok se lennének nélkülük oly súlyosak. Mégis több

eredménnyel és nagyobb sikerrel kecsegtetne a ma problémáinak oly megközelítése, amely nem csupán a nemzetet ért sérelmeket és a társadalomra mért csapá-

sokat tartja szem előtt, de a kedvező és kedvezőtlen jelenségek egyensúlyából
indul ki. Hadd említsek egy példát. Tudjuk, hogy mennyire hemzsegnek a téve-

désektől és ferdítésektől Magyarország történetével foglalkozó némely nyugati

tudományos és ismeretterjesztő munkák. Ezeket szakszerű és megbízható művekkel helyettesíteni valóban elsőrendű feladat, amelyre érdemes tudást, fáradsá-

got és anyagiakat áldozni. Azért, hogy a Magyarország iránt érdeklődő művelt
külföldiek a nép és az ország valóságos, hiteles, tudományosan igazolt történeté-

vel ismerkedhessenek meg. Megvallom, zavar és a jó ügy okozta kellemes érzést

fogyasztja, ha a kezdeményezés indoklásaként komoly helyről is ilyeneket olva197

sok: meg kell cáfolni a románok hazugságait, ellensúlyozni kell a benesi politika
ártalmait, meg kell mutatni a szlovákoknak, hogy nem vagyunk olyanok, amilyeneknek mondanak, hadd lássák a szerbek, hogy nem különbek, mint mi. Nem

hiszem, hogy tudományos tevékenységben helyes kiindulópont a szembenállás és

a polémia, még akkor sem, ha szomszédaink ugyanezt teszik és a történelemmagyarázatuk valóban kihívja a legélesebb kritikát. Megbízható és tudományosan
helytálló történelemre a történelmi igazság okából van szükség. Magyarok és

idegenek egyaránt azt szeretnék megtudni egy történelemkönyvből, hogy a valóságban mi történt és a kutatás mit igazol, nem azt, hogy valamely nép milyennek
kívánja láttatni magát és milyen beállítás kedvez egy róla kialakulandó jó véle-

ménynek. Ha egy történetíró bármilyen tiszteletreméltó nemzeti célzattal vagy

érdeket képviselve fog munkához, félő, hogy ismét nem az igazság fog kiderülni,
hanem valamely szemlélet vagy felfogás kap újabb történelmi védőbeszédet. A

magyar történetírásnak semmi oka, hogy féljen a történelmi igazságtól. Nyugodtan hagyatkozhatik arra, amit a hiteles források bizonyítanak.

A történelem megbízható ismerete minden egészséges nemzeti érzés és tudat

szerves része. Az ezzel kapcsolatos bajokról és hiányokról Magyarországon olyan
ijesztő adatok látnak napvilágot, hogy valaki joggal emlegette a történelmi amné-

zia, vagyis az emlékezőtehetség elvesztése, gyengülése betegségét. Az elrettentő

példák bejárták az egész világ magyar sajtóját. Kiderült, hogy majdani pedagógusok nem tudják, milyen nyelven beszélnek a székelyek. Akadt egyetemista, aki

románnak hitte Wesselényi Miklóst, azon az alapon, hogy a ma Romániához

tartozó Erdélyben működött. Egy gimnazista a nemességet a többi között azért

nevezte hazaárulónak, mert külföldön tartotta az országgyűlést: Pozsonyban,

amely – ugye – Csehszlovákiában fekszik. Egyetemi felvételi vizsgán olyanokat
hallani, hogy „az áruló Görgey aláásta a munkásosztály egységét”. Arra a kérdés-

re, hogy mennyi lehetett Magyarország lakóinak száma az első világháború előtt,

egy jelölt azt válaszolta, hogy 5—6 millió. Az, hogy a mai fiatalok ily rosszul
ismerik a közelmúltat, nem magyar jelenség. Némely nyugati országokban is

elképesztő adatok kerülnek napvilágra arról, hogy mily hiányosak az ifjúság történeti ismeretei. De, hogy érettségizett és egyetemre jelentkező fiúk és lányok
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olykor alapvető adatokat ne tudjanak, az már komoly aggodalomra ad okot. A
hiba, természetesen, nem a szóban forgó fiatalokban van.

A történelemoktatás fogyatékosságai közismertek. Az iskolák és a tankönyvek

a diákokkal nem tényeket ismertetnek meg, hanem elméleteket és tantételeket

magoltatnak be. A budapesti irodalmi hetilap egy pedagógusjelöltet idézett, aki

szerint „nem a tények ismerete a fontos, hanem a dolgok mélyén rejlő gondolat”.

De milyen gondolat bontakozhat ki a dolgok mélyéből, ha nem ismerjük a dol-

gokra vonatkozó tényeket? A tankönyvek silányok. Azok a nagy példányszámban
kinyomtatott történelmi ismeretterjesztő és összefoglaló munkák is. Tele vannak
kihagyásokkal, elhallgatásokkal, tények elferdítésével, a napi politikai érdekek

ihlette megemészthetetlen magyarázatokkal. A „fasiszta nemzet” kifejezést már

nemigen hallani, de a múlt nagyszerű magyar teljesítményei és a nemzeti hősök

számontartása csak erőtlenül és habozva történik. Iskolás könyvekben a Horthy

nevével jelzett korszak nemzeti katasztrófának látszik, a második világháborúnak

csak kommunista hősei voltak, Nagy Ferenc és Mindszenty összeesküdött a demokrácia ellen, a szociáldemokraták kapitalista érdekeket szolgáltak, 1956-ban

pedig gyilkos ellenforradalom tombolt az országban. Másfelől a Rákosi-féle

zsarnokság „a személyi kultusz torzulásá”-vá és Péter Gábor vérengzése „a szo-

cialista törvényesség sajnálatos megsértésé”-vé enyhül. A családban a gyerekek

mást hallanak szüleiktől, mint amit tanítóik és tanáraik az iskolában tanítanak, a
legtöbb esetben érthetetlen és élvezhetetlen nyelven. Valaki, aki nemrég végezte

a középiskolát Budapesten, azt mondotta, az iskola mindent elkövetett, hogy
megutáltassa a történelmet. Nem csoda tehát, hogy – mint egy felmérés mutatta

– a tanulók unalmasnak tartják és nem szeretik a történelemórát. Újabb keletű
panasz, hogy a szülők – nem akarván nyugalmukat emlékezéssel megbolygatni –

nem szívesen idézik fel a múltat és nem mondják el gyermekeiknek, mily megpróbáltatásokon mentek át ama nehéz esztendőkben. Hallgatnak és titkolódznak

ötvenhatról is. Ami mindenképpen segíti a kormányzatnak azt a vágyát, hogy a
történelmet csak fedje homály és a békés anyagi gyarapodást ne zavarja meg a
múlton való merengés.
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A történészek ugyan sürgetik, hogy az eddiginél tárgyilagosabb és szaksze-

rűbb könyveket kellene az ifjúság kezébe adni, de az irányító helyeken mintha a
csendes tétlenséget részesítenék előnyben. Persze, a hivatalokban is beszélnek

„tárgyilagosabb” és „szakszerűbb” művekről, de mindenki tudja, hogy „tárgyilagos” és „szakszerű” munkák úgysem születhetnek meg, mert egyszerűen nincsenek meg hozzá a kellő politikai feltételek. Annyi a tabu, a tilalom, a „rázós kérdés”, történelmi folyamatok értékeléséről kimondott és megmásíthatatlan felső
döntés, hogy bizonyos témákról vagy az igazságnak megfelelően szinte lehetetlen
nyilvánosan megszólalni vagy nyomdafestékhez jutni. Az öncenzúra jármába
fogott agyak tudják, melyek az érinteni tilos témák, melyek azok az érzelmek és

indulatok, amelyeket a leghelyesebb visszafojtani. Némely történelmi alakok neve

nem írható le, másokénak a kinyomtatásához hatósági engedély kell. Vannak, kik

egy idő után lekerülnek a tilalmi listáról. Bibót például már meg lehet említeni,
de Nagy Imrét csak kritikával vagy nagyfokú óvatossággal, az erdélyi Király Károlyt meg semmilyen körülmények között sem. Akárcsak több emigráns szellemi
és politikai személyiséget.

A nyugati magyarok között minden történetírói megközelítésnek és magyará-

zatnak van vagy lehet nyilvánossága. A történelmi ismeretek fehér foltjai azonban itt is észlelhetők. És mi sem dicsekedhetünk azzal, hogy könyveinkben, fo-

lyóiratainkban, lapjainkban és iskoláinkban a történelmi tárgyilagosságra, tudományos megalapozottságra és szemléleti elfogulatlanságra való törekvés minden
mást megelőző tulajdonság. Talán a száműzöttség állapota és az emigráns lelki

beállítottság a magyarázata annak, hogy a külföldön megjelent történeti munkákban is oly sok az önigazoló szándék, a jó érdek szolgálatában való oly fokú

buzgóság, amely túlteszi magát a tudományosan igazolható tényeken és megszépíteni igyekszik azt, amit a történelmi eseményekben rokonszenvesnek, még
csúfabbá tenni azt, amit ellenszenvesnek ismert meg. A nyugati magyar történé-

szek érdeme viszont, hogy amikor ez Magyarországon nehézségekbe ütközött,

meggyőzően bizonyították, hogy a nagy sorsfordulók ellenére is van folytonosság
a magyar történelemben és 1945 cezúrája, vízválasztó jellege nem azt jelenti,
hogy ez a történelem megismerésre csak attól fogva érdemes.
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Ugyancsak Illyés Gyulától származik az a megállapítás, hogy a múltat is te-

remteni kell. Amit nem írunk meg, az eltűnik, kiesik a tudatból. A meg nem írt
és az eltűnés, a tudatból való kiesés veszélyétől fenyegetett történelmi témák

száma nem csekély. A magyar történészeknek már csak ismeretgyarapító és tu-

dattisztázó céllal is arra kellene törekedniök, hogy a magyar múlt mind több
ismeretlen és homályos részlete kellő megvilágításba kerüljön. Az akadályok nem
lebecsülendők. De az ő határozottabb fellépésük és elszántabb feladatvállalásuk is
járhat esetleg annyi haszonnal, hogy önállóbbak lesznek. Talán kivívhatják, hogy

tőlük és ne politikai hivataloktól függjön, vajon a készülő Erdély története csak
1918-ig vagy annál tovább is terjedjen. A több mint harminc éves gyámkodás,

felnőtt embereknek kiskorúként való kezelése és minden életmegnyilvánulás
hatósági szabályozása, irányítása, ellenőrzése, sajnos, annyira eltompította az

öntevékenység ösztönét, az egyéni sors formálására való készséget és a polgári

bátorság erényét, hogy sokan még elképzelni sem tudják, a jövőbe esetleg ők is

beleszólhatnának. Az 1956 után létrejött és Csoóri Sándor által „belátásra épülő

alku”-nak nevezett hallgatólagos egyezmény a hatalom és a szellemi alkotók között, olyan meggyőződést alakított ki írókban, művészekben, tudósokban, hogy

jobb hallgatni, a gondolkodás és cselekvés megegyezéses pályáját nem elhagyni,
mert minden más magatartás a belátásból kötött alku felborulásához, az pedig

egyelőre fel nem mérhető veszedelmekhez vezethet. Aki viszont ilyen belátásra

épített és önként vállalt korlátok között kénytelen dolgozni és a maga tudatvilágának szabad akaratból történt szűkítését elviselni, arról nehezen képzelhető el,

hogy a nemzeti tudat tisztázásához lényegesen hozzá tud járulni. Ahhoz ugyanis
hitel kell. Hitelük meg csak független és szabad szellemeknek lehet. És mennél
több van belőlük, annál nagyobb az esély, hogy eligazító és tisztító munkájuk
révén a nép szélesebb rétegeinek nemzeti érzése és történelmi tudata erősödik.

Hazai, kisebbségi és nyugati magyarok oly kívánatos szóértését és a nemzeti

feladatok elvégzésében való közös részvételt eléggé nehezíti, hogy a szétdarabolt
nemzetrészecskék mintha nemigen éreznék, mik a közös érdekeik, vagyis mi az

egyetemes magyar érdek. Jelei vannak annak, hogy a világot foglalkoztató és az
emberiség sorsát befolyásoló létkérdésekben például magyarországi és nyugati
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magyarok egymástól eltérő módon gondolkodnak és ítélik meg azt, amit nemzeti
érdeknek nevezhetnénk. Vajon, mi a magyar érdek: a Nyugat vagy a Szovjetunió

legyen erősebb? Miután eléggé elterjedt a nézet, hogy aki erősebb, az könnyeb-

ben és hamarabb ront a másikra, kívánatosnak látszik, hogy a két hatalmi tömb
egyforma erős legyen és egyik se kerekedhessék a másik fölé. Igen ám, de nincs

olyan döntőbíró, aki megállapítaná, hogy ki milyen erős és ezért mindkét oldal a

másikat tartja erősebbnek, aminek következménye, hogy utói akarja érni, vagyis

az egyensúlyt meg akarja teremteni. Ezt teszi jelenleg a Nyugat, olyan szintre
kívánva fejleszteni katonai felkészültségét, amilyen szinten a szocialista tábor

hadereje áll. Az a felfogása, hogy ha nem sikerül bizonyos fegyverrendszerek

arányában és korlátozásában közös megegyezésre jutni, elkerülhetetlen, hogy a
Nyugat utánfegyverkezéshez folyamodjék. Ezt a nyugaton élő magyarok termé-

szetesnek és magától értetődőnek találják. Annak-e a magyarországi magyarok?

Számításba véve, hogy a Nyugat új fegyverei esetleg ellenük is irányulhatnak.
Előállhat tehát egy olyan helyzet, hogy a Magyarországon és a nyugaton élő ma-

gyarok egy ilyen létfontosságú kérdésben eltérő következtetésre és ítéletre jutnak,
mivel a kettéosztott világ egymással szembenálló egyik vagy másik felében élnek.

Nyugati magyaroktól senki sem veheti rossznéven, hogy ugyanolyan félelmek

gyötrik, mint befogadó országaik polgárait. És a magyarországi magyarokban is

fészket rakhat a nyugati fegyverektől való félelem, mégha erkölcsileg és politikailag a nyugati világ közelebb áll a szívükhöz, mint az, amelyben élnek. Egy ilyen
dilemma feloldhatatlansága nemcsak a nemzetnek, mint organikus közösségnek

a megbomlását okozhatja, hanem bennünk, gondolkodó nyugati magyarokban is
előidézhet egy tudathasadásos állapotot. Hová tartozunk a kritikus pillanatokban, ahhoz a világhoz, amelyhez lakóhelyünk, állampolgári hűségünk, egziszten-

ciánk, eltervezett jövőnk és családunk, világnézetünk köt, vagy a magyar nemzet
nagyobbik feléhez, amely viszont szülőföldünkkel együtt a velünk szemben álló
másik világba szorult? Hogyan ítéljük meg azokat a fegyvereket, amelyek minket

vannak hivatva megvédeni és amelyek gyártását józan ésszel szükségesnek és
elkerülhetetlennek tartjuk, de amelyeket tragikus konfliktus esetében testvéreink

ellen is fordíthatnak? Osztjuk-e azt a félelmet és szorongást, amely bennük lako202

zik? És fordítva: a magyarországi magyarok megértik-e a mi félelmeinket? Azok-

tól a fegyverektől, amelyeket a túloldalon gyártanak és amelyekről nekik azt
mondják, hogy javukat és védelmüket szolgálják.

Nyugati magyarokról beszéltem, de említhettem volna erdélyieket, szlovákiai-

akat, kárpátaljaiakat, vajdaságiakat. Milyen tudathasadásos helyzeteken kell úrrá
lenniök, amikor idegen közösségben, államaik iránti lojalitásban, a realitások

kényszerítő szorításában is igyekeznek megmaradni magyarnak és felismerni a
közös magyar érdeket.

Említhetnék egy közelebbi és időszerűbb dilemmát is. A kérdés: mi legyen a

mai szélárnyékos magyarországi helyzetben a magyarok magatartása. Kézenfekvőnek látszik a válasz: mindenki tegye a magáét. Az otthoniak éljenek a kínálko-

zó lehetőségekkel, igyekezzenek tágítani cselekvési szabadságaik határait és megértésre fognak találni akkor is, ha a kivívott eredményeik megóvása érdekében a
hatalommal szembeni kritikájukban kíméletesebbek. A nyugaton élők pedig

ugyancsak tegyék, amit helyzetük és szerepük parancsol. Emeljék fel hangjukat
olyasmiért, amiért a hazában élők nem szólalhatnak fel. Ez gyümölcsöző és áldásos szereposztás lehetne. Mit tegyenek azonban a nyugati magyarok, ha azt lát-

ják, hogy még velük rokonszenvező és hozzájuk szellemben közelálló hazai társa-

ik is féltik a mai nyugalmi állapotot a szabad szólás és cselekvés kinti gyakorlásá-

tól? Vagyis a bírálattól. Magyar érdekre hivatkozva, természetesen. És arra, hogy
a magyarságra mindenfelől leselkedő bajok közepette inkább árt, mint használ
hibák, bűnök, mulasztások, fogyatékosságok aprólékos szóvátétele. De hát a

nyugati magyarok is a nemzeti érdeket tartva szem előtt teszik azt, amit tesznek.

Meglehetősen nehéz tehát a szemléleti ellentéteken túli magyar érdekközösséget
megtalálni és a közöst, az egyetemest, a szükségest felismerni, és abban egynek
lenni, a nemzeti megosztottság és szétszóródottság mai korában.

Nemzeti gondok Új Látóhatár, 1982. (33. évf.) 3–4. sz. 327-336. o.
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A SZÁRSZÓI HATSZÁZ 21
Augusztus 23-án lesz negyven éve, hogy megnyílt a magyar népi értelmiség immár történelmi jelentőségű seregszemléje, a szárszói konferencia.
Balatonszárszó két esemény folytán került bele a magyar irodalom- és eszmetör-

ténetbe. 1937. december 3-án ebben a Balatonparti községben vetette magát a

vonat kerekei alá József Attila és 1935 óta több alkalommal is színhelye volt a
magyar értelmiség feladatait tisztázó konferenciáknak. E konferenciák a Magyar

Református Diákok Soli Deo Glória Szövetsége (SDG) nevéhez fűződnek. A

szövetség szárszói tágas nyaraló telepe alkalmasnak bizonyult nagyobb találkozók
megrendezésére és több száz résztvevő elhelyezésére. Az első szárszói értekezletet

a Magyar Út című protestáns félhavi lap hívta össze. Akkor az a Soli Deo Glória
hivatalos orgánuma volt. Az 1935 augusztusában – Erdős Jenő segédszerkesztő
által – rendezett konferencián Bajcsy-Zsilinszky Endre beszélt, Gál István, az

Apolló című folyóirat szerkesztője „Magyarság és Közép-Európa” címen tartott

előadást. A Magyar Út és a Soli Deo Glória irányzatától oly távol álló írók is

megjelentek, mint Cs. Szabó László és Bóka László.1 A következő jelentősebb
szárszói találkozóra 1941 nyarán került sor, ezt az SDG Kabai Márton Köre

rendezte. Mintegy százan vettek részt a „végzettek” kéthetes értekezletén. Vallá-

sos tárgyú elmélkedéseken kívül szóba kerültek társadalmi kérdések is. Balla Pé-

ter a népi kultúra jövőjéről, Kovács László a néprajz jelentőségéről és szerepéről,
Somogyi Imre pedig időszerű társadalmi problémákról beszélt.

21

Részlet a szerzőnek a népi mozgalom történetéről szóló és hamarosan megjelenő
könyvéből.
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A Kabai Márton Kör 1942 februári budapesti munkás-parasztértelmiségi ösz-

szejövetelén született meg egy újabb, nagyobb méretű szárszói konferencia terve,
amelynek házigazda szerepét az SDG elvállalta ugyan, de nem kívánt a szervező-

je és rendezője lenni. Sikerült azonban megállapodni Püski Sándorral, aki továbbképzésre összehívta a Magyar Élet könyvkiadó terjesztőit, alkalmat és lehe-

tőséget kínálva nekik, hogy személyesen is megismerhessék azokat a népi írókat,
akiknek népszerűsítésével foglalkoztak. így került sor az immár nagyobb méretű

és az előadói gárdát tekintve is jelentősebb 1942 nyári szárszói táborozásra. A

résztvevők túlnyomó többsége értelmiségi volt. Kiss László egyetemi lelkész elnökölt. Mintegy százötvenen jelentek meg. A magyarság helyzete volt a konferencia témája. Németh László „Érték és igazság az irodalomban; Érték és igazság

a történelemben; Az új magyar értelmiség feladatai”, Veres Péter „A parasztság
különböző szellemi áramlatok hatásában”, Nagy István „Népiség-munkásság”,.
Darvas József „Népiség-értelmiség”, Gulyás Pál „Kelet és Nyugat”, Püski Sándor
„Küzdelem a magyar irodalomért” címen adott elő. A többi felszólaló közül említést érdemel Féja Géza, aki a régi magyarság értékeiről, Juhász Géza, aki az új
magyar irodalom kincseiről, Somogyi Imre, aki a mezőgazdaság intenzívvé tételéről és Boda Gábor szobrászművész, aki a jelenkori magyar képzőművészetről

beszélt. A résztvevőkben megerősödött a felismerés, hogy érdemes a felvetett
kérdésekben jobban elmélyedni és a tisztázó véleménycserét folytatni. Azzal vál-

tak el, hogy a következő esztendőben megismétlik a konferenciát, immár belevonva a parasztság és a munkásság képviselőit is. A Kabai Márton Kör 1942
tavaszi összejövetele igazolta ennek szükségét és hasznát.2

Az 1943 nyarára tervezett találkozóig rendelkezésre álló egy esztendő elegen-

dő időt adott Püski Sándornak és munkatársainak, hogy gondosan és szakszerű-

en előkészítsék a nagyszabásúnak tervezett konferenciát. „A Magyar Élet Könyv-

barátai” táborát Püski arra kívánta felhasználni, hogy nagyobb nyilvánosság előtt

tisztázódjanak a népi mozgalom társadalompolitikai és gazdasági alapelvei. A
házigazda szerepét ismét a Soli Deo Glória vállalta és gondoskodott arról, hogy a

balatonszárszói üdülőtelep befogadhassa a több mint félezerre becsült vendégse-

reget. Jóval többen voltak, mint félezren. Püski Sándor nem kért engedélyt a
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kormánytól, hogy a konferenciát megrendezze. Nem is kellett. Az SDG üdülő
egyházi és ifjúsági zárt területnek számított. Engedély csak az egyházi felügyelő

testülettől kellett. Ez és Ravasz László református püspök aggodalmaskodott is,
nem lesz-e baj. Sikerült azonban megnyugtatni őket. A hátóságok nem avatkoz-

tak be, az előadások szövegét sem kellett senkinek bemutatni. A konferencia
nyílt volt, tehát a rendészeti hatóságok esetleges kiküldött megbízottaik révén

úgyis megtudhatták, miről és hogyan folyt a szó. Püski egyébként már a konfe-

rencia előtt azt tervezte – és ez nem volt titok –, hogy az előadások és felszólalások szövegét kiadja.

A rendezői elképzelés kívánatosnak tartotta, hogy legyenek jelen az összes

népi írók, rajtuk kívül a népi intézmények, szervezetek és sajtóorgánumok irányí-

tói, az egyetemi ifjúságnak a népiekhez húzó csoportjai, a parasztságból, munkásságból és a szabadfoglalkozásúak köréből azok, akiket foglalkoztat a népi
eszme. Mintegy 600 meghívott érkezett Balatonszárszóra. A társadalom minden
rétege képviselve volt. A népi írók közül csak Illyés Gyula, Szabó Lőrinc, Szabó

Zoltán és Tamási Áron hiányzott. Az utóbbi üdvözletét küldte a konferenciának.

A meghívottak közül nem jelenhetett meg Zilahy Lajos és Kerék Mihály sem.
Jelen volt viszont a paraszti vezetők közül Nagy Ferenc és Kovács Béla, a Pa-

rasztszövetség elnöke és főtitkára, valamint Dobi István, a földmunkás szakosztály

elnöke.

Képviselve

volt

a

Soli

Deo

Glória,

a

KALOT,

a

Diákegységmozgalom, a Györffy Kollégium, a Parasztpárt, a lapok közül a Ma-

gyar Élet, a Magyar Út, a Szabad Szó, a kiadók közül a Magyar Életen kívül a
Turul és az Exodus. Püski Sándor meghívta Somogyi Imrén keresztül ennek

bátyját, Somogyi Miklóst, aki az építők szakszervezetének volt a vezetője, s meghívta Kállai Gyulát, a Népszava és Szabad Szó akkori munkatársát. Ők nem
mentek el, csak egy kis szervezett munkáscsoport jelent meg tőlük. A könyvba-

rátok között voltak munkás- és parasztfiatalok, Diósgyőrből megjelent egy kis

ipari munkás csoport. A munkások között voltak szociáldemokraták, a katolikus
EMSZO és a Hivatásszervezet tagjai, a parasztok között népfőiskolások, arany-

és ezüstkalászos gazdák. A résztvevők nemcsak az ország társadalmi szerkezetét,
de politikai színképét is tükrözték, az ún. úri Magyarország és a szélsőjobboldal
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kivételével. Az előadók és felszólalók túlnyomó többsége a népi mozgalom híve

volt. Az egész konferenciára (amelyen Bognár István elnökölt) rányomta bélyegét a népiség irányában történő tájékozódás.

A tanulmányi hét 1943 augusztus 23-án hétfőn délután nyílt meg Kodolányi

János „A szavak inflációja” című előadásával. Arról az aggodalomról és szoron-

gásról beszélt, amely eltöltötte annak láttán, milyen vészes mértékben terjednek a

szavakat közvetítő és elkoptató eszközök. A sajtó, a rádió, a film, a propaganda
(akkor még nem ismerték a tömegkommunikáció fogalmát) közelgő uralma –
mondotta Kodolányi – azzal a veszéllyel fenyeget, hogy maga alá temeti a magyar
nép érdekeit és a nemzet elvétheti a jövő felé vezető utat.

A következő napon Erdei Ferenc az ország gazdasági és társadalmi problémá-

iról beszélt. Többek véleménye szerint ebben az előadásban jelentkezett következetes okfejtéssel és tömör fogalmazásban a népiségnek a marxizmussal vegyített
változata, a népi és a marxista szemléleti elemek összeegyeztetésére irányuló

szándék. A jelenlevők Erdei fejtegetéseiből azt a következtetést vonták le, mint-

ha szerinte a népi politikának a végcélja a szocialista modell megvalósítása lenne.

„A társadalmi helyzet – állapította meg Erdei – olyan, amelyben tartós polgári
társadalom már nem épülhet, éppen úgy, vagy talán még kevésbé, mint 1918-ban
... Vitathatatlanul elsősorban a munkásság, másodsorban a parasztság képviseli
azt a társadalmi erőt, amelyik a további alakulást meg fogja határozni.” Erdei
szerint a polgári fejlődés útja el van torlaszolva, nincs tehát más út, mint a szo-

cializmus. Érveléséből és későbbi észrevételeiből kiderült, hogy e tétele nem

pusztán ténymegállapítás, hanem önnön jövő magatartását is meghatározó politikai hitvallás volt. A konferencia résztvevőinek többsége fenntartással és elutasítással fogadta e nyilatkozatot. Az írók közül csak Darvas József és az erdélyi
Nagy István, továbbá a földmunkások, a Györffy kollégisták és az ifjúmunkások

egy csoportja támogatta a szocializmus elkerülhetetlenségének és kívánatos voltának tételét. Erdei véleményét többen úgy értelmeznék, mégha nem így fogalmazta is meg, hogy a magyar nép csak a nemzetiszocializmus és a szocializmus

akkor lehetséges változata, a sztálinista kommunizmus között választhat, illetve,
hogy Magyarország szebb jövőjét ez utóbbi kínálja. Akik az előadásból és felszó207

lalásokból ezt vették ki, képtelenek voltak elfogadni az alternatíva ily értelmű
feloldását: azt, hogy aki részt vesz az antifasiszta küzdelemben és a Hitler elleni
nemzetközi összefogás győzelmét áhítja, annak feltétlenül magáévá kell tennie a

szocializmus akkor uralkodó sztálini formáját és alá kell vetnie magát a Vörös

hadseregnek. Erdei, Nagy István és még néhányan megosztották a konferencia
résztvevőit. Két tábor körvonalai rajzolódtak ki. Egy kisebb rész kiegyezett a
kommunizmussal, a nagyobbik kitartott a demokratikus szabadságeszmények

mellett. Nem utasította el a kommunistákkal való együttműködést, de nem volt

hajlandó alávetni magát. Egy diósgyőri munkás azt mondotta, a magyar dolgo-

zók nem Kelet, hanem Észak felé, a demokrácia országai felé fordítják tekintetüket. Egy másik munkás kijelentette, hogy a nép által óhajtott szabadságnak a

magyarság felszabadítását kell hoznia. Többen az „üdvözítő terror” tudomásulvétele ellen emelték fel hangjukat.

Erdeiek tételeinek ellenpólusait Németh László szolgáltatta. A kép, amelyet

felrajzolt, meglehetősen borúlátó volt, de sok tekintetben híven tükrözte a nem-

zet helyzetét és esélyeit. Az általa tárgyalt harmadik oldal álláspontja – ma har-

madik utat mondanak – egy olyan magatartást jelzett, amely nem tudta magáévá
tenni sem a nemzeti szocializmust, sem a bolsevizmust. Németh közölte, hogy a

háborút kezdettől fogva mélységes pesszimizmussal követte, nem tudja más kimenetelét elképzelni, csak olyat, amely mindenképpen kedvezőtlen a magyar
népnek. Győzzenek bár a németek, az angolok, vagy az oroszok, a magyar népre

súlyos megpróbáltatások várnak. Nemcsak megszállásra, bombázásokra, kitelepítésekre, deportációkra gondol – mondotta – hanem arra az „új rendre” is, amely a

háború után következik. Az üdv, amelyet majd mindnyájunknak felkínálnak,

nem azonos azzal, amire a nemzet áhítozik. Feltehető – folytatta Németh László
–, hogy a felszabadítókat kívülről nevezik ki és segítőtársaik kiválasztása is az

ismert formák alapján történik. Semmi jót nem vár az angol-szász kapitalizmustól, de veszélyek leselkednek a szovjet „szocializmus” felől is. Óvott egy olyan
szocialista államtól, amelyben szabad parasztokat arra kényszerítenek, hogy kol-

hozokba lépjenek és a kézműveseket, hogy közös műhelyekben dolgozzanak, és

amelyben az értelmiséget szigorú ellenőrzésnek vetik alá. Ebben az államban –
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állapította meg Németh – az ellenőrzöttek a magyarok, az ellenőrök „busmanok

vagy tibetiek”. Ez a szocialista állam aligha lesz jobb, mint a legsötétebb jobbágy-

ság, mégha a szocializmus alapelveit hangoztatja is. Beszélt Németh a magyar
nép gyarmati sorsáról, amennyiben a saját országában ami a vezetést, az intézke-

dési jogot, a fejlődési lehetőségeket és a munka eredményeit illeti, egy kisebbség

szerepét játsza majd. Ez ellen kell, szerinte, a harmadik oldalnak fellépnie. Bala-

tonszárszón megismételte azt a meghatározást, amellyel a harmadik oldal fogalmát a harmincas évek elején megértetni igyekezett: tegyük fel, hogy van ÚjGuineában egy párt, amely azt mondja, Új-Guinea legyen az angoloké, egy má-

sik párt azonban úgy véli, Új-Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. Ekkor
feláll valaki és azt kérdezi: nem lehetne Új-Guinea a pápuáké? Ez – mondotta
Németh László – a harmadik oldal.3

Ezt a felfogást később sokan és sokszor megtámadták. Némelyek azt állítot-

ták, hogy Németh a fasizmus és a demokrácia között keresett harmadik utat.

Mások azzal vádolták, hogy amolyan középállást foglalt el Hitlerek és a nyugati

szövetségesek harcában. Ismét mások azt mondották, meg akarta kerülni a szocializmus és a kapitalizmus közötti választást. A háború alatt többen, köztük Né-

meth némely barátja és tisztelője is, azt vallották, hogy naiv dolog és illúzió két

egymással szemben álló világ között harmadik utál keresni. Bibó István viszont
1947-ben találó magyarázatot adott Németh László gondolkodásmódjára. Bibó

szerint: a harmadik út mindig attól függ, milyen alternatíva alapján határozzuk
meg az első és második utat. Az a harmadik utas elmélet, amely a fasizmus és a

szabad világ közötti harcban magyar semlegességet hirdetett, balga volt. Szárszón

a baloldal azonban úgy tette fel a kérdést, hogy abból csak a fasizmusbolsevizmus alternatívát lehetett kiolvasni. Németh ezt a vagy-vagy dilemmát a

„harmadik oldal” koncepciójával oldotta fel. A háború után – folytatta Bibó – a

németh-lászló-i szemléletnek megfelelő harmadik út a szocializmusra való átme-

net simább útjaként jelenik meg. Némethnek megvolt a maga elképzelése egy a
magyar viszonyoknak megfelelő és emberi szocializmusról. Erre gondolhatott,

amikor Szárszón a hitlerizmus és a sztálinizmus közötti harmadik lehetőségről
beszélt.4 Németh Lászlónak a szocialista államot illető megjegyzése a sztálinista
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kommunizmusra vonatkozott, nem a szocialista egyházatyák eszményeire és
jövőképeire. Mindenki tudta, mire gondol, amikor szocializmust emlegetett. E

tekintetben felismerése helyes volt, azt is mondhatnánk, hogy előre látta a személyi kultusznak nevezett önkényuralom fő vonásait, következményeit. Ennek

megtagadását és elvetését szárszói ellenfelei tizenhárom évvel később maguk is
végbevitték.

Jogosnak látszik azonban az a kérdés, vajon a Németh László által felvetett

probléma 1943 nyarán időszerű volt-e már. Hogy a kérdésben egyáltalán állást

lehessen foglalni, ahhoz a háborúnak először a szövetségesek győzelmével be
kellett volna fejeződnie. Míg ugyanis a harcok tartottak, Magyarország számára

csak egyetlen választási és döntési lehetőség volt: Hitlerrel vagy ellene? 1943
nyarán – a sztálingrádi és az El-Alamein-i csata után – a második lehetőség lát-

szott a nemzeti érdekeknek megfelelni. Még akkor is, ha nyilvánvaló volt, hogy
Magyarországra mi vár. A magyar nép nem volt abban a helyzetben, hogy felté-

teleket szabjon. Kovács Imre, aki maga is e nézetet vallotta, két évtizeddel később úgy vélte, hogy a probléma kibontásában Némethnek, az akkori helyzet

megítélésében Erdeinek volt igaza.5 A konferencia résztvevőinek többségét a

„magyar társadalmi forradalom” vágya töltötte el és ezzel magyarázható, hogy
sokan már a második lépéssel foglalkoztak, mielőtt az elsőt megtették volna.

Veres Péter, aki Németh László előadását kitűnőnek tartotta, a társadalmi

együttélés és a termelés jövendő formájának jelentőségéről beszélt. Nem az a

fontos – mondotta –, hogy ki uralkodik, hanem az, milyen lesz a közösség társa-

dalmi és gazdasági rendje. Jócsik Lajos a Duna-medence közgazdaságát elemezte, László Gyula régész a honfoglaló magyar nép életéről, Balla Péter zenetudós

a magyar népzenéről, Dömötör Sándor néprajzkutató a magyar hagyományokról,
Muhoray Elemér, a népi színjátszás szakembere a közösségi kultúráról, Kará-

csony Sándor a magyar nevelésről, Kiss István közigazgatási jogász az államról,

Püski pedig irodalomszervezési kérdésekről adott elő. A vitában a jelentősebb és

ismertebb felszólalók voltak: Nagy István, Asztalos István és Bözödi György
erdélyi írók, Darvas József, Dobi István, Féja Géza, Gombos Gyula, Juhász Gé-

za, Kardos László, a Győrffy Kollégium igazgatója, Kovács Imre, Somogyi Imre,
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Szabó Pál, Szabédi László erdélyi irodalomtörténész és költő. Az esti tábortüzeket irodalmi és művészi program gazdagította, amelyen Ballá Péter és Muhoray
Elemér a zenei és játékműsort rendezte, Asztalos István, Bözödi György, Szabó

Pál prózai írásaiból, Bakó József, Sinka István, Szabédi László verseiből olvasott
fel.

Németh László és más felszólalók a közép-európai összefogásról és a szom-

szédos népekkel való kapcsolatokról is beszéltek. A Duna-konfederáció gondolata is felvetődött. Különleges szerepet játszott a vitában a magyar művelődés, a

népművészet, a nevelés, az oktatás kérdése. Voltak, akik a demokrácia, a munkaképes közigazgatás, a mezőgazdaság, az ipar időszerű problémáit érintették. A

hat napon át tanácskozó hatszáz résztvevő úgyszólván mindenről beszélt, ami a
jövő szempontjából fontosnak és sürgetőnek látszott. Mint valaki megjegyezte,

nem kerültek szóba viszont az akkori idők közéletének és hírlapírásának olyan

állandó témái, mint a „bolsevista veszély”, a fegyveres harc, a katonai szellem, a
zsidókérdés.

A jobboldali és szélsőjobboldali sajtó, a nyilatkozatokat elferdítve és félrema-

gyarázva, olyan látszatot iparkodott kelteni, mintha Balatonszárszón valamilyen

nemzetellenes demonstráció zajlott volna le. A katolikus Nemzeti Újság vádként
említette, hogy a szárszói szónokok nem az írókat és irodalmat kívánták szolgál-

ni, hanem egy politikai fordulatot előkészíteni, az Imrédy-párti Egyedül Va-

gyunk meg azt állította, hogy a konferencia résztvevői a történelmi materializmus

egyedül üdvözítő voltát hirdették. Volt, aki azt tartotta a legjelentősebb mozzanatnak, hogy az előadók a marxista átalakulás mellett tettek hitet.

A konferencia nem érte el azt a célt, amelyet Püski Sándor a szervezési és elő-

készületi munka folyamán megfogalmazott. A népiség társadalom- és gazdaságpolitikai alapelveit nem tisztázták. A pillanatnyi politikai és hadihelyzet, valamint a távolabbi idők feladatai minden más témát háttérbe szorítottak. A népi
mozgalom céljait és a hozzávezető utakat már azért sem lehetett megvitatni,

mert a résztvevők összetétele nem volt megfelelő. Jóval tágabb volt, mint a mozgalom és hiányzott az illetékessége is arra, hogy eszmetisztázó szerepet töltsön

be. Hiányzott a mozgalom több fontos személyisége és szép számban voltak jelen
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más irányzatok követői is. A szárszói konferencia egyfelől népi demonstráció
volt, másfelől azonban az eszmék seregszemléje. Legérdekesebb mozzanata a

népi és a marxista szemlélet szembesítése. Nem fogalmazódott meg közös eszmei
irányvonal, nem született sem elvi, sem szervezeti egység. Az együvé tartozás

bizonyos érzése és amolyan fasisztaellenes szolidaritás azonban eltöltötte a résztvevőket. Mindnyájan érezték az idő és helyzetük által rájuk háruló felelősséget.

Szárszó jelentőségét a következőképpen lehetne összefoglalni: a) A demokra-

ta és népi erők sikerének könyvelhető el, hogy a konferenciára egyáltalán sor

került. 1943 nyarán már nem lehetett ilyen konferenciát kockázat nélkül meg-

rendezni. A kormányzat a hadihelyzet kedvezőtlen alakulása miatt bizonytalanná
és ezáltal idegesebbé vált. A szélsőjobboldal tevékenyebb és a külső beavatkozás

veszélye fenyegetőbb lett. Kállay miniszterelnök és bizalmi emberei keresték

ugyan a kapcsolatot a nyugati szövetségesekkel, de hogy Hitler gyanúját elhessegessék, kényszerítve érezték magukat, hogy a belső ellenzékkel szemben határo-

zottabban lépjenek fel. Némi vakmerőség kellett ahhoz, hogy több száz ember a

kormánypolitikával szemben oly kihívóan lépjen fel, mint ahogyan Szárszón

történt. Kovács Imre a konferenciát „a bátrak találkozójá”-nak nevezte. Az előadók és felszólalók szabadon, nyíltan, szókimondóan, félelem nélkül beszéltek.
Nem restelltek a dolgokat nevükön nevezni és kényes témákat érinteni.

A szárszói konferencián – mint Gombos Gyula mondotta – utoljára jutott ki-

fejezésre a magyar szellem belső függetlensége és önállósága. Ily széles keretben
és együttes erőfeszítéssel nem vizsgálták meg azóta a magyar nép állapotát és
fejlődési lehetőségeit.

Szárszó meggyőző erővel igazolta, hogy a magyar értelmiség jelentékeny há-

nyada demokratikus magatartása mellett nem elcsépelt szólamokkal és semmit-

mondó közhelyekkel tesz hitet, hanem pontos elképzelése van egy szabad szellemű és szociális berendezkedésű államról, valamint ezt az elképzelését világosan
és félreérthetetlenül meg tudja fogalmazni.

A résztvevők többsége néhány alapvető kérdésben teljesen egyetértett. Ilyenek

voltak a nagybirtok felosztása és a földreform, az osztálykiváltságok és a szárma-

zási előjogok eltörlése, állampolgári egyenlőségre épülő társadalmi rend, az ipari
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munkások problémáinak kielégítő megoldása és a szakszervezeti jogok elismeré-

se, politikai demokrácia és az emberek képességei szabad kibontakozásának lehetősége. Programot nem fogalmaztak és nem hirdettek meg. Hitet tettek azonban

egy olyan kívánatos társadalom mellett, amely az iménti követelmények megvalósításán fáradozik. Mindenképpen forradalminak tekinthető, hogy egy ilyen

társadalom képe egy hatszáz embert magába foglaló nyilvánosság előtt felrajzoló-

dott, akkor, amikor az ország lakosságának egy nem lebecsülendő része – bele-

értve az állami hatalmat és a közvéleményformáló eszközöket – meggyőződésből,

opportunizmusból, tehetetlenségből vagy egyszerűen szellemi restségből késznek
látszott a hitleri „új európai rend”-et magáévá tenni.

Szárszó azt is mutatta, hogy egy demokratikus Magyarországnak nemcsak

vázlatos elgondolása és terve volt kész, hanem egy olyan új nemzedék is színre

lépett, amelynek nemcsak a nemzet állapotáról és lehetőségeiről volt világos ismerete, de hajlandó volt a felelősséget is magára vállalni.

A konferencián egymásra találtak az írók és az ellenzéki ifjak. Ez Szabó Zol-

tán szerint a magyar történelemben Szárszón kívül még háromszor történt:

„1848-ban a Pilvaxban, a közvélemény asztalánál. Ez történt 1937-ben a Márciusi Front alakulásakor, a Centrálban és a Múzeum előtt, s ez történt 1956 októberben, a Bajza-utca és az Egyetemek között”"6 Ezek voltak ama pillanatok,

amikor írók és diákok ugyanazért az ügyért tüntettek.

Egy amerikai történész, Paul Zinner szerint szembeszökő a hasonlóság Szár-

szó és az 1956 tavaszi Petőfi köri viták között. Mindkét esetben az írók és az

ifjúság azonos reformtörekvéséről volt szó, egy politikai elit akaratának és cselekvési készségének közös megnyilatkozásáról, egybekötve azzal a hajlandósággal,

hogy felelősséget vállal a jövőért. Az amerikai történész szerint az 1956-os ma-

gyar forradalom nem érthető meg, ha nem ismerjük a szárszói konferencia vezérlő gondolatait és szereplőit.7
JEGYZETEK

1. Gál István levélbeli közlése.
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2. A Kabai Márton Körre és a szárszói értekezletre vonatkozóan v.ö. Havas Gábor–Ohati Nagy László–Sebestyén László „A 43-as szárszói találkozó előz-

ményeihez” című tanulmányát. Valóság 1978/8.

3. Az előadásokból és felszólalásokból vett idézetek a Magyar Élet Kiadó által
Budapesten 1944-ben megjelentetett „Szárszó” című kötetből valók.

4. V.ö. Összeesküvés és köztársasági évforduló, Válasz 1947/2.
5. Szárszó, húsz év után, Új Látóhatár 1963/4.
6. „Szárszó”, Új Látóhatár 1959/1.

7. A szerző beszélgetése Paul Zinnerrel a New York-i Columbia Egyetemen
1960 tavaszán.

A szárszói hatszáz (könyvrészlet) Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 2. sz. 233-241. o.
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NAGY IMRE MÁRTÍRIUMA
Negyed évszázad telt el azóta, hogy több munkatársával együtt kioltották annak a

férfiúnak az életét is, aki mindenki másnál többet tett a szocializmus megtépázott hitelének helyreállítása és az elveszett magyar szabadság visszanyerése érde-

kében. 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 igényeinek megfelelő fejlődés, egy jól működő és tagjainak szabadsá-

gát biztosító társadalom, az ország függetlensége és önállósága volt. Nagy Imre
és kivégzett társai – Maléter Pál, Gimes Miklós, Szilágyi József –, valamint a
börtönben pusztult Losonczy Géza, megmenekülhettek volna a haláltól és meg-

óvhatták volna életüket, ha megtagadják önmagukat, az eszméket, amelyeket
igazaknak tartottak, a nemzetet, amelynek szolgálatára vállalkoztak és a forradalmat, amely egyetlen útnak bizonyult a megújulás felé. Ezt nem tették meg,
megszégyenítve azokat, akik korszerűtlennek és romantikusnak vélik a hitért és a

meggyőződésért hozott áldozatot, reménnyel töltve el azokat, akik minden lehangoló tapasztalat ellenére hisznek az emberi tisztességben, becsületben, követ-

kezetességben és helytállásban. Nagy Imrének halála arról szolgáltatott bizonyosságot, hogy vannak e népnek fiai, akik évszázadokra szóló érvénnyel képesek
egész nemzedékeknek példát, sugallatot és lelkesítő erőt nyújtani, szakadatlanul
táplálva ezzel a nemzeti öntudatot és önbecsülést.

Éppen ezért elszomorító és lehangoló, hegy egy nép ily nagyszerű fiait mártí-

riumuk után negyed századdal is a tagadás és kiátkozás levegője veszi körül. Mi-

féle indulatok és szenvedélyek következménye, hogy ily hosszú idő után sem
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tudjuk, Nagy Imre pontosan mikor halt meg? Miféle érdek indokolja, ha csak

nem a gyűlölet és a bosszú, hogy a volt miniszterelnök kivégzésének időpontjáról
egymásnak ellentmondó adatokat közölnek a hivatalosság pecsétjével ellátott és

állami kiadóknál megjelent kézikönyvek. A sajtó huszonöt évvel ezelőtt, ponto-

san 1958. június 16-ról 17-re virradó éjjel azt közölte, hogy Nagy Imrén és társain a halálos ítéletet június 16-án végrehajtották. A Magyar Életrajzi Lexikon és

Bölöny József „Magyarország kormányai” című kitűnő szakmunkája egyaránt

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 pon-

tosságáról 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 ellentmond

az a magatartás, amelyet illetékes és felelős magyar személyiségek 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 meg-

állapodások emberiességi passzusai elfogadása 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 han-

gon, 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 távirata mutatja, ez a külföldi közvélemény tekintélyes képviselőit is foglalkoztatja, nemcsak
a világ minden részén élő magyarokat.

Úgy érezzük, elérkezett az idő, hogy ha Nagy Imre és az 1956-os forradalom

rehabilitációjára várnunk kell is még, a mai enyhültebb viszonyokat, gazdasági és
társadalmi haladást, szilárdabb nemzeti egységet lehetővé tevő hajdani nagy tár-

sadalmi mozgalom az eddiginél méltóbb kezelésben részesül és negyed századdal
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mártírhaláluk után a hivatalos Magyarország eltünteti a kitagadottság bélyegét

azokról, akik dicsőséget hoztak hazánkra, tiszteletet és megbecsülést vívtak ki a
magyar nemzetnek az egész világban.

Nagy Imre mártíriuma Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 2. sz. 279-280. o.
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ORSZÁGHATÁR: SORS ÉS VÉGZET
Julius Varsányi: Border is Fate, Australian–Carpathian Federation, Adelaide–
Sydney 1982,138 l.
Varsányi Gyula, Ausztráliában élő nemzetközi jogász, az adelaidei egyetem tudományos kutató munkatársa nemzetiségi és kisebbségi kérdésekkel foglalkozó

több idegen nyelvű könyv és tanulmány után újabb jelentős munkával gazdagította eddig is tekintélyes irodalmi oeuvrejét. A „Border is Fate” angol nyelvű

könyve – mint címe is mutatja – azt igyekszik érzékeltetni, hogy milyen sorsdön-

tő 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 szerzett diplomát, majd
Rómában és Milánóban egészítette ki magyarországi tanulmányait. Berlini és

stockholmi külképviseleti szolgálat után Dániában volt Magyarország külkereskedelmi képviselője. A második világháborút követő években Ausztráliába vándorolt ki és ma Adelaide-ben tudományos kutatásokkal foglalkozik. Fő szakterü-

lete a nemzetközi jog, valamint a nemzetiségi és kisebbségi kérdések. Az előttünk fekvő könyv tanulmány formájában francia nyelven már megjelent egy svájci

nemzetközi jogi és külpolitikai folyóirat 1981-82-es számaiban. E csaknem 140
lap terjedelmű kiadvánnyal lehetővé válik, hogy e fontos munka ne maradjon

eldugva folyóiratlapokon, hanem magánosok és könyvtárak polcaira kerülve
minden érdeklődő számára hozzáférhető legyen.

Magyar szerzőnek nem könnyű ellenállni annak a kísértésnek, hogy kisebbsé-

gi kérdésekkel foglalkozva ne a legnagyobb és legjelentősebb európai kisebbségre,

a magyarra korlátozza vizsgálódásait és értékelő munkáját. Varsányi Gyula siker218

rel állt ellen e kísértésnek, nem szorítkozik a magyar tapasztalatokra, hanem,
hogy megbízhatóbb és általánosabb érvényű 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, 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 pusztán szociográfiai és szocioló-

giai megközelítéssel, hanem ki kellene terjednie 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 érdeklődéssel követi a
második fejezet mondanivalóját egy olyan terület nemzetiségi mozaikjáról, amely
nemcsak gazdag színképet nyújt, de a történelem 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 nemzetiségi képének kialakulásáról és az ott élő népek ellentétei-

nek 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 érdekes, mert ellentmondani látszik egy közkeletű magyar hiedelemnek. Annak ugyanis, hogy friss, élet-

erőtől duzzadó, szaporodó szomszédok mellett a magyar fogyatkozónak, erőt-

lennek, 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 romá-

noké 269-re, a magyaroké 260-ra, a horvátoké 259-re, a cseheké 232-re, a szer219

beké 212-re, a szlovákoké 209-re nőtt. Vagyis a bolgárok száma majd 110 év

alatt megháromszorozódott, 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 szlávok eseté-

ben a szóban forgó idő alatt a százas arányszám 227-re, a délszlávok esetében

pedig 236-ra emelkedett, alacsonyabb tehát, mint a magyar növekedési arányszám. Ebből nemigen lehet a hanyatlás vagy a pusztulás jeleit kiolvasni.

A mű legterjedelmesebb fejezete a negyedik, amelyben a szerző a németor-

szági 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 nyújtani a négy határmenti kisebbség

etnikai, egzisztenciális és művelődési helyzetéről, külön-külön adva meg az egy

tömbben és a szétszórtan élőkre vonatkozó vizsgálati eredményeket. A szerző
összesen 280 ember adatait közli. Hatvan-hatvanat az első három, százat a bur-

genlandi magyarok kategóriájából. Az adatgyűjtésben erre a célra készült német

nyelvű kérdőívet használt. Kíváncsi volt a többi között a vegyes házasságok előfordulására, az iskolázottságra, a hivatási, foglalkozási, elhelyezkedési körülményekre, a társadalmi mobilitásra, a politikai érdeklődésre, a nyelvhasználatra, 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 elsősorban azok, amelyeket a burgenlandi magyaroktól
kapott Varsányi Gyula.

Felvetődik viszont a kérdés, hogy a válaszadók viszonylag alacsony száma mi-

att általános érvényűnek tekinthetők-e az összesítések és a belőlük 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 magatartását illetően.
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A könyv két utolsó fejezetében a szerző arra a kérdésre igyekszik választ adni,

hogyan védhetők meg a kisebbségek a többség elnyomó vagy hátrányosan meg-

különböztető intézkedéseivel szemben és milyen rendezéssel lehetne elérni, hogy
korunknak e fájó problémája legalábbis enyhüljön. Varsányi példaként Közép-

Kelet-Európát veszi szemügyre. A megoldást az integrációban látja, amely egye-

dül kecsegtet az etnikai csoportok 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 problémák

sajátosan helyi kiindulású megközelítését. A könyv zárómondataiban a szerző,
ismét a közép-kelet-európai viszonyokat tartva szem előtt, megállapítja, hogy a
Duna-völgyi népek csak akkor érhetik el nemzetiségi problémáik megnyugtató

megoldását, ha arra törekszenek, hogy – mivel tiszta etnikai határ nem vonható

meg – a kisebbség száma lehetőleg egyforma vagy megközelítően egyforma legyen, az egy tömbben élők széles körű autonómiát élvezzenek és a szétszórtság-

ban élők pedig az eddiginél hatékonyabb formájú személyes autonómiához jussanak.

A mai realitásokat tekintve Varsányi Gyula logikus, igazságos és méltányos

ajánlásai eléggé utópisztikusaknak látszanak. De vajon egy tudós megelégedhe-

tik-e azzal, hogy csupán a reálpolitika keretei között mozog, tehát úgy viselkedik,
mint a „lehetséges” és a „megvalósítható” kategóriáival dolgozó politikus és dip-

lomata? A tudósok és gondolkodók mai utópiáiból, ha nem is holnap, talán holnapután realitások lehetnek, hiszen a történelem nem forog előre leírt pályán és
váratlan fordulatokra, meglepetésekre is képes.

Országhatár: sors és végzet [Varsányi Gyula: Border is fate c. könyvéről] Új
Látóhatár, 1983. (34. évf.) 3. sz. 415-418. o.
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Az évek múlásával természetesen megcsappan az 1956-os magyar forradalomról
írt munkák száma is, nem kis részben azért, mert csaknem minden 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 reménykedni 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 Bill Lomax magyarul ki-

adott könyve említendő. Az eredetileg angolul írott mű magyar változata eredeti

munkának tekinthető, annak tulajdoníthatóan, hogy a fordító, a Budapesten élő
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Krassó György, nemcsak hű fordítást készített, de az angol kiadásban talált hibákat kijavította, sőt a szöveget helyenként magyarázó jegyzetekkel látta el. A ma

negyvenéves szerzőnek – mint e kiadás előszavában olvasható – a magyar forra-

dalom volt az első olyan nemzetközi esemény, amely felkeltette politikai érdek-

lődését. Az 1956-ban tizenkét éves angol fiú észrevette, hogy „ahol egy idegen
hadsereg tankjaira van szükség egy egész nép felkelésének a leverésére, ott az

igazság egész biztosan nem a tankok oldalán van” és „abban, amit elpusztítottak,

feltehetően valami nagyon fontos igazság rejlett a jövő számára.” Ez a sejtés indí-

totta Lomaxot arra, hogy megtanuljon magyarul és kiderítse, mi volt a forrada-

lom 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 forradalmi 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,

politikai kibontakozási törekvések tüzetes szemrevételezése és elemzése. Bill

Lomax kísérlete talán ösztönző hatással lesz és akad magyar történész, aki ennek
a „második forradalom”-nak a részletes megírására vállalkozik.

Az angol kutató művének sok erényén kívül néhány gyengesége is van. Első-

sorban az, hogy forrásai értékének, súlyának, jelentőségének lemérésében nem

mindig volt kellően körültekintő. A színes és kimerítő tanúvallomások olykor
megnyújtják némely események leírását, azoknak az eseményeknek a rovására,
amelyekről nem állnak rendelkezésre ugyanolyan alapos és részletes beszámolók.

Következésképpen súlyában nyer, éppen terjedelménél fogva, másodlagos fontos-

ságú esemény is, és fordítva elsőrendű fejlemények szorulnak háttérbe, csak azért,
mert kevés róluk a jól felhasználható és bemutatható kortársi vallomás.
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Lomax nem tartozik azok közé, akik a forradalom értékelésében és megítélé-

sében az erőszak, az elszabadult szenvedélyek, az emberi gyarlóság jelentkezésé-

nek, a különféle kilengéseknek túlzott jelentőséget tulajdonítanak, mégis azt
vettem észre, hogy ezek leírásában örömét leli, másfelől viszont eléggé szűkszavú

a forradalom politikai vetületének bemutatásában, azoknak a politikai eszméknek

és terveknek az ábrázolásában, amelyek nem a fegyverrel harcolókat, de a politikai lehetőségek kutatóit foglalkoztatták. Szembeszökő a bizalmatlansága a pár-

tokkal 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 a többpárt-

rendszerhez való visszatérést. Ennek értékéből és az adott felhasználásra 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 szorgalmazták (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
megvalósítani.

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, megbí-

zottak, képviselők, beszivárgott zavartkeltők, zavarosban halászók” és más „kártékony elemek” jelentkezéséről. Lomax szerint ezek nem gyakoroltak igazi befolyást a forradalom menetére, de ha hivatkozik rájuk, érdemes lett volna a – főleg

budapesti forrásokból származó – adatokat ellenőrizni. Nagyfokú tájékozatlanság

például az MHBK-t „Zákó András parancsnoksága alatt álló fasiszta magánhad-

sereg”-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 illetően.
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Amikor az ellenállás utolsó akcióiról szóló részben azt olvastam, hogy a Ta-

mási 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 kerülhe-

tett 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 indította el és ki vívta

meg a magyar forradalmat. Bill Lomax szerint a kommunista párton belüli reformista ellenzék, a munkások közvetlen részvételével és azzal a szándékkal, hogy

létrejöjjön a néphatalomnak „tökéletesen új” struktúrája, „a munkások által köz-

vetlenül ellenőrzött munkástanácsok állama”.
*

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 ter-

mészetes, hogy a forradalom történetének marxista megközelítése éppen ott tör-

ténjék, 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 mecha-

nizmusokból keletkezett forradalmi szituációkat, fájlalva, szinte panaszos siral-

mak formájában, hogy a lakosság kevésbé öntudatos, könnyen befolyásolható,
hiszékeny és hálátlan része engedte magát megtéveszteni ártó szándékú, ellenséges törekvésű, kétes erkölcsű és nemtelen indítékú elemektől, nem becsülte meg
azt a rendszert, amely annyi jóval és széppel ajándékozta meg a lakosságot. Hel-

ler Ágnes és Fehér Ferenc valódi marxisták módjára a népfelkelés társadalmi
okainak feltárására törekedtek és arra kerestek választ, milyen tanulságok vonhatók le mindabból, ami Magyarországon 1956 őszén történt.

225

Az évek óta Ausztráliában élő két szerző voltaképpen nem eseménytörténetet

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 hoztak. A fejezetcímek némi képet

nyújtanak arról, hogy Heller és Fehér 1956-tal kapcsolatban mire volt kíváncsi és
mit tartott közelebbi megvizsgálásra érdemes mozzanatnak. A „Magyarország és

a világpolitika” című első részben ilyen fejezetcímeket találunk: a nagyhatalmak

politikája, a Sztálin halálát követő szovjet belső hatalmi harcok, a nyugati balol-

dal és a világhelyzet kelet–európai összefüggései. „A belpolitikai dimenzió” című
második részben pedig arról van szó, hogy miért volt a forradalom 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 in-

doklására, a könyvet érdemes elolvasni, mégha valaki nem ért is egyet a szerzők
marxista megközelítési és tárgyalási módszerével. Az olvasót mindenképpen le-

nyűgözi az elemzés következetessége, a tiszta és világos okfejtés, a továbbgondolkodásra serkentő érvelés és logikus következtetés. Heller és Fehér mint potenciális olvasókat, a radikális szocialista újbaloldal tagjait igyekszik meggyőzni a magyar forradalom valódi értelméről és menetéről, ez indokolja azt a fogalmi esz-

köztárt és szóhasználatot, amellyel dolgoznak. Erőssége a könyvnek, hogy a szer-

zők Lukács György tanítványai lévén és politikai tevékenységük folyományaként
is olyan információk birtokában voltak és ezeket szövegeikbe bele is iktatták,

amelyekhez csak azok juthattak, akik vagy akiknek barátai a vezető garnitúrához
közel álltak. Sok mindenről tehát első kézből nyert információk és közvetlen
értesülések alapján szóltak. A többi között például a jugoszlávok szerepéről az

egész forradalmi folyamatban. Ezzel kapcsolatban érdekes a kérdés, hogy lehe-

tett-e volna következménye annak, ha Jugoszlávia megvétózza a szovjet intervenció tervét. A szerzőpár szerint a nyugati propaganda a forradalom előtti hóna-

pokban nem keltette azt az érzést, hogy a nyugati hatalmak megsegítik a felkelt
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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
lehettek.

Heller Ágnes és Fehér Ferenc megállapítja, hogy a népfelkelés egyszerre volt

társadalmi forradalom és nemzeti függetlenségi harc. Az utóbbivá a szovjet beavatkozással vált. Minden korábbinál kevésbé volt véres forradalom. És politikai-

lag a magyar történelemben egy népfelkelés sem volt annyira radikális. Legfontosabb jegyei: a nemzeti szuverenitás visszaszerzése, a társadalmi rendszer demok-

ratizálása 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 intézményesítésére való törekvés, amely leginkább a Bibó István által megfogalmazott alkotmánytervezetben jutott kifejezésre.

A német szöveg az angolból készült. Sajnos, igen sok hibával. A fordító 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 tévedés, hogy
„Magyarország fő mezőgazdasági terméke a bor volt”.) A német szöveget érde-

mes lett volna megnézetni valakivel, aki mind a magyar, mind a német történelemben és politikai nyelvezetben járatos.

A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör a forradalom 25. évfordu-

lója alkalmából 1981-es őszi tanulmányi napjainak témájául az 1956-os forra-

dalmi eseményeket választotta. Az ott elhangzott előadásokat tartalmazza az a

kötet, amelyet ez év elején a Kör „1956 – A befejezetlen forradalom” címen meg-

jelentetett. A gyűjtemény összesen nyolc tanulmányt tartalmaz. Ezek szerzői

Csonka Emil, Dénes Tibor, Gosztonyi Péter, Juhász László, Kabdebó Tamás,
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Kocsis Gábor, Oltványi László és Révész László. Egy kivételével mindannyian
Magyarországon voltak, amikor a forradalom kirobbant és így személyes emléke-

iket, felismeréseiket, 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 elhangzottak, nem
új felismerések és kutatási eredmények közlésére ült össze, hanem egy avatatlan
hallgatóságot igyekezett a forradalom különböző vetületeiről tájékoztatni. A

témák felölelték az 1956 októberi eseményeket kiváltó okokat, a fegyveres erők
szerepét, az írók magatartását, a budapesti harcokat, a vidéki fejleményeket, a

forradalom helyét a kelet–európai szabadságmozgalmakban, a jövőre szóló taní-

tásait és a száműzöttség tipológiáját. A tanulmányokat dokumentumok és korabeli fényképek egészítik ki. Kár, hogy nem került bele a kötetbe – mert nyilván
nem volt kézirata – az az előadás, amelyben a forradalom előestéjén rendezett
műegyetemi diákgyűlés egy tevékeny résztvevője mondotta el, hogyan született

meg a diákok követeléseit tartalmazó dokumentum és hogyan indult el az októ-

ber 23-i ifjúsági demonstráció. Ennek a vallomásnak elsőrendű forrásértéke lehetett volna.

A forradalom története jelentős forrásanyagai közé sorolandó Pongrátz Ger-

gelynek a Corvin Köz harcairól szóló könyve. Azok között a személyiségek között, amelyeket az 56-os forradalom emelt az érdeklődés előterébe, különleges

hely illeti meg a Pongrátz–fivéreket. A kilenc Pongrátz–testvér közül hatan vet-

tek részt a budapesti harcokban. A legnevesebb közülük Gergely volt, akit a Corvin Közben működő szabadságharcosok parancsnokukká választottak és aki eb-

béli minőségében tagja lett a Forradalmi Karhatalmi Bizottság szűkebb körű

vezetőségének. Pongrátz Gergely könyvének elején megindokolja, miért várt
huszonöt évig emlékeinek papírra vetésével, aztán bemutatja családját, elsősorban

fiútestvéreit, akikkel együtt a forradalom első napjaitól kezdve valóban a fegyveres harc középpontjában állott. Szinte órányi pontossággal számol be a Corvin

Közben összeverődött fegyveresek tevékenységéről, a környéken folyó harcokról,

azokról a fiatal és idősebb küzdőtársakról, akik valóban életüket tették fel az
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ügyre és készek voltak a legnagyobb áldozatra, amelyet ember egy nemes célért

hozhat. A beszámoló természetesen szubjektív, 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 történészeken 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 forra-

dalmi 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 forradalom „hősé”-nek tekinteni. Mártíriumát sem

tekinti szabadságharcos magatartása, hanem merőben karrierizmus vágya következményének. Ehelyütt nem lehet részletesen kitérni Pongrátz indokaira és érve-

ire, nem is lehet feladatunk, hogy ebben az ügyben ítélőbíróként lépjünk fel,

legfeljebb sajnálkozva regisztrálhatjuk, hogy a budapesti harcok két vezető résztvevője ennyire szembekerült egymással. A Corvin és a Kilián közötti testvérháború mindenesetre fájdalmas mozzanata az 56-os forradalomnak.

Rendkívül érdekes, amit Pongrátz a harcokban részt vett emberekről mond.

Kiderül, hogy mennyire torzak némely hazai feldolgozások, amelyek 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 emberek voltak, akik haragjának, gyűlöletének és

indulatának alapos tárgyi okai voltak, társadalmi kivetettségük és megpróbáltatá-

saik fogattak fegyvert velük és adtak nekik olyan tudatot, amely szerint mintegy a
forradalom sorsa függött személyes elszántságuktól és helytállásuktól. „Tudtuk,

hogy a Corvin Köz: a forradalom” – írja Pongrátz. Higyjünk ennek az öntudat-

nak a tisztességében és őszinteségében, az erőben, amelyet sorsuk az elkínzott és
halálra szánt embereknek adott, mégha racionális gondolkodásunk kételyre hajlik
is.

*
229

Az írásom elején említett, a marxizmustól idegen idealista megközelítés ékes

bizonyítéka Berecz János, valamint a Hollós Ervin/Lajtai Vera szerzőpáros Bu-

dapesten kiadott könyve. Mind a kettő célja már az első oldalakon kiderül: ada-

tokkal és adalékokkal alátámasztani azt a magasabb pártgrémiumok által megfogalmazott tételt, hogy Magyarországon 1956-ban ellenforradalom tombolt, ame-

lyet a társadalom megtévesztett csoportjai közreműködésével belső kártékony

elemek és ellenséges külföldi körök robbantottak ki. Tehát mindaz, ami történt,

személyek műve, akik a társadalmi erők szükségszerű mozgása ellenében és a

történelmi fejlődéssel 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 külföldről nem lázít-

ják fel a lakosságot és a nyugatiak nem küldik a magyarok nyakára gonosz ügy-

nökeiket.

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 nemzetközi összeesküvés tényét hitessék el és az ország felett gyámkodó hatalom katonai beavatko-

zását igazolják. Amire a szerzők hivatkoznak: külföldi befolyásolás és propagan-

da, kémek, ügynökök foglalkoztatása, hibák és fogyatékosságok kihasználása,
belső elégedetlenkedők tevékenysége, tekintélyek lejáratása, még ha túlzásokkal

is, mind igaz és hihető. Ilyen alapon azonban minden országban és minden rezsimben kirobbanhatnának forradalmak, mert nincs rezsim, amely ellen a belső
és külső ellenfél hasonló cselekményeket el ne követne. Ha azt nézzük, hogy

például 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 ellenzéknek a magyaror-

száginál jóval kiterjedtebb és erősebb tevékenységét, akkor Nyugat–Európa minden országában ki kellett volna törnie forradalomnak, az Amerikai Egyesült Államokról nem is szóvá. Berecz és Hollósék igyekezete tehát semmiféle ered-
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ményhez nem vezet, mert eleve reménytelen olyasmit igazolni és magyarázni,
amit mindennapos tények cáfolnak.

Berecz János könyve azért valamivel jobb, mint a Hollós-Lajtai párosé. Az

anyag, amiből dolgoznak, ugyan azonos, de Berecz igényesebb a „bizonyítékok”
kiválasztásában. Nyilván más közönségnek szánta a könyvét, mint amelynek

Hollós Ervin és Lajtai Vera. A forradalmat megelőző évek, különösen az új szakasz tárgyalásánál néhány eddig rejtve tartott dokumentumot idéz és adatot közöl. Például szemelvényeket a híres 1953-as júniusi határozatból, amelynek teljes

szövegét az illetékesek még máig sem tartották érdemesnek közzétenni. Gyengé-

je ennek a munkának 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 szorítkozik, hogy a nyugat ártó

tevékenységét festegesse le rikító színekkel és szembeszökő túlzásokkal, olykor

kiáltó torzításokkal, hamisításokkal, úgyhogy a történelem iránt érdeklődő olvasónak szinte semmi érdemlegeset nem mond, annál inkább szórakoztatja a kém-

históriák kedvelőit. A forradalomról szóló ismereteink gyarapodásához, sajnos, a
két új budapesti kiadvány nem járult hozzá.

Hatszor ötvenhat (hat könyvről) Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 3. sz. 396402. o.
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TÉLI FAGYOK, NYÁRON
A Magyarországgal foglalkozó nyugati tudósítások szerzői a meteorológia szótárából vett kifejezésekkel próbálják érzékeltetni, hogy mi történt ebben az évben

az ország szellemi és társadalmi életében. Felhőátvonulásokról, gomolygó ködökről, viharos szelekről, váratlanul beköszöntő hideg napokról és téli fagyokról
beszélnek, amikor arról cikkeznek, hogy az országban romlott az értelmiségi

légkör és mind élesebb formákat vesznek fel a kritikus elmék megfékezésére kiagyalt hatósági intézkedések.

A meteorológia fogalmain kívül a legtöbbet használt szó az ügy. Szinte ha-

vonként robban ki újabb és újabb ügy: a Konrád-ügy, a Demszky-ügy, a Csoóri-

ügy, a Mészöly-ügy, a Pomogáts-ügy, a Kulin-ügy, a Szárszó-ügy, a Mozgó Vi-

lág-ügy, a József Attila Kör ügye. Az ország értelmiségi közélete különböző
ügyektől hangos, cikk- és levélmásolatok forognak közkézen, pótolva azt a hi-

ányzó nyilvánosságot, amely egyedül lenne képes arra, hogy ezeknek az ügyeknek
titokzatossságát eloszlassák és az ellentétek élét tompítsák.

Kétségtelen, hogy Brezsnyev halála és Andropov hivatalba lépése tekinthető

fodulópontnak. Magyarországon addig is voltak konfliktusok értelmiségi csoportok és a hatalmat megtestesítő hivatalok között, a párt- és kormánybürokrácia

addig is elkövetett mindent, hogy a mozgási lehetőségek határai mindenki számára félreérthetetlenek legyenek és senki se merészelje azokat áthágni, a rendőri

apparátus addig is keresztezte a párt- és kormányhivatalokban olykor felülkere-

kedő belátást és megértést, a másként gondolkodóknak addig is nehéz volt a
helyzetük, nem is szólva az ellenzéki beállítottságú és magatartású polgárokról.
1982 decembere óta olyan fejleményeknek lehettünk tanúi, amelyek kérdésessé

teszik, hogy az MSzMP és a kormány a szellemi életben és a kultúrpolitikában is
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fenn akarja-e tartani az úgynevezett „kádári” irányvonalat, vagyis a nemzeti egységre és valamelyes társadalmi közmegegyezésre irányuló törekvést.

Andropov hatalomra kerülésekor sokan találgatták, milyen politikát követ

majd a KGB volt főnöke. Voltak, kik azt mondották, e szervezet hajdani irányí-

tója aligha maradhat hűtlen ahhoz a szellemhez és magatartáshoz, amely a politikai rendőri intézmény vezetőit hagyományszerűen jellemzi. Voltak, akik dip-

lomáciai csiszoltságára, nyelvtudására, civilizált érintkezési formáira hivatkozva

valószínűnek tartották, hogy lényegesen nem fog eltérni az öreg Brezsnyev kormányzati elveitől és módszereitől. És voltak, akik ugyancsak ebben bíztak, de

abból indultak ki, hogy egy volt KGB főnöknek minden érdeke ahhoz fűződik,
hogy a róla elterjedt kedvezőtlen kép megváltozzék és a külföldi közvéleményben

az ellenszenv elpárologjon. Tehát a bizalom felkeltésére alkalmas gesztusokat fog

tenni. Andropov mindezzel adós maradt, megerősítve kételyeikben és bizalmatlanságukban az eleve borúlátókat.

Magyarország fő kommunistái az örökösödési harcban Andro-povnak szur-

koltak és az utódlás kimenetele nekik kedvezett. Hamarosan el is terjesztették

annak hírét, hogy jól ismeri Magyarországot, követ korában sok magyar ismerőst
szerzett, valamit ért magyarul, gyerekei még jobban, sőt Andropovéknak magyar

családi kapcsolataik is vannak. Kirajzolódott egy „magyar-barát” Andropov képe,

kivel Kádár könnyűszerrel megérteti magát és bizton megvédi minden támadással szemben a magyar társadalmi és gazdasági modellt. A pesti politikai hírverők
külföldön szorgalmasan hirdették e tételüket, rózsásnak állítva be a magyar-

szovjet kapcsolatok eljövendő új szakaszát. Közben azonban mindinkább úgy
viselkedtek, mintha maguk sem hinnének a „magyarbarát” és jóságos Andropov-

ban. Őket is elkapta a kétkedők és borúlátók félelme, hogy Andropov mégiscsak
kágébés, aki nem megértéssel, türelemmel, magyar-barátsággal fog munkához

látni, hanem a gyeplők meghúzásával és a szovjet politika restriktív vonásainak

megerősítésével. Miután a moszkvai pártfőnök hallgatásba burkolódzott és valóságos szándékait homályban hagyta, Budapesten az illetékesek arra rendezkedtek
be, hogy Andropov uralma éberséget, szigorítást, keménységet, vasöklöt követel

meg. Fellélegeztek az addig mellőzött, a pálya szélére szorított, a kádári kurzus233

sal elégedetlen ultrák; gyorsan az új irányba fordultak az ilyenkor mindig rugalmas és fürge opportunisták; kivárási pozícióba helyezkedtek a félénkek és meg-

szeppentek, hogy átvészelve a bizonytalanság szakaszát kellő időben a kellő helyen ismét az élre ugorjanak.

A kultúrpolitikát hosszú idő óta a reálpolitika leplébe burkolt az az opportu-

nista szemlélet irányítja, hogy mindennél fontosabb a rend, a nyugalom, a csend
megóvása, és annak a kormányzati apparátusnak a fenntartása, amelyet nem
hosszú távra szóló nemzeti érdekek, nem is az ideológia diadalra juttatása, ha-

nem a hatalom megőrzésének a vágya és annak finom technikája tart együtt.

Mintha feltámadt volna a Horthy-rendszer művelődéspolitikai szemlélete a szocialista Magyarországon. Más előjelekkel fontosabb lett a bürokrácia által értel-

mezett államrezón, mint a nemzeti érdekekről és feladatokról a társadalomban
kialakult szemlélet; megbízhatóbb a vezetők atyáskodó népbarátsága, mint a

társadalom valóságos igénye; több eredménnyel kecsegtet a hatalommal való

szóértés, mint az ellentmondás; megbecsülendő az az alkotó, aki a vezetők mö-

gött szépen menetel, szánandó, aki kilép a sorból; és jobb arra figyelni, hogy mit
mondanak a politikai barátaink, mint arra, hogy mit ez ellenfeleink. Szembeszö-

kőek a mai és mondjuk az ötven év előtti kormányzati elvek hasonlóságai, azzal a
különbséggel, hogy Klebelsberg Kuno vagy Hóman Bálint még egy tizedével sem
rendelkezett Aczél György hatalmának.

Ha már leírtam ezt a nevet, nem hagyhatom lógni a levegőben. A kását sem

szeretném kerülgetni. A témát érintő majd minden külföldi tudósításban, de

különösen a szóbeli érintkezésekben és eszmecserékben gyakran előfordul. Viselője immár több évtizede kulcsembere az irodalmi és tudományos életnek. Tárgyilagos megfigyelők reformernek tartják, nyomban Kádár János mögé helyezve.

Joggal. A közelmúlt több jótékony művelődéspolitikai intézkedése, egy enyhültebb légkör megteremtése, korábban visszaszorított alkotó erőknek a szellemi

életbe való bevonása, a marxizmus monopóliumának – habár elsősorban elvi –

felváltása a marxizmus hegemóniájával, tehát más irányzatoknak is helyenkénti

és időnkénti tudomásulvétele, általában a művelődési intézményrendszer színesebbé és gazdagabbá tétele, mint ez ügyek legfelső intézőjének, neki tulajdonít234

ható. Mégis, miért a sok panasz személye és viselkedése ellen? Miért nincsenek

hívei, a beosztottain, a tőle függőkön, a neki elkötelezetteken, és a minden befo-

lyásos embert körülzsongó talpnyalókon kívül? Talán azért, mert eléggé szeszé-

lyes, gyakran ingadozik jó és rossz között, személyi politikájában elfogult és részrehajló, jobban kedveli azt, aki kegyét keresi és szívességet fogad el, mint aki

szabadsága és függetlensége érdekében nem akar tőle semmit, gyakran sznob és
szerepet játszik, hangulatai túlzottan befolyásolják, a veszélyekre érzékeny és

ezért olykor ott is ártalmakat szimatol, ahol semmilyen veszedelem nem fenyeget. Mindenekelőtt érzéketlen a magyarság nemzeti érdekű törekvései, sajátos

hagyományai iránt és nehezen érti meg, hogy a nemzeti jegyek mennyire meghatározzák egy társadalom milyenségét, pedig nincs társadalom általában, csak

konkrétan. Kik jól ismerik, legtöbbször e tulajdonságait emlegetik. A jó tulajdonságokon kívül, természetesen, mégis a róla alkotott kép inkább negatív, mint
pozitív. A hetvenes években Szuszlov nyomására volt kénytelen kiválni a központi titkárságból és nem volt véletlen, hogy nyomban visszatért oda, amint
meghalt moszkvai ellenlábasa, aki nem szívelte reformista törekvései miatt.

Visszatérése igazolás és győzelem lehetett volna. Nem használta ki, sőt, mint-

ha inkább ahhoz igyekezett volna hasonulni, aki 1974-ben nyakát akarta törni.

Persze, Andropov benne is az igazodás reflexeit hozta működésbe, nem a magyar

kísérlet megvédésének ösztönét. Fedezte azt az írói hajszát, amelyet emberei
indítottak el és amelyet még ma sem tekinthetünk befejezettnek.

Kezdődött az úgynevezett Konrád-üggyel, azzal a szerzőhöz és ügyhöz mél-

tatlan támadó cikkel, amelyet a Népszabadság helyettes főszerkesztője írt az ön-

álló gondolkodású és gondolkodásához magatartásában is hű elbeszélő ellen.
Folytatódott a szamizdat kiadó és kiadványai, a kiadó körül tömörült értelmiségi

csoport elleni rendőri zaklatásokkal, amelyek eredményeként megszakadt e csoport tevékenysége és kiadói működése. Ifj. Rajk Lászlót egy ideig védte neve és

származása, de a felbátorodott rendőri apparátus végül, maga mögött tudván a
szándékaiban és törekvéseiben megváltozott pártvezetést, őt sem kímélte. Tavasszal a doni katasztrófáról szóló film és TV sorozat leállítása a múltra történő

emlékezést akarta korlátok közé szorítani, egyben bizonyos témák kezelésének
235

korlátaira figyelmeztetni a filmművek alkotóit. A nyár folyamán a tervezett szárszói emlékkonferenciát meghiúsították a hatóságok, attól a félelemtől vezettetve,
hogy 1983 augusztusában előfordulhat az, ami 1943-ban, a háború kellős köze-

pén, a mainál sokkal nehezebb körülmények között megtörtént, hogy a magyar
értelmiség egy csoportja önnön sorsáról és esélyeiről szabad eszmecserét folytat,
és ezen esetleg a hatalomnak nem tetsző gondolatok is hangot kapnak. A konfe-

renciából alkotmánynapi gyűlés lett, amelyen az évforduló csak mellérendelt
szerepet kapott. A hajdani találkozó megszervezőjének, a New Yorkban élő Püski Sándornak pedig finoman tudomására hozták, hogy egyelőre ne utazzék Magyarországra. Állítólag azért is, mert kiadta a szlovákiai magyar kisebbség sorsát

tárgyaló beszámolót és helyzetjelentést, a pozsonyi Duray Miklós könyvét. Ad-

minisztratív intézkedések követték a Forrás című kecskeméti folyóirat „Szárszó”-

val foglalkozó számának megjelenését, a szűkkeblűség és türelmetlenség újabb
jeleként. A megromlott irodalmi légkör következménye volt az a kinyilatkozta-

tásszerű cikk, amelyben a Népszabadság egy munkatársa Pomogáts Béla irodalomtörténészt dorongolta le, meglehetősen maradi és szektás érveléssel, amiért az

Új Látóhatárról írott tanulmányában a párbeszéd készségére valló jegyeket fede-

zett fel és értékelt a folyóirat munkájában. Az amerikai Nagy Károlyt meg azért
érte augusztusban komoly elmarasztalás, mert aggodalomtól indíttatva rámuta-

tott az irodalmi közélet egészségtelen jelenségeire, amelyek alkalmasak arra, hogy

az anyanyelvi mozgalom eredményeit is veszélyeztessék, különösen azért, mert a
támadások és hatósági akciók elsősorban olyan írók ellen folynak, akik szívükön

viselik a külföldi magyarok sorsát és népszerűek a körükben. A fennsőséges viszszautasítást az a vád kísérte, hogy a felszólaló politikát visz a mozgalomba. Mulattató, hogy ezt éppen olyanok hangoztatták, akik nem szűnnek meg politikai

szempontokat érvényesíteni az intézmény tevékenységében és személyi kapcsolataiban. Szeptemberben kirobbant az ún. Mészöly-ügy, az íróval szembeni ama

méltatlan játék, amelyet hivatali közegek, nyilván felső jóváhagyással, Mészöly
Miklóssal és egy budapesti tudományos kutatóval űztek, átlátszó mesterkedésekkel akadályozva meg, hogy mindketten eleget tegyenek a Hollandiai Mikes Ke-

lemen Kör előadói meghívásának. Az Írószövetség elnökéhez, Hubay Miklóshoz
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írott levelében Mészöly felveti a kérdést, mi tehető az ellen, hogy írókat hasonló

módon meg lehessen alázni, ki legyenek téve hozzá nem értő tisztviselők önkényének és hogyan lehetne a mai ügyintézési módszeren javítani.

Az iménti ügyek hullámai még csapkodtak, amikor országosan ismertté vált,

hogy Csoóri Sándor költőt és írót egyéves közlési tilalommal sújtották. A kiadók

és szerkesztők azt az utasítást kapták felettes hatóságuktól, hogy Csoóritól nem

közölhetnek politikailag is minősíthető prózai írásokat. Az érdekelt azzal válaszolt, hogy ha prózát nem lehet tőle Magyarországon közölni, akkor ő verset sem

ad, mivel egy alkotó nem vágható ketté, gondolkodóvá, gondolatait közlő prózaíróvá és gondolatait, érzéseit, indulatait lírává oldó költővé. A tilalom indokainak
megfogalmazására az Élet és Irodalomban került sor. Miután két kiszemelt író

nem vállalta e támadó cikk megírását, Hajdú János újságíró és TV szerkesztő

fogalmazta meg a Csoóri elleni hatósági kifogásokat. A tilalmat az az előszó
váltotta ki, amelyet Csoóri az előbb már említett Duray Miklós „Kutyaszorító”

könyvéhez írt. Az indokolás meglehetősen gyenge, a szerző érvelése erőtlen,
könnyen megcáfolható és annyira nélkülözi a tárgyilagosságot, hogy bármennyire

igyekszik is leplezni, a célzatosság azon nyomban kiderül, marad a rosszindulatú

elfogultság és ártó szándék. Persze, Csoóri Sándor e támadásra nem válaszolhatott, amiként előzőleg Pomogáts Bélának a Népszabadsághoz intézett válaszcik-

két is visszautasította a szerkesztőség és azok a cikkek sem jelentek meg, amelyeket felháborodott olvasók, köztük több ismert író, az Élet és Irodalom szerkesz-

tőjének küldtek. A Csoóri-ügy az Írószövetségben is kisebb válságot idézett elő,

mert sokan tarthatatlannak érezték azt a módot, ahogyan a művelődési miniszté-

rium a Csoóri elleni kampányba az írószövetséget is bele akarta vonni. A leghatározottabb tiltakozás egy olyan író részéről hangzott el, aki mindezideig távol
tartotta magát az irodalompolitikai harcoktól, de aki – írószövetségi vezetőségi

tag lévén – vállalt tisztével és megbízatásával nem tudta összeegyeztetni egy ilyen
ügyben a hallgatást. Csurka Istvánról van szó, akinek fellépése érthető módon
sokhelyütt feltűnést keltett.

A lehangoló kulturális események sorában az utolsók a Demszky Gáborral

szembeni rendőri brutalitás, a Mozgó Világ elleni eljárás és a József Attila Kör
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működésének felfüggesztése. Demszky Gábort, az ABC szamizdat kiadó vezetőjét rendőrök nyílt utcán véresre verték, hogy utána kórházba kellett szállítani. Az

ügyészség ráadásul hatóság elleni erőszak címén vádat emelt ellene. Feltehetően
azért, mert védekezni merészelt. A Mozgó Világ című ifjúsági folyóirat, amely az

utóbbi időben témáinak érdekessége és gazdagsága miatt nagy népszerűségre tett

szert, ugyancsak a hatósági kritika és akciók kereszttüzébe került. A párt és a
kormány irodalmi szakembereinek a folyóirat több közleménye nem tetszett és

különösen azért háborogtak, mert benne a nyugati magyarok iránti érdeklődést is
felfedeztek, feltehetően abból indulva ki, hogy ez nem tartozik a Mozgó Világ

„profiljába”. Nyugati magyarokkal, úgy látszik, csak az foglalkozhat, akit erre

felülről kijelölnek. A minisztérium a szerkesztőséget meg nem kérdezve Kulin
Ferenc főszerkesztőt egyszerűen elcsapta állásából, önhatalmúan új főszerkesztőt

nevezett ki, semmibe véve a szerkesztőség kebeléből jött javaslatokat. A szerkesz-

tőség megtagadta az együttműködést az újonnan kinevezett főszerkesztővel és
most mindenki arra kíváncsi, milyen folyóirat lesz – ha megmarad – a régi gárda

nélküli, a munkatársak és az olvasók egy részétől valószínűleg bojkottált új Moz-

gó Világból.

A fiatal olvasók a rokonszenv és az együttérzés számos jelét adták. Az egye-

temen körözött tiltakozó iratot több mint nyolcszázán írták alá. A budapesti

jogtudományi karon egyébként ugyancsak felső tilalomra megszakadt az a vitaest

sorozat, amelyben a résztvevők az írószövetség történetét pergették vissza egészen megalakulásáig. Három est után a sorozat félbeszakadt. Már nem kerülhetett sor az 1956 utáni írói perek áttekintésére és megbeszélésére. A fiatalok azon-

ban meghívták a művelődési minisztérium képviselőjét, Tóth Dezső miniszterhelyettest, arról faggatva őt, hogyan látja a művelődéspolitika időszerű kérdéseit,

elsősorban a kormány által hozott különböző megszorító rendszabályokat. A
diszkusszió anyaga nyugatra is kikerült. Ebből egyfelől az derült ki, hogy a fiata-

lok egyáltalán nem értik meg azokat az érveket, amelyeket az irodalompolitikában illetékes Tóth Dezső előhozott, de az is, hogy ezek az érvek meglehetősen
gyengék, egy kritikus hallgatóság meggyőzésére teljesen alkalmatlanok voltak és

az előadó ellenszenves, lekezelő, hatalmát fitogtató fellépése az ellentéteket in238

kább élezte, mint tompította. A fiatal irodalmat érintő utolsó fejlemény, hogy

felfüggesztette működését a József Attila Kör, amely az ifjú költőket és írókat
tömöríti. Ez úgy látta, hogy a hatóságok értetlensége és a szigorító intézkedések

értelmetlenné teszik a létét, legjobb tehát, ha egy időre abbahagyja tevékenységét.

Az irodalmi közélet állapota 1983 végén tehát meglehetősen lehangoló. A

párt és a kormány abból indul ki, hogy ő felelős az ország kül- és belpolitikai

érdekeiért. Mivel a hatalmat nem hajlandó senkivel sem megosztani, magamaga
kell eldöntse, mi szolgálja az ország javát és mi okozhatja a kárát. A szellemi

életben is maga akarja meghatározni, hogy meddig terjedhet a cselekvési szabadság és hol húzódnak azok a határok, amelyek átlépésében magasabb érdekek

veszélyeztetését látja. Ismerjük el, helyzete nem könnyű és irigylésre méltó. A
Kádár nevével fémjelzett experimentumot egy olyan környezetben kell végbevinnie, amely rendkívüli idegenkedéssel, olykor tagadással fogad minden újító és

reformer szándékot. A testvérpártok és kormányok fennen hangoztatják a szocializmus megvalósításának országonkénti változó körülményeit és feltételeit, de
ennek elismerését az esetek többségében csak maguknak követelik, másoknak

nem igen adják meg. Ismert tény, hogy a magyar reformokat bizalmatlanság
kíséri a legtöbb kommunista országban és az sem titok, hogy a gyámkodó hata-

lom sem örvend nekik. Bizalmas megbeszéléseken ezt nem is titkolják. És ma-

gyar párt- meg kormányférfiak is gyakran mutogatnak kifelé, hogy „azok” miatt

kell időnként a gyeplőt meghúzni. Az 1983-as hatósági intézkedések egy részé-

nél is feltételezhető a külső beavatkozás, illetve az ennek megfelelő azonnali bu-

dapesti reagálás. De összefüggnek a korlátozó intézkedések a megváltozott belső
helyzettel is, a belügyi és rendőri szervek fokozott aktivitásával, a szabadságtól
félő és a szabadságellenes erők felbátorodásával, nemkülönben a begyulladt op-

portunistáknak az ellenkező oldalra való átcsapásával.

Hozzájárul ehhez a hatalmon lévők paternalista elve, az a meggyőződés, hogy

csak ők tudják, a nemzet java mely úton közérthető meg és milyen módszerekkel

mozdítható elő, valamint az a birtokosi szemlélet, hogy mivel minden az államé,
az állam dönti el, hogy birtokállománya mire szolgáljon. A Népszabadság helyet-
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tes főszerkesztője például egy németországi előadásában – mint értesültem – a

konzervatív polgári hallgatóság jóváhagyó fejbólintásától kísérve magától értetődő természetességnek nevezte azt, hogy mivel a lapokat, folyóiratokat állami

kiadók adják ki, ezeknek joguk van eldönteni, hogy milyen irányt kövessenek,

mit közöljenek. Nyugaton sem vitatja senki – mondotta – a kiadónak azt a jogát,

hogy kiadványaiban az lásson napvilágot, ami neki tetszik. Valóban, így van és ki

szólhatna ez ellen bármit is. A sajtószabadság nem jelenti azt, hogy bárki bárhová azt írhatja, amit akar. Sajtószabadság egy orgánumon belül nincs, mert a kiadó

és szerkesztő elidegeníthetetlen joga a szerkesztőségi politika meghatározása és a
tartalom annak megfelelő összeállítása. Sajtószabadság mindig egy tágabb közös-

ségen, országon belül érvényesül, vagyis, minden szemléletnek, igénynek, törek-

vésnek megvan a fóruma és akinek véleménye egy lapnál nem kap meghallgatást,
elmegy ahhoz, amely szívesen látja. A sajtószabadságot a sajtóorgánumok sokfélesége és gazdagsága biztosítja. Nyílt, demokrata, pluralista társadalmakban, de

nem diktatúrákban, amelyekben az állam a sajtó monopóliumával rendelkezik.
Ha itt egy írást szerzőjének személye vagy véleménye miatt nem nyomtatnak ki,
akkor másutt sem jut nyomdafestékhez. A budapesti szerkesztő párhuzama tehát

sántít. Diktatúrákban is érvényes, hogy akié a pénz, az szabja meg az irányt, de a
társadalommal valamelyes egyezségre törekvő kormányzat gondol azonban arra,

hogy necsak egy irányzat, hanem attól eltérő vélemények és azok képviselői is

szóhoz juthassanak. Magyarországon e tekintetben eddig minden más kommunista országtól jó értelemben vett eltérő gyakorlat érvényesült. Volt tere olykor a

nem konform megközelítéseknek és felfogásoknak is. A budapesti szerkesztő
kijelentése remélhetően elszólás és nem valami régi gyakorlatnak a visszasírása.

Kár, hogy nem válaszoltak neki azzal, próbálja szabaddá tétetni a magyar saj-

tót, az olvasókra bízni a nekik tetsző lapok anyagi ellátását és majd meglátja,
hányan veszik és olvassák ezeket, hányan meg az állam által pénzelteket.

Az irodalompolitikai bajokat a kormányzat idézte elő szűkkeblű és türelmet-

len intézkedéseivel. A gazdaságpolitikai reformokat, úgy látszik, azzal igyekszik

megmenteni, hogy feláldozza a szellemi életben elért vívmányokat. Eddig az volt
a helyzet, hogy a külpolitikai mozgásszabadság feláldozása volt a gazdasági és
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szellemi megújulás ára. Most, mintha a külpolitikán kívül a művelődéspolitika is

amolyan ár szerepét játszaná, amellyel meg lehet vásárolni a gazdaságszerkezeti

változások és az új gazdaságpolitikai elvek iránti külső türelmet és megértést. A
taktika aligha vezethet eredményre. A visszahúzó erőknek és a dogmatizmusnak
szellemi téren tett engedmények könnyen veszélyeztethetik a gazdasági eredmé-

nyeket is. Mert nemcsak az alap hat a felépítményre, de a felépítmény is visszahat az alapra.

E hatás és visszahatás egyensúlya Magyarországon egyébként megbomlott.

Ellentétben a gazdasági élettel, a hivatalos ideológia nem alkalmazkodott elég

gyorsan és rugalmasan a világban végbement változásokhoz. Míg a népgazdaságban egymást követték a józanság sugallta és a gazdaságosságot előmozdító intéz-

kedések, az ideológia, a társadalom- és kultúrpolitika eléggé egyhelyben topog.
Sok baj származott abból, hogy a gazdasági mechanizmus reformját nem követte
a politikai és szellemi élet mechanizmusának reformja. Űr tátong a kettő között

és ez hátrányosan befolyásolja számos probléma megoldását. A gazdasági és a

politikai-művelődési mechanizmusnak minden jól működő társadalmi rendszerben – a szocialistában is – összhangban kell lennie. Rendellenes és egészségtelen

állapot, hogy a gazdasági életben a decentralizáció, az autonómia szélesítése, az
egyéni kezdeményezés és a spontaneitás bátorítása folyik, az ideológiában, a művelődésben, a politikában meg továbbra is a központosítás, az egykéz és az auto-

nómiák szűkítése a vezérlő elv. A politikai élet mechanizmusának reformját nem
kisebb személyiségek sürgetik, mint Nyers Rezső és Pozsgay Imre, és hogy az

alkotó értelmiség körében is milyen eleven és erős az autonómia, az egyéni kezdeményezés és vállalkozás utáni törekvés, arról az írói, művészi, tudósi összejövetelek, szimpóziumok, viták ékes bizonyságot szolgáltatnak.

Merő következetlenség és szembeszökő fáziselcsúszás tehát, hogy amikor ép-

pen a gazdasági reformmunka megszilárdítása érdekében a politikai és művelődési mechanizmus reformjára, tehát az autonómiák kiterjesztésére és a decentra-

lizációra volna szükség, a művelődéspolitikai hatóságok egy negatív előjelű folyamat elindításába fogtak. Az eredmény aligha lehet más, mint az alkotókedv
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megtorpanása, a nemzeti egység gyengülése, az elmúlt két évtizedben kiharcolt
néhány értékes vívmány kockáztatása és a lakosság hangulatának romlása.

Téli fagyok, nyáron Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 4. sz. 481-489. o.
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G ONDOLATOK A MAGYAR ELLENÁLLÁSRÓL
M. Kiss Sándor: Variációk egy fogalom értelmezésére, Művelődéskutató Intézet,
Budapest 1982, 254 l.
A fogalom, amelyről M. Kiss Sándor könyvének címében szó van, a náci néme-

tek 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 Sán-

dor maga vall művének első fejezetében, amelynek szövege egyébként már évek-

kel ezelőtt megjelent a Valóság című folyóiratban. A könyv voltaképpen tanul-

mányok gyűjteménye. Ezek egy része már napvilágot látott folyóiratokban, más

része most kerül először nyilvánosságra. A tanulmányokat azonban összefűzi a

közös téma, az ellenállás és a háború alatti magyar ellenzék magatartásának és
tevékenységének története.

A szerző negyvenes éveinek elején van, 1956-ban még iskolás volt. A forrada-

lomnak úgyszólván még szemlélője sem volt, mert amikor házuk előtt megállt
egy harckocsi, édesanyja öccsével együtt az asztal alá tuszkolta és leterítette egy

fehér lepedővel. A nagy nemzeti fellángolásban azzal vett részt, hogy november
4-e után osztálytársaival együtt a szekrény 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 munkásoktól hallott érdekes históriákat, amelyek felkeltették figyelmét a

közelmúlt története iránt. Az egyetemen és az Eötvös Kollégiumban aztán már
behatóan foglalkozott a történelemmel. Ebben segítette a Kollégium gazdag
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könyvtára. „Úgy fejeztem be az egyetemen történelmi tanulmányaimat – 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 megnyilvánulásait firtatták.”
Ez a megállapítás élénk fényt vet az egyetemi és középiskolai történelemokta-

tásra. 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« megbélyegző kitételt. Akkor éreztem igazán hiányát
annak, hogy nem ismertem kellően a 20. század első felének magyar irodalmát.
Mert az, amit történelemből 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 elhatáro-

zásra, hogy közelebbről vizsgálja meg a sokak által végtelenül kényesnek minősí-

tett ellenállás változatait. Annál is inkább, mert azt kellett 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 egészé-

nek bemutatásával.” Valóban, a kommunista vezetők által a történészekre rá-

kényszerített álláspont szerint ami ellenállás volt, az nagyrészt a kommunisták-

nak tulajdonítható, mások – ha ellenálltak is – önös érdekből, alibiből, előjogaik
és kiváltságos helyzetük átmentési szándékával tették. E hamis szemléletet csak a
kommunisták esetében hajlandó elismerni és méltányolni az őszinteséget, de244

mokrata határozottságot és önzetlenséget. Néhány kivételtől 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 tisztázása: „1938-tól

1945-ig a politikának, illetve a háború menetének megfelelően 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« 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 ellenállást vizsgálva és értékelve a figyelemnek nem szabadna a trianoni Magyaror-

szágra 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 nácikkal, 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. Szerencséje, hogy könyve csak

sokszorosítva és kis példányszámban jelent meg. Különben már kihívta volna
maga ellen a szellemi ortodoxia ilyenkor 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
kommunista pártnak az ellenállásban vitt szerepét.”
Kétségtelen, hogy az utóbbi eléggé fel van derítve és a marxista történészek

előkelő helyre juttatták a magyar történelemben. Legitim tehát az ellenállás ed-

dig kellően fel nem kutatott és értékelt mozzanatainak a felderítése, amiért M.
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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 idő-

szakához kötött, történelmi fogalom. Megjelenési formájában változatos, s a
fegyveres harc, az ún. partizánharc ennek csupán egyik, ha a legfejlettebb formája
is. A fegyveres harc, vagyis a partizánharc az egyes országokban csak a német
megszállás után következett be. A német megszállás és a partizánharc a második
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 politikájának szabotálása legális és illegális eszközökéi egyaránt, ellenállási tevékenységnek számított. E koordináta–rendszerben
szemlélve az eseményeket, világosodik meg előttünk az ellenállás-kutatás kettős
funkciója. Az ellenállás egyrészt önmagában kutatandó történeti probléma, másrészt mint az ellenzéki politika megjelenési formája, egy folyamat időben meghatározható része.”
M. Kiss Sándor ilyen értelemben vizsgálja az ellenállás különböző megjelenési

formáit és az ellenállás fogalmi körébe eső eseményeket. Sajnos, nem tudja telje-

sen kiszabadítani magát környezete bevett szokásaiból, beidegzettségeiből és

abból a megtévesztő szóhasználatból, amelyet az igazi gondolatok és szándékok
leplezése szült. Szakszerűségre és tárgyilagosságra 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 valamit is adó szerző hogyan írhatja le politikai nyelvünknek e csúf sza-

vát, amelynek szóban vagy nyomtatásban való megjelenése már eleve arra figyel-

meztet, hogy nem arról van szó, amit kifejezni akar, és annyira pontatlan a jelentése, hogy csűrve–csavarva sok minden belemagyarázható.

M. Kiss azzal fejezi be az ellenállás értelmezéséről szóló rokonszenves fejtege-

téseit, hogy „az elmúlt tizenöt év alatt a párt- és állami vezetés mindinkább

igényli a szakemberek hozzájárulását a politika alakításához, ellentétben múl246

tunkkal, amikor a politika követelte meg a szakember teljes 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 alátámasztásához. A politika nemcsak a múltban,
de a jelenben is megköveteli a szakember alkalmazkodását. A különbség legfel-

jebb az, és ezt semmiképp sem becsülném le, hogy a múlttal ellentétben az al-

kalmazkodás kikényszerítése jóval enyhébb, szelídebb, a durvaságot és erőszakot
lehetőleg kerülő formában történik meg.

M. Kiss Sándor könyvének egy fejezete tárgyalja a többi között a katonai el-

lenállást is, mégpedig annak a könyvnek az ürügyén, amelyet Simonffy András

írt „Kompország katonái” címen édesapjáról és ellenálló 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 lehető-

ség állt. Az egyik az, hogy összefogja erőit, felveszi a harcot a németekkel. A
másik: megszervezi az erejét, kapcsolatot teremt a kormány németellenes potentátjaival, s tartalékolja 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.”
Az 1943-as szárszói konferencia 40-ik évfordulója körüli hónapokban külö-

nösen időszerű elolvasni „A szárszói beszéd és környéke” című tanulmányt,
amely ebben a kötetben jelent meg első alkalommal. M. Kiss azokkal az előzményekkel foglalkozik, amely a népiség e hatalmas seregszemléjéhez vezettek. A

népi gondolatnak az egyetemi ifjúság körében való terjedését mondja el, aprólékos részletességgel és néhány eddig feltáratlan adat közzétételével. A Kádár Gyu-

la visszaemlékezéseivel való foglalkozás alkalmat ad neki arra, hogy a két háború

közötti magyar társadalom néhány jellemző tünetét közelebbről szemügyre vegye. Szembeszáll azzal a nézettel, hogy a soviniszta és irredenta politikával szem-

ben a magyar progresszió koncepcióját csak a kommunisták és a polgári radikálisok 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 gazdagabb és eredetibb volt, mint
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némelyek gondolják és tanítják. Rendkívül érdekes M. Kiss megállapítása főleg a
népiek és a polgári radikálisok körében 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 Jugoszlávia, 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 reakció-

ját látták, nem pedig a kelet–európai gondok megszüntetésére irányuló megol-

dást. „A győztes imperializmus számára – írja M. Kiss – a fegyverek által nyújtott

megoldás sokkal inkább megfelelt, mint akármilyen föderációs vagy konföderációs megoldás.” A szomszédok kétségtelenül területi revízióra irányuló szándékot

szimatoltak minden magyar egyesülési tervben. Legkevésbé még a népi koncepció volt ezzel vádolható, mint a szerző kimutatja.

A környező országok részéről méltánylásra, persze, ez a koncepció sem szá-

míthatott, 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, elemzi a magyar

progresszió megosztottságának okait és körülményeit, beszámol a Magyar Ifjúság
Nagybizottságának megalakulásáról és németellenes akcióiról, valamint a Bolyai,

illetve Györffy Kollégium megalapításának részleteiről. A két utóbbi tanulmány
teljesen eredeti, most jelent meg először nyomtatásban.

M. Kiss Sándor könyve adatainak gazdagságával, tárgyi megközelítésének

eredetiségével, teljességre és tárgyilagosságra való törekvésével elismerésre méltó
mű. Megérdemelné, hogy minél több olvasója akadjon.

Gondolatok a magyar ellenállásról [M. Kiss Sándor: Variációk egy fogalom
értelmezésére c. könyvéről] Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 4. sz. 545-549. o.
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ÖLVEDI JÁNOS (1914 – 1983)
A nyugati magyar szellemi élet érdekes tünete, hogy a szlovákiai magyarok problémáinak több avatott és illetékes szakértője támadt, mint a romániai magyarok

helyzetének és sorsának, jóllehet az utóbbi jóval súlyosabb és égetőbb, mint az
előbbi. A romániai magyar kisebbség bajai sokkal előbb foglalkoztatták a magyar
és a külföldi közvéleményt, mint a szlovákiaié.22 A magyar nemzetiségek ügye

mindezideig a magyar-román viszonyt is érzékenyebben érintette, mint a ma-

gyar-csehszlovákot. Mégis a szlovákiai magyar kisebbséggel foglalkozó irodalom
nagyobb, mint az úgynevezett erdélyi kérdésé, vagy általában a romániai magyarokat érintő témaköré. Míg romániai vonatkozásban a nagyerejű publicisztika, 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 bizonyították

Révay István, Peéry Rezső, Borsody István, Ölvedi János kutatásai és tanulmá-

nyai, valamint Peéry Rezső, Janics Kálmán, Duray Miklós könyvének és a Csehszlovákiai Magyar Jogvédő Bizottság jelentésének kiadása, Ölvedi János hamaro-

san megjelenő műve ennek a sornak további és reméljük, nem utolsó láncszeme.
A szerzők valamennyien a hajdani magyar Felvidéken, illetve Szlovákiában szü-

lettek. A tudományos érdeklődést tehát részben a szülőföld iránti szeretet és
ragaszkodás is befolyásolta.

Ölvedi János 1914 július 20-án született Érsekújvárott. Apját is Jánosnak hív-

ták. Banktisztviselő volt, majd a helyi takarékpénztár igazgatója lett és mivel a
szlovákiai magyar közéletben is élénken részt vett, a Magyarországhoz 1938
22

Előszó

Ölvedi

János

tanulmányai

gyűjteményéhez. (Rövidített változat.)

„Napfogyatkozás”

címen

megjelenő
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őszén történt visszacsatolás után a város polgármesterévé választották. Az Ölvedi
család a város megbecsült és köztiszteletben álló családjai közé tartozott. Az ifjú

János édesanyját Noszkay Erzsébetnek hívták. Akik ismerték, példás háziaszszonynak és gyermekeit aggódva 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 korában
egy drámai munkájával tűnt fel és a húszas évek elején az újjáéledt irodalmi élet-

ben fontos szerephez jutva nagy népszerűségre tett szert. Budapesten, 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 okozta belső sérüléseket sohasem heverte ki. Ezek folyományaként
1931 június 21-én Budapesten meghalt. Lírai munkáit több verseskötet őrzi.

Ölvedi János sohasem beszélt bátyjáról. Az én kíváncsiságomat sokszor fur-

dalta Ölvedi László személye és sorsa, de mivel több évtizedes barátságunk és
gyakori találkozásaink, különösen alsóbajorországi házában tett látogatásaim és a

nyári hétvégeken folytatott hosszú beszélgetéseink 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 özvegyétől tudom, hogy keveset látták és alig ismerték egymást.

Ölvedi János a középiskolát az érsekújvári magyar gimnáziumban végezte,

majd érettségi után a pozsonyi szlovák egyetemen kezdte el főiskolai tanulmányait. Érsekújvári ismerősei szerint kiváló diák, lelkes cserkész és ígéretes jövőjű

fiatalember volt. Pozsonyból 1934-ben Budapestre, a Pázmány Péter Tudományegyetemre került. Egyetemi leckekönyve szerint szeptember végén kezdte el

az előadások hallgatását a jog- és államtudományi karon. Felvett minden kötele-

ző kollégiumot (Angyal Pál, Notter Antal, Eckhardt Ferenc, Tomcsányi Móric,
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Kovács Gyula, Ottlik László, Navratil Ákos, Moór Gyula, Szladits Károly voltak
a tanárai), de hallgatott filozófiát Kornis Gyulánál és bevezetést a szociológiába
Dékány Istvánnál.

Egyetemi évei alatt részt vett a diákpolitikában. 1936-ban egyike azoknak,

akik – köztük Kovács Imre – az addig tétlen Egyetemi Kört érdekes előadások

tartásával és akciók kezdeményezésével a terjedő és izmosodó népi gondolat fó-

rumává igyekeztek tenni, párhuzamosan néhány kommunista diák tevékenységé-

vel, akik ugyancsak igyekeztek kihasználni a Kört a maguk céljaira. Ez a Kör
szervezte az 1937 március 15-i Múzeum kerti diákgyűlést, amelyen kibontotta

zászlaját a Márciusi Front. Kovács Imrétől tudom, hogy Ölvedi lelkesen és odaadóan vett részt az Egyetemi Kör munkájában.

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 évfolyamait. Az 1935 május–
augusztusi kötetben „A szlovenszkói új magyar generáció” 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 Csehszlovákiában” 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 nemzetiszocializmus híve, mérsékelt, középutas politikusnak számított, aki sokat tett a szlovákiai magyar kisebb-

ség érdekében. A neki szervezett Felvidéki minisztériumban maga mellé vette

Ölvedi miniszteri titkári rangban. Útjaik később elváltak. János többször beszélt
nekem Jarossal való kapcsolatáról, elismeréssel arról, amit a kisebbségi politiká-

ban tett és amivel felvidéki miniszterségét elkezdte, de értetlenséggel és mély
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csalódással arról, amivé később lett, arról a tévútról, amelyre a terjedő nácizmustól elhódítva 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 bizottságot és nagy szószólója

volt a magyar-bolgár együttműködésnek). Amikor azonban Szófiából Ankarába

akarták áthelyezni, lemondott. Visszatért 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 melletti fa-

luban, 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 könyvtárában tartóz-

kodott, 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 mene-

kültsors megpróbáltatásairól és személyes gondjairól, „őszinte vallomás ez a

könyv – írja – a számkivetésben élő magyar író őszinte vallomása a sivár jelenről,
a tévedésekkel, hibákkal teli magyar közelmúltról, és egy igazságosabb, becsületesebb, emberibb és magyarabb jövőről, melynek el kell következnie.” Hárem és
fél évtizeddel később lapozgatva ebben a könyvben, feltűnik, hogy milyen józanul

és reálisan látta a maga és környezete helyzetét, mily idegenkedéssel töltötte el a

múltból tanulni nem akarás és az avult nézetekhez való makacs ragaszkodás lát-

ványa. Elítélte például azokat az emigráns társakat, akik szerint a földreformot

„magyar ember nem ismerheti el törvényesnek, mert idegen megszállás alatt jött
létre”, és mert „olyan forradalmi 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
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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 mondhattak 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 kö-

rében, eléggé ritka volt, de ellentmond annak a közhiedelemnek is, hogy 1945ben nyugatra távozott magyarok körében nem találtatott más, mint megátalko-

dott 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 kérdéseivel foglalkoznak, első-

sorban 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 különböző folyóiratokban és lapokban gyakran szerepeltek írásai, a németor-

szági emigráns orgánumok legszorgalmasabb munkatársai közé tartozott. A
müncheni Hungáriának 1948–49-ben főmunkatársa volt.

Ez a tevékenysége alábbhagyott azután, hogy kivándorolt az Egyesült Álla-

mokba és 1951 márciusában a Szabad Európa Rádió munkatársa lett. Először a
new yorki szerkesztőségben dolgozott, majd a müncheniben. A rádióban első-

sorban művelődési témákkal foglalkozott, több mint két évtizedig 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 ideje,

energiája, ereje maradt írói tervei megvalósítására. Szaporodtak a szlovákiai ma253

gyarokkal, nemzeti és nemzetiségi kérdésekkel foglalkozó tanulmányai, cikkei,
kritikái. Munkái az Új Látóhatárban, az Irodalmi Újságban és a Katolikus Szem-

lében jelentek meg, az utóbbiban kisebbségi rovatot indított és szerkesztett,

amelyben a folyóirat munkatársai rendszeresen beszámoltak a szlovákiai, románi-

ai és kárpátaljai magyarok problémáiról.

Püski Sándor new yorki kiadóvállalatánál megjelenő kötete válogatás e ta-

nulmányokból. 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 ismerjük a tényeket és abból
vonjuk le a cselekvésre vonatkozó következtetéseket. Nem kergetett délibábokat,

nem túlozta el a kisebbségi bajokat és panaszokat, mindig ügyelt a realitásokra,
amelyek figyelembe vétele nélkül 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 sor-

rendbe. 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 néhány barátja folytatta.

Ölvedi János a kötet végére egy utószót tervezett, amelyben arról kívánt be-

szélni, hogyan látja egy esetleges kibontakozás lehetőségét. A távolabbi jövőt
tekintve szeme előtt a dunavölgyi népek federációjának eszméje lebegett, a köze-

lebbi jövőre vetve pillantását pedig úgy érezte, hogy a teljes állampolgári egyenjogúság és a magyar kisebbség önigazgatása kínálja azt a megoldást, amely a pil-

lanatnyi égető problémáknak véget vethetne. Az a néhány papírlap, amelyet az

utószó témaköréhez csatolt, idézeteket tartalmaz, feltehetően azzal a rendeltetés-

sel, hogy majdan bekerüljenek a szövegbe. Az egyik Ady Endrétől való: „S akik

még vagytok őrzőn, árván, / őrzők: vigyázzatok a strázsán!”, a másik Győry Dezső költő 1940-ben írott két sora: „Gyűlölségre nevelt a sorsunk, / mi szeretetre
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 látható, hogyan kívánta zárni
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művét. Annak a reménynek kifejezésével, hogy a Duna völgyében élő népek

megtalálják a szóértés és együttműködés útját. Feledve a múlt előítéleteit, félté-

kenykedéseit, irigykedéseit, acsarkodásait és hadakozásait, a közös érdekekre
vetik pillantásukat és a közös tennivalókra fogják össze erőiket, hogy elmúlván a
napfogyatkozás, déli verőfény ragyogjon ott élő minden emberre.

Ölvedi János (1914–1983) Új Látóhatár, 1983. (34. évf.) 4. sz. 522-526. o.
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OLVASÓNAPLÓ
Schöpflin Gyula: Szélkiáltó, Emlékezések, Irodalmi Újság Sorozata, Párizs 1983,
153 l.
Schöpflin Gyula csendes, nyugodt, rokonszenves ember. Soha sem volt hangos

és erőszakos, amikor véleményt nyilvánított, vagy felfogását másokkal 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 irodalmi 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 körben 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 kérdezőnek és

kételkedőnek. „Csak azért, mert valaki a tekintély vagy hatalom alapján állít va-

lamit, 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 „gondolkodás”. A gondolkodás tehát a kétkedéssel, az ismeretek megkérdőjelezésével
kezdődik.
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Schöpflin Gyula egyetemi évei alatt, az Eötvös Kollégiumban, ugyancsak ez-

zel a szellemmel találkozott. „Az Eötvös-kollégium – írja – melegház volt, sza-

badelvű 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 éjszakába nyúló viták nevelő hatása él talán legélesebben emlékemben: az
audiatur et altéra pars gyakorlata.”
Ilyen előzmények után ésszerűnek és természetesnek tetszik a kérdés, mi ve-

zethette Schöpflin Gyulát a kommunista mozgalomba, amelyben türelem, kétkedés, mások véleményének tisztelete nemigen számít erénynek, sokkal inkább

polgári csökevénynek és gyengeség jelének. A kérdésre a könyvben nem kapunk
kimerítő és megnyugtató választ. Csak feltételezhetjük, hogy – akárcsak a nyu-

gat–európai országok oly sok jeles szellemét – a társadalmi bajok és fogyatékosságok, valamint a leküzdésükre tett polgári kezdeményezések elégtelensége hajt-

hatta az üdvöt és megváltást hirdető baloldali szélsőség táborába. Schöpflin erről

csak annyit mond, hogy. „Magyarázatot kerestünk a világ és a társadalom kérdé-

seire, 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 éretlenség-

gel és tapasztalatlansággal mentek bele ezek a fiatalok az illegális összeállásba:

„lelkesen, naivul és izgatottan belementünk egy romantikus kalandba anélkül,
hogy felmértük, felmerhettük volna a következményeket”. Mentségükre szolgál

mindenképpen, hogy fiatalok voltak es ifjúi láz hajtotta őket. Rátapint Schöpflin
a korabeli kommunista értelmiségi mozgolódások legfőbb gyengéinek egyikére,

arra ugyanis, hogy a résztvevők nem ismerték sem a munkásokat, sem a parasz257

tokat. Idegen volt nekik az a proletárvilág, amelynek érdekeit es felszabadulási

vágyát vélték kifejezésre juttatni. Védett polgári környezetből cseppentek bele a
munkásmozgalomba, azt remélve, hogy az elméleti felkészültség pótolhatja a

társadalom peremén élők életérzését, élményét es tapasztalatát. Schöpflin bevallja, 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 if-

júmunkásoknak, 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 olvasni-

valóval, saját ruhaneművel; s ami számomra a legfőbb élmény volt: elsőízben
kapcsolatba kerültem a munkásosztállyal”, 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 vélemé-

nye volt-e, vagy a mai is, mert ha az utóbbi, akkor érdemes lett volna hozzáfűzni,
hogy az elmúlt évtizedek bőven szolgáltattak súlyosabb és kegyetlenebb „osztály-

ítéleteket”.

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 őszinte-

sége és nyíltsága meglepi az olvasót, hiszen nem mindennapos jelenség, hogy

valaki ily kendőzetlenül és leplezetlenül beszél múltjáról és önámításairól.
Schöpflin könyvének, egyebeken kívül, ez egyik tagadhatatlan erénye.

A szerző részletesen beszámol írói pályájának kezdeteiről. Az első írásokról, a

Nyugatnál kifejtett munkatársi tevékenységéről, a Révai Könyvkiadónál 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 kommunista párt orgánuma volt – Schöpflin Gyula
üdvözölte elismerő hangon. Ugyancsak amolyan pártmegbízatást teljesítve vesz
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részt a Független Színpad című folyóirat munkájában, amelyet – mint írja – a

párt érdekében 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 elmondja, hogy fellélegzett,

amikor a Szovjetunió elleni náci támadással ez a szövetség összeomlott. A kom-

munisták 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 válságának forrása: „Én

valahogy azt vártam, mihelyt a harc elül, a megszálló parancsnokság proklamációt bocsát ki, közli a polgári lakossággal, mit szabad, mit nem szabad tenni, miért
hová kell fordulni – ehelyett Dzsingisz Kán katonáival találtuk szemben magunkat. Igyekeztem némi realizmussal szemlélni viselkedésüket, én is voltam katona,
így bele tudtam képzelni magam lelki állapotukba. Szemmel láttam, mit jelentett
emberéletben Budapest felszabadítása. De ezt a kiszámíthatatlan, minden rendszer 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 antikommunista, a

hatalomváltásban csak poklot és pusztulást volt hajlandó látni, a másik, a szélső-

baloldali és prokommunista meg csak mennyországot, amely meghozza az el-

nyomottaknak a jogokat és az egész társadalomnak a szabadságot. A Szovjetuniót és a Magyarországra váró sorsot csak kevesen mérték fel reálisan, azok, akik

megtanulták és megértették 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
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propaganda hazugságai, mind a kettő közrejátszott abban, hogy a magyar nép a

fordulat után mindenféle fikciótól terhelten figyelte sorsának alakulását.
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. Büszke-

séggel töltötte el a tudat, hogy „mi, kommunisták, látszottunk egyedül cselekvő-

nek, tevékenynek, a romok, a hullák közepette”. Valóban, így volt, de miért oko-

zott ez büszkeséget, hiszen semmi másnak nem volt tulajdonítható, mint a helyzet logikus következményének, annak, hogy egy letaglózott országban magától
értetődően a győztesek szövetségesének 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 negy-

venötös korszak kezdetének eseményeit és jelenségeit. Mint rádiós műsorigazgató sok embert ismert meg és bőven adódtak helyzetek, amelyekben érzékelhető

volt, milyen szellemben és felfogásban rendezkedik be a kommunista új világ.
Igen jellemző a vezető pártemberek beállítottságára az az epizód, amelyet rádiós

munkájával kapcsolatban említ. Révai Józseffel irodalmi problémákról beszélgetett. „Azt találom mondani, hogy komoly írói feladatnak tekintem a nácik, nyila-

sok lelki alkatának elemzését. Mi tesz egy embert, művelt nemzet fiát, SSlegénnyé, koncentrációs táborok őrévé? Már csak a nil humánum ... elve alapján
is. Révai szemüvege még izgatottabban villogott, mint máskor, es heves, elutasító
kézmozdulattal, 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 kételkedni kez-

dett, vajon, jó irányba vezet-e a Sztálin és Rákosi által kijelölt út. Illúzióitól

azonban még a valódi tények felismerése és csalódásai ellenére sem szabadult
meg. A szovjet példából ugyan kiábrándult, de azt hitte, hogy Magyarországon

másképp is „épülhet szocializmus”, mint álmai és reményei hazájában, a Szovjet260

unióban. Bevallja, „még mindig úgy éreztem, mi másképpen fogjuk csinálni,

tanulunk az ő hibáikból; évtizedekbe fog telni, míg a népi demokráciából lassú,
szerves fejlődés, meggyőzés és példaadás lévén valódi, művelt, türelmes és szabad
kommunizmus lesz, nyugat–európai magyar kommunizmus. Ahogyan azt Marx
és Engels megálmodták. Azaz: fából vaskarika.” Ábránd a valóságból és a kétel-

kedő Schöpflin nem is tagadja, hogy szíve mélyén milyen reménytelennek látta –
Rákosival, Révaival es a hasonló típusú funkcionáriusokkal berendezkedő –

kommunizmus megváltozásának esélyeit. A jövő nem a Schöpflin–féle idealistá-

ké, 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

funkcionáriusok. „Bár volt bennem nemi gyanakvás – mondja Schöpflin –, akkor

még nem tudatosítottam a felismerést, hogy a bolsevizmusnak sikerült egy olyan
uralkodó réteget kialakítania, melyet az önérdeken kívül elsősorban az egymástól
való állandó félelem abroncsa tart össze: a cinkosok 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 mezőgazdasági munkások hazatérése érdekében.
Amikor egy budapesti útja alkalmából Rákosinak megemlítette, hogy Wallenberg sorsa mennyire foglalkoztatja a svédeket és tenni kellene valamit, az szokat-

lan élességgel kikelve magából azzal zárta le az ügyet, hogy: „Nem érünk rá tö-

rődni azzal az amerikai kémmel!”

A követségen elszaporodtak Rákosi emberei és a légkör mind elviselhetetle-

nebbé vált, különösen, amikor kirobbant a Rajk-ügy és a volt belügyminisztert

kivégezték. Schöpflin úgy érezte, betelt a pohár. Hivatalosan Budapestre utazott,
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de Koppenhágában családjával együtt nem a dél felé induló Skandináv Expresz-

szre szállt át, hanem nyugat felé vette útját es Angliába hajózott. 1950. január

15-e volt. „Ezzel kiléptünk a történelemből” – írja, majd részletesen elmondja,
hogyan igyekezett beleilleszkedni 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

demokratikus rendszer, amely Európa java részén, Észak-Amerikában, s imittamott máshol is kifejlődött (nevezzük nevén a gyereket: a kapitalizmus 20. századi formája), a leghumánusabb, legsikerültebb kivirágzása a társadalmi fejlődésnek – minden hibája, igazságtalansága, belső ellentmondása ellenére –, mert az
adott lehetőségek között, bármily tökéletlenül is, a legnagyobb teret nyújtja az
egyéni és társas szabadságnak”.
Elismerés illeti Schöpflin Gyulát, hogy élete tapasztalatait papírra vetette, pá-

lyafutásának 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 irodal-

ma van. Amilyen örvendetes, hogy az elmúlt több mint huszonhét év alatt köny-

vek százai láttak napvilágot, majd minden jelentős közszereplő nyilvánosságra
hozta emlékeit és tudós szakemberek, elsőrangú történészek dolgozták fel a for-

radalmi napok eseményeit, annyira sajnálatos, hogy a dokumentumtermés eléggé

szegény. Nyilvánvaló oka ennek az, hogy dokumentumok kevésbé kelendőek,
mint a visszaemlékezések, tudományos és regényes feldolgozások, a politikai
riportokról nem is szólva. Mivel pedig a külföldi magyar könyvkiadás önmagára

van utalva és nem állnak mögötte vagyonos intézmények, nem meglepő, hogy a
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kiadók elsősorban szélesebb körű érdeklődésre számot tartó, tehát eladható
könyvek megjelentetésével foglalkoznak.

Nagy kár, hogy néhány alapvető dokumentum még mindig nem áll a forrada-

lom 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 november 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 gyűjtemény, amely
ugyancsak, nyilván pénzügyi okok miatt, tovább csökkentette a dokumentáció
terjedelmét.

A dokumentum kiadványok elégtelenségét és hiányát némileg enyhíti Nagy

Ernő vállalkozása, amely mintegy háromszáz lapon a forradalmi sajtóból ad válo-

gatást. A gyűjtemény jelentőségét növeli, hogy nem szemelvényeket ad, hanem
újságok és röpiratok teljes anyagát, a korabeli példányok hasonmás kiadásával. A

forradalom jelentős cikkeinek, híreinek és tudósításainak nem csupán a szövegét
kapjuk meg, de látjuk azt a környezetet is – a teljes lapot –, amelyben megjelen-

tek. A franciaországi Giromagnyban élő Nagy Ernőt elismerés illeti, hiszen

nemcsak a megjelentetés költségeit vállalta magára, hanem hosszú hónapokat
áldozott – különböző városokba utazva – az anyag felkutatására, összegyűjtésére

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 Rajktemetésről és a Rajk-per meggyilkolt elítéltjeiről olvashatunk. A forradalomnak

ez volt a nyitánya. Az is helyes, hogy a kötet nem fejeződik be november 4-ével,
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hanem szerepelnek benne a szovjet második beavatkozás után megjelent lapok és
röpiratok is.

A gazdag gyűjtemény nemcsak a történészeknek és közíróknak nagy haszon-

nal forgatható segédeszköze, hanem érdekes olvasmány mindazoknak, akiket

őszinte érdeklődés és tanulni vágyás, esetleg a múlton való elmerengés és a fiatalság utáni nosztalgia hajt az ötvenes évek története felé.
*

Szirmai Endre: Hangtalan jár a köd, válogatott versek, Stuttgart 1983, 288 l.

Szirmai Endre, a Stuttgartban élő orvosprofesszor és költő élete egy színes

tartományát hódította meg a költészetnek és építette be lírai alkotásainak összes-

ségébe. Új kötetében az irodalom anyagává lényegítette át találkozásait világhíres

emberekkel és korunk néhány jelentős szellemével. Hivatásánál fogva állandóan
járja a világot, szinte megszakítás nélkül forog tudósok, írók és politikusok társa-

ságában, elismert orvosként és kutatóként tudományos konferenciák szívesen

látott vendége, kivételes nyelvtudása és helyismerete következtében otthonosan
mozog majd minden földrészen.

A kötetbe felvett versek ennek a kozmopolita tudósi életnek és nemzetközi

ihletésű létformának a lírai lecsapódásai. Szirmainak még a leghétköznapibb és

legszokványosabb esemény is költészetre ihlető alkalom. Megérkezés egy új vá-

rosba, leszállás valamely egzotikus hely repülőterén, levélváltás régi baráttal vagy
új ismerőssel, találkozás világhírű kollégával, 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 irodalomtörténész es kritikus találóan állapítja meg, hogy Szirmai nemcsak az avatott kutató
figyelmével hajol a tárgyak és események fölé, hanem a költő átlényegülni és
átlényegíteni kész tehetségével is.

Ennek eredményét lehet, mint műalkotást és lehet, mint kultúrtörténetet 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
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utalást, észrevételt, felismerést tartalmaznak, amelyek – minthogy napjaink kiemelkedő alakjai a hősei – valamennyire 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, írók és művészek szabad
köztársaságát, az abban uralkodó életfelfogásokat és magatartásformákat, akkor

nem kerülhetik ki Szirmai Endre új kötetét, 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 utánzásra

méltó vállalkozásba fogott 1977 őszén. Az előadások és értekezletek között egy
harmadik formát talált ismeretgyarapításra és kommunikációra. Az ötlet abból

áll, hogy valamely téma megtárgyalására felkért előadó nem egyetlen esten szere-

pel, hanem két–három estén folytatólagosan adja elő mondanivalóját, amelyet
ennélfogva sokkal bővebben és alaposabban fejthet ki, mintha egyetlen előadásba

kellene beleszorítania. Az elgondolás bevált, úgyhogy a Kör folytatta a kezdeményezést, és immár évek óta rendszeresen hívja meg a környék magyarjait – a helyi
Rutgers Egyetemmel karöltve rendezett – tudományos szemináriumaira. A meg-

hívottak 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 elő-

adások 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 munkásosz-

tály nevében eddig magyarul nem, csak idegen nyelveken jelent meg, ez a vala-

265

mivel 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 az-

óta elhunyt Kovács Imre A Márciusi Front című munkája, amelyben ugyancsak

személyes szerepét taglalva, minden korábbi beszámolójánál részletesebben

mondotta el, hogyan és milyen körülmények között született meg a népi mozgalom első jelentős politikai szervezete.

1981-ben adta ki a Bessenyei György Kör Király Béla Az első háború szocia-

lista országok között című tanulmányát, amelyben személyes tapasztalatainak

előadásával erősítette meg régi tételét, hogy az ötvenhatos 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 em-

bertelenségben címen e hírhedt koncentrációs táborban szerzett benyomásait 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 beszámolója 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 5. kötete Kiss Sándor A magyar demokráciáért című munkája,

amelyben azokról a népi intézményekről és kezdeményezésekről számolt 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 következményeként ragadott el a halál,
olyan értékes vállalkozásokról adott tájékoztatást, mint a sárospataki népi szelle-

mű cserkészcsapat, a Soli Deo Glória, a Márciusi Front, Kerkai Jenőék katolikus

parasztifjúsági mozgalma, a reformer szándékú ifjúsági körök, a hódmezővásár-

helyi találkozó. Kötetében Kiss Sándor felidézte szerepét az ellenállási mozga-

lomban, majd nagy jelentőségű munkáját a parasztszövetségben es a kisgazda266

pártban, elsősorban a paraszti érdekképviselet megteremtése es a parasztegység
létrehozása érdekében. A könyvet nemcsak szerzőjének illetékessége és avatott-

sága 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. Amikor

évekkel ezelőtt eldőlt, hogy a negyvenedik évfordulót egy dokumentumgyűjte-

ménnyel 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 szárszói jegyzőkönyv újbóli ki-

adásának tervével, hanem az 1943-mashoz hasonló konferencia megrendezésének gondolatát is felvetették és megkezdték annak kitapogatását, vajon lehetsé-

ges-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 számbavétele és a magyarság mai helyzetéről való gondolkodás is. Az előkészületek közben történt a szovjet párt- és állami apparátus élén az ismeretes sze-

mélyi változás, Andropov hivatalba lépése, aminek következményeként az egész
kelet-közép-európai kommunista táborban bizonytalanság, 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 Magyar-

országra utazzék, hanem azért is, mert a megromlott szellemi légkörben gondol267

ni sem lehetett a 43-mashoz hasonló széles körű összejövetel megrendezésére.
Az évforduló alkalmából megjelent némely írások mutattak, milyen határai vannak a kérdés tárgyalásának, mennyire megszűkültek a szabad eszmecsere lehető-

ségei. Az emlékezés a minimumra 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 szervezet vállalta a kiadás
patronálását.

A kötet anyagát Györffy Sándor, Sebestyén László és Sípos Attila gyűjtötte és

állította össze, ők írták az összekötő szövegeket is. Főszerkesztőként Pintér István párttörténész jegyzi a kötetet, tőle származik a bevezető tanulmány, amely a

szárszói probléma marxista értelmezését hivatott adni es nyilvánvalóan az ő fel-

adata volt, hogy a szerkesztésben a pártszempontok érvényesüljenek.

Az előszót Kállai Gyula írta, kettős minőségben. Mint a Hazafias Népfront

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 – 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 Kállai hozzáteszi, hogy: „Ma megvan minden lehetőségünk

arra, hogy az akkor publikált anyagot megtisztítsuk bizonyos korabeli szennyeződésektől”. 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 általában ideo-

lógusok, 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
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szövege nemcsak hogy rövidítve, de egyáltalán nem került bele a kötetbe. Nagy

kár, mert a teljesség rovására történt, ami dokumentumgyűjteménynél nem elhanyagolandó szempont.

Miután a szóban forgó Szárszó-kötet nem lett az, aminek elgondolói szánták,

nagy kár, hogy Püski Sándor a budapesti kiadás kedvéért lemondott a maga

Szárszó-anyagának tervezett kinyomtatásáról. Ez tartalmazta volna a teljes 1943-

as kiadást, az abból – a kéziratok késedelmes leszállítása miatt – kimaradt felszó-

lalásokat, a korabeli sajtóvéleményeket, a gazdag képanyagot és nem utolsósorban Püski Sándor terjedelmes visszaemlékezését a Magyar Élet Könyvkiadó mű-

ködésére es a szárszói konferencia 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 folyóiratok és

lapok hasábjairól, archívumokból vett darabokból, valamint addig nem publikált

kéziratokból olyan gyűjteményt állítottak össze, amelynek elsőrangú dokumen-

tumértéke van és olvasmánynak is élvezetes.

A fő fejezetekben részletes beszámolókat olvashatunk az 1942 februári mun-

kás-, paraszt-, értelmiségi ifjúsági találkozóról, a Soli Deo Szövetségről, az 1942es szárszói konferenciáról, a Magyar Élet Könyvkiadóról, a népfőiskolás és a népi
kollégiumi mozgalomról, a parasztszövetség kezdeteiről, majd az 1943-as szár-

szói konferenciáról, a kötet fő témaköréről. Itt a szerkesztők átvették, illetve
kiegészítették az 1943-ban kötetben megjelent jegyzőkönyvet, hozzátéve a kora-

beli sajtóhangokat, majd egy 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 szár-

szói előadása, amelyről ő egy önéletrajzi írásában azt mondotta, 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 szerepének
csökkentésére és ténykedéseik jelentőségének elhalványítására. A konferencia
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olykor másodlagos fontosságú előzményeinek es kísérőjelenségeinek bő taglalása
arra is szolgálhat, hogy kevesebb szó essék magáról a konferenciáról és az ott
uralkodó közhangulatról. Az anyag bősége egyfelől dicséretes és a gyűjtemény
javát szolgálja, másfelől – erős a gyanúm – alkalmas arra, hogy a szárszóig talál-

kozó a különböző munkás–paraszt–értelmiségi összefogások egyikének, a kom-

munista népfront–taktika részének, 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 szerepéről az újabb kori magyar történelemben.

Olvasónapló [Schöpflin Gyula: Szélkiáltó: Emlékezések c. könyvéről] Új Látóhatár, 1984. (35. évf.) 1. sz. 122-131. o.
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OLVASÓNAPLÓ
Huszár Tibor: Beszélgetések, Magvető, Budapest 1983, 466 l.
Huszár Tibor „Beszélgetések” című kötete hét interjút tartalmaz, amelyeket a

budapesti szociológus nyugaton élő magyar írókkal és politikusokkal készített
1977 október második felében és november első napjaiban Párizsban, London-

ban, New Yorkban és Washingtonban. Beszélgetőpartnerei 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 folytatott két beszélgetés hangszalagon történő

rögzítéséhez. Huszár szeretett volna Schöpflin Gyulával és Ignotus Pállal is ösz-

szejönni, 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 el-

ső felének irodalmi és politikai közviszonyai érdekelték. A kérése az volt, hogy
interjúalanyai ne érintsék az 1945-ös és az azt követő eseményeket. Tehát ne
nyilvánítsanak véleményt olyan témákról, amelyek Magyarországon részben ta-

buknak számítanak, részben csakis a hivatalos felfogásnak megfelelően érinthe-

tők. 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 történetéről.

A megkérdezettek közül Kovács Imre, Nagy Ferenc és Kiss Sándor már nem

él. Ők tehát már nem hitelesíthették a hangszalagra vett beszélgetésük írásos
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szövegét. Huszár az érdekelteknek azt mondta, hogy a hangfelvételek az Eötvös

Lóránt Tudományegyetem Szociológiai Intézetének archívuma számára, tehát
nem a publikálás szándékával készülnek. Szabó Zoltán kivételével mindenki

kötélnek állt, elsősorban azért, mert a budapesti vendéget bizalmat keltő ajánlá-

sok előzték meg, olyanok részéről, akiknek szavát nyugaton komolyan veszik. A

beszélgetések kinyomtatásának ötlete 1982-ben vetődött fel és Huszár csak akkor
tájékoztatta erről interjúalanyait, amikor tanszéke már megállapodott a Kossuth
Kiadóval.

A gyűjtemény 1983 őszén jelent meg. Beszélgetőtársairól a kötet összeállítója

az Utószóban azt írja, hogy Püski Sándor kivételével „a hidegháború éveiben

valamennyien a magyar emigráció jellegadó képviselői voltak. Olyan személyek,
akik az elmúlt évtizedekben a magyar népi demokráciával szemben ellenséges
politikai nézeteiket a Szabad Európa Rádió, az Amerika Hangja és a BBC adásaiban újra és újra kinyilvánították. Politikai nézeteiket mindenekelőtt rokonította antikommunizmusuk és szovjetellenességük”. Többektől tudom, hogy Huszár
nem úgy közeledett 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 ismeretes, hogy ellenszenves, de „eltűrt” nézetek kinyomtatásához kritikai magyarázatot illik fűzni. Az

Utószónak valószínűleg az a célja, hogy megszűntesse azt a „zavart”, amely a
nyugati írók és politikusok szavai nyomán a magyarországi olvasók agyában eset-

leg keletkezhetnék. Nem hinném azonban, hogy Huszárnak kezdettől fogva ez
volt szándéka. Sokkal inkább arra gyanakszom, hogy azok számára akarta „he-

lyükre tenni” a dolgokat, akiktől a kiadás függött.

Az Utószó kellően át nem gondolt és helyenként – bocsánat a kifejezésért –

eléggé zavaros. Megtudjuk belőle például, hogy „a Bethlen–féle csoportosulás

ideológiájának fontos eleme a neokonzervatívizmus, míg a Gömbös–csoport
prefasiszta, nemzeti radikális jelszavakkal operál”. Huszár 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 Bajcsy272

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 radika-

lizmus címszava alatt, mint Szabó Dezső, Barrés, Chamberlain, Milotay, Lend-

vai István, az osztrák Schönerer és Lueger. Mulattató lett volna olvasni, hogy

milyen rokonságot konstruál ezek között, de erre már nem tért ki. Megállapítja
viszont, hogy a nemzeti radikalizmus nem volt egységes áramlat, tehát felmentést

ad önmagának, hogy kénye–kedve szerint bárkit belevehessen, akinek a nézetei
nem tetszenek neki. Ez lenne a marxista magyarázat?

De ez, úgy látszik, nem elég. Azzal folytatja, hogy Gömbös hatalomra kerülé-

sével „megszűnik az újkonzervativizmus hegemóniája, de a nemzeti radikalizmus

csak szavakban válik kormányzati elvvé: a nagybirtok és a nagytőke pozíciói szilárdak maradtak”. Égbekiáltó tudatlanságomban eddig úgy véltem, hogy a nem-

zeti radikalizmus képviselői Bajcsy-Zsilinszky, a népi írók, a falukutatók, az agrárszocialisták voltak, akik Gömböst a nagybirtok és a nagytőke épségben hagyá-

sáért 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 radika-

lizmus is polarizálódott, „s – legalábbis részben – jellege is módosult”. „A szélsőjobboldali ideológiákon belül elkülönül az úgynevezett úri és populista demagógiával

operáló

nemzetiszocialista

irányzat

s

a

németbarát,

illetve

a

hungarofasiszta tendencia.” Ismét manipuláció a fogalmakkal annak érdekében,
hogy a dolgok még jobban összezavarodjanak és például a populista jelző az úri, a
nemzetiszocialista, a németbarát és a hungarofasiszta közelébe kerüljön. Az is új
ebben

a nyakatekert fogalmazásban, hogy a nemzetiszocialista és

a

hungarofasiszta irányzat elkülönül 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 létét a

kommunista párt népfrontpolitikájának és a népi írói mozgalmon belüli új törekvéseknek: a demokratikus forradalmi alternatíva vállalásának”. Az már kétségte-

len eredmény, hogy egy kommunista szerző nem tulajdonítja a Márciusi Frontot
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egyedül az illegális kommunisták művének, 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 társa-

dalom– és jövőképe semmit sem változott 1937-ben. Ugyanaz volt a Múzeum

kerti zászlóbontás előtt és után. Az írói tábort jellemző jegyek nem módosultak.
Egyenként 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 utóbbi-

ak álltak a Márciusi Front mellé. „Demokratikus forradalmi alternatíva” vállalása
ebben az összefüggésben üres szólam.

Teljesen zavaros, amit az „országgyarapítás mámorá”-ról ír. Ez szerinte

„évekre elerőtlenítette a demokratikus, baloldali mozgalmakat, s erősítette a
nemzeti sorskérdésekként számon tartott társadalmi ellentmondások faji radikalizmus jegyében való megoldásának illúzióit”. Huszár ismét össze nem tartozó
dolgokat

kever

össze.

Természetesen

volt

olyan

jelenség,

amit

az

„országgyarapítás mámorá”-nak lehet nevezni. A demokratikus, 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 állandó-

an visszatér rá. Imrédyvel kapcsolatban oly módon, hogy annak „nemzeti radiká-

lis jelszavai a zsidótörvények gyors és következetes végrehajtását, 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,
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hogy a nemzeti szocializmus a nemzeti radikalizmus következménye, vagyis a
kettő egy fáról termett. Hogyan kerülnek közéjük tehát válaszfalak?

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 nemzeti-

szocializmust 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 követke-

ző meghatározás: „Keresztes–Fischer ... ellenpontozni kívánta a német nemzeti-

szocializmus magyar képviselőit. S feltételezhetően éppen e célból bátorította pl.
a „Magyar Út”, „Magyar Élet” harmadikutas törekvéseit.” Az „ellenpontozást”

csak úgy érthetem, hogy szerinte Keresztes–Fischer mint reakciós ellenforradalmi miniszter természetesen nem keresztezhette a magyar nyilasok törekvéseit, ő

csak ennél gyengébb ellenintézkedést 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 nézeteik és

viselkedéseik alapján ítél, mintha valaki Bajcsy-Zsilinszkyről szólva állandóan az

Áchim-gyilkosságot és az ébredő korszakot emlegetné, 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 bizonyult,

mert az avatatlan olvasóra gondolva tájékozatlanságra valló kérdések tömegét
tette fel, jóllehet több helyütt tanújelét adja annak, hogy sokat olvasott és a felve-

tődött 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 nagyságok – pl. Bálint György, Gaál Gábor stb. – felől érdek-

lődik, vagy Erdei Ferenc javára szóló nyilatkozatokat próbál kierőszakolni. A
kapott válaszok aligha erősítik meg azokat a lelkes megállapításokat, amelyekkel
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a nevezetteket illetően tele vannak a hivatalos kiadványok és felülről sugallt
elemzések.

A népi mozgalom jellegével és természetével Huszár keveset tud kezdeni.

Többször hangoztatja, hogy nem volt egységes és az egységéről terjesztett hiedelmek merő legendák. Valóban, a népi mozgalom rendkívül 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 kommunista pártok monolitikus, megbonthatatlan szer-

kezetét 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 iga-

zolni és igazolva látni, sokszor önkényesen sorolva embereket és intézményeket
az egyikbe vagy a másikba. A népi mozgalom története 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 immár Kovács Imrét és Szabó Zoltánt is megtiszteli a baloldaliság
dicsőségével, a jobboldalra utasítva mindazokat, akik szerinte nacionalista, harmadikutas, antiszemita nézeteket vallottak. Az egy pillanatig sem zavarja, hogy

az általa „baloldalinak” tisztelt írók minden aggály és fenntartás nélkül publikál-

tak 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 beszélgetőpartnereitől hallott. A népi mozgalomról szóló hivatalos állásfoglalások szülte prekoncep-

ciói változatlanul és elevenen élnek. Bízom benne, hogy a beszélgetések szövege
nagyobb hatással lesz a magyarországi olvasókra, mint az interjúk készítőjére.
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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 igényes munkában zavar.

Nem vette például észre, milyen sokszor és tüntetőén használja némely kedvenc

szavát. A „markáns” szót például. Ilyeneket ír: „Kovács Imre a népi mozgalom

balszárnyának egyik markáns képviselőjévé vált” (435), „az úri fasizmus legmarkánsabb képviselője Imrédy 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 egyedül 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 például Chorin Ferencet állandó-

an 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 profesz-

szoré 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 szerző-

jének. Simándy Pál és Simándi Béla állandóan összekeveredik. Az előbbinek „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 Mátyás híres könyvének sem „Agrárpolitikai feladatok Magyarországon”, hanem csak „Agrárpolitikai feladatok” volt
a címe. A Fodor Ferenc irányításával megjelent cserkész folyóiratnak sem „Fiatal
Magyarország”, hanem „Fiatal Magyarság” volt a neve. Szabó Zoltán szerkesztőtársa pedig nem Kovács Imre volt, hanem Boldizsár Iván. Végül Faragho Gábor
277

nem csendőr tábornok volt, hanem honvédtábornokként a csendőrség felügyelője. A kettő nem ugyanaz. A felügyelő nem volt csendőr. Éppen azért lehetett
felügyelő.

Az már valószínűleg sajtóhibának tekinthető, hogy Magyary Zoltán profesz-

szor 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 Já-

szi-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 végén 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
marxizmus kritikája, szembeállítva vele egy liberális eszmékre épülő szocializmus

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 könyvének megírásába, amely hamarosan

meg is jelent magyarul, majd németül. Ez utóbbi munkáját jóval fontosabbnak
tartotta, mint az előbbit. Ebben összegezte az októberi forradalom és a proletár-

diktatúra tanulságait. A „Marxizmus, vagy liberális szocializmus” nyeresége a
Jászi–irodalomnak és megjelentetőit mindenképpen elismerés illeti.

E majd másfélszáz lapos tanulmányt néhány apróbb cikk és tanulmány egé-

szíti ki, amelyek 1922 és 1955 között íródtak. Nagyrészt a budapesti Századunk278

ban jelentek meg, majd 1945 után nyugaton. A „Jászi Oszkár publicisztikája”
címen 1982-ben Budapesten kiadott válogatásból kimaradtak, mert ennek szer-

kesztői – Litván György és Varga F. János – mellőzték azokat a vitacikkeket,

„amelyek elsősorban nem a magyar ellenforradalmi 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 programja, 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 születésnapja al-

kalmából 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 Magyarországon elindították a Társadalomtudományi Társaságot, a Huszadik Század című folyóiratot és a Polgári Radikális

Pártot.

A szöveghez fűzött szerkesztői lábjegyzetben az áll, hogy „Jászi levelének ere-

deti kézirata sajnos nem maradt fenn”. En is ezt hittem, de amikor 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 kormányzásában,
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 kezű-

leg odaírta, hogy mivel siet postára adni, már nem nézhette át – van ugyan hézag

a kettő között, de mivel a sor végére került a (már megint), a másik sorba a lehe-

tő, 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
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mivel barátaival együtt alapítója volt a polgári radikális pártnak, némelyek azzal
vádolták, hogy ő is osztálypolitikus, a polgárság megszervezése érdekében indí-

tott pártot. „Mi – írja Jászi – a testi és a szellemi munka megszervezésére gondol-

tunk, vagyis a két legfontosabb és elhanyagolt szociális erőre, a parasztság, a falusi nép, valamint a java intelligencia irányítására. Persze azt is reméltük, hogy
elkerülve az összeütközést a szocialistákkal, sikerülni fog túlzó marxizmusukat
mérsékelni s baráti együttműködéssel taktikai és etikai hiányaikat, melyekről a
szindikalista Szabó Ervin oly sokat és szenvedélyesen beszélt, kiküszöbölni.”
Ezután következik a „Mindig hittem ...” kezdetű mondat. Nos, az én olvasatomban Jászi nem az értelmiségre és nem a munkásságra gondolt, hanem a polgárságra. Annak komoly, tiszta (már megint) lehető és megérdemelt vezérszerep-

ében hitt. Nem az egész társadalom irányítására, hanem a parasztság és a java
intelligencia megszervezésére. A munkásságot, 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 találkozásom is arról győzött meg, hogy elsősorban a parasztság és az

értelmiség érdekelte, abból a szempontból, hogy mindkettő nehezen szervezhető

lévén leginkább rászorul a citoyen értelemben vett polgárok segítségére. A polgárok vezérszerepe azért látszhatott 1955-ben utópisztikusnak, mert mind a hitle-

rizmus, 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 ismételgetésére. Az igazi kutatót jellemző kíváncsisággal és szenvedéllyel ásta bele magát az ellenállási mozgalom történetébe, nem elégedvén meg azzal, amit a történészek eddig felszínre
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hoztak s még kevésbé azzal, amit a pártos 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 szembeni 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 intézményesült 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 úgyneve-

zett polgári ellenállásnak, polgárin merőben csak a nem-kommunistát értve,

hiszen a mozgalomban és a különböző akciókban résztvevők jelentékeny hánya-

dának 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 szembesült 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 ellen-

zéki vagy félellenzéki ifjúsági csoportok, amelyek később az ellenállás szerves
részeivé váltak és önálló akciókkal is kifejezésre juttatták a háborús részvétellel

való elégedetlenségüket, valamint a háború mihamarabbi befejezésére irányuló
törekvésüket.
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Az előzményeket áttekintő hosszabb bevezető után M. Kiss Sándor és Vitá-

nyi Iván beszámol a Turul-szövetségen belül keletkezett ellenzéki csoport tevé-

kenységéről és a Magyar Ifjúság Nagybizottsága megalakulásáról. 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 kritikátlanul 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 kom-

munista párttal is kapcsolatba került. A belső ellenzék – amelynek alkotása volt a

többi között a Györffy Kollégium előde, a Bolyai Kollégium –, a negyvenes évek
elején már nem is titkolta, hogy szemben áll a kormány németbarát politikájával

és a hatalmon lévőktől eltérő módon képzeli el a magyar társadalom jövőjét. A

Magyar Ifjúság Nagybizottságának megalakulása meg azt jelezte, hogy a fiatal-

ságnak az uralkodó renddel való elégedetlensége végigfutott az összes diákszövetségeken és egyesületeken, 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 Ellenállási 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 meg-

örökítő emlékmű talán felkelti az érdeklődést a magyar diákok bátor kiállása

iránt és aki a részletek felől kíván érdeklődni, annak aligha ajánlható 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 magyarországi 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 bizo-

nyos hivatali várakozásokhoz. 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 Antifasisz282

ta Ifjúsági Emlékmű Szervezőbizottsága” gondozásában. Úgy látszik, az sem

segített a szerzőkön, hogy óvatosan elhallgatták az ifjúsági ellenállás némely vezető tagjának későbbi üldöztetését és az országból való elkergetését, 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 különféle bezártságunk miatt egész történelmünk során sohasem volt lehetőségünk. Megteremthetnénk egy gondolati, érzelmi pluralizmust. Munkamegosztásnak 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 válasz-

totta tanulmány- és cikkgyűjteménye mottójául. Hovatovább húsz esztendős ily

irányú működése azt a célt szolgálja, hogy a világ különböző részeiben élő magyarok között a gondolati és érzelmi pluralizmus kialakuljon, és valami megvaló-

suljon abból a Csoóri által említett munkamegosztásból, 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 között, sokakat lehangolt es lemondóvá tett, meggyökereztetve

bennük azt a felismerést, hogy hiábavaló minden fáradozás, annyira különböző
világban 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 céltudatossággal 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 ápolásának szükségéről, az ifjúság magyarként való
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megmaradásáról, a kétnyelvűségről, a külföldi magyar iskolákról, tanerőkről,
tankönyvekről, tananyagról, idegenben alkalmazható tanítási módszerekről, az

anyanyelvi mozgalomról, a kölcsönös közeledés feltételeiről, az irodalmi kapcsolatokról és általában a nyugati magyarság sorsáról.

Nemrégen megjelent kötete ezekből a cikkekből és tanulmányokból, előadá-

sokból 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 bőven 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, eny-

hébb megfogalmazásban a hasznos idióta szerepének vállalásával, ott ideológiai

fellazítással 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 part-

ner felett győzedelmeskedni, de nem akarja annak megadni sem magát, jóllehet
mindkét oldalon ezt várják tőle. A munka viszont, amelyet maga elé tűzött és

amelyet véghezvinni akar, kölcsönös engedményeket, tehát kompromisszumot
feltételez. A kompromisszumra képtelenek 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 maga igaz
meggyőződését mondja Amerikában és Magyarországon egyaránt. Nem beszél
másképpen Budapesten, mint New Yorkban és fordítva. Nem játssza a kooperálót a Benczúr utcában és az ellenállót New Brunswickban. Azok közé a kevesek

közé tartozik, akiknek Magyarországon mondott és kinyomtatott szavait nyugati

orgánumok is közölhetnék, 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 egységes

magyar irodalom következményeinek levonása mellett, mint amerikai előadásai284

ban és cikkeiben. Megérdemelné, hogy őszinteségét, egyenességét, nyitottságát

és a hosszú távú magyar érdekek felismerésében mutatott fogékonyságát az eddiginél jobban méltányolják, mind a hazai, mind a külföldi magyarok körében.

Olvasónapló [Huszár Tibor: Beszélgetések; M. Kiss Sándor, Vitányi Iván: A
magyar diákok szabadságfrontja; Nagy Károly: Magyar szigetvilágban – ma és
holnap] Új Látóhatár, 1984. (35. évf.) 2. sz. 229-238. o.
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HATÁR G YŐZŐ KÖSZÖNTÉSE
A polihisztor az idegen szavak szótára szerint minden egykorú tudományban
jártas, sokoldalú, egyetemes tudós. Sajnos, nincs külön neve annak, aki nemcsak

a különféle tudományokban tájékozott, sokoldalú és átfogó érdeklődésű, de

ugyanakkor zseniális alkotóművész is. Minek nevezzük hát Határ Győzőt, aki
nagy tudású és eredeti gondolkodó, otthonosan mozog a teológiában, avatott
ismerője a kultúrák és vallások történetének, alaposan képzett a társadalomtu-

dományokban, kivételes tehetségű költő, elbeszélő, drámaíró, esszéista, irodalmi,
színházi és képzőművészeti kritikus – mintegy Gesamtkunstot valósítva meg
önnön alkotói tevékenységében –, ezenkívül szuggesztív előadóművész és kéz-

műves ezermester? És, ha ehhez hozzávesszük, hogy tanult hivatásában, az épí-

tőművészetben is a legjobbak közé tartozik, akkor előttünk áll egy zseniális em-

ber, egymagában testesítve meg mindazt, amire szelleme, lelemény és alkotóerő
képes. 1984. november 13-án volt hetvenéves.

Ebből, a hetven évből negyvenkettőt Magyarországon, huszonnyolcat Angli-

ában töltött. A hét évtizednek pontosan háromötöde hazájában, kétötöde ide-

genben telt. A nyomtatásban megjelent könyvei közül kettő Magyarországon,

tizennégy nyugaton látott napvilágot. Az utóbbiak közül tizenegyet magyarul,
hármat franciául nyomtattak ki. Műveinek túlnyomó többsége tehát a száműzetés évtizedeiben született meg. Határ Győző a szó valódi értelmében száműzött

író, mégha az elnevezést nem szereti is és úgy véli, hogy száműzött Magyaror-

szágon volt, ahol nem engedték dolgozni és publikálni, otthon van viszont idegenben, ahol szabadon valósíthatja meg alkotó terveit. Mégis magyar íróként
hontalan és amire hetvenedik születésnapján büszkén tekinthetett vissza, az
életmű legjelentősebb része az emigrációban született meg. Nem kis bánatára
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azoknak a derék hazai irodalmároknak, akik magyarországi visszafogadásán

munkálkodnak és ehhez kapaszkodókat keresnek. Egy ilyen gazdag és egyedülálló külföldi termés láttán nehéz a jelen elismerés indokolását hajdani magyarországi munkásságra alapozni, mint történik Kerényi Károly, Kovács Imre, Szabó
Zoltán, Cs. Szabó László és mások esetében. Az eddig visszafogadottaknak volt

olyan hazai irodalomtörténeti múltjuk, hogy avatatlan és tájékozatlan közönség
előtt nem nehéz a külföldi éle; művet meg nem történtté tenni vagy jelentőségét

lebecsülni. De mi lesz Határ Győzővel, aki irodalomtörténeti helyét és rangját
csaknem teljesen külföldi munkásságával vívta ki?

A budapesti tanácstalanságnak és habozásnak talán az egyik oka jóllehet ma-

gyarországi folyóiratokban mind gyakrabban találkozunk költői és prózai munkáival. Egy olyan életmű fölött, mint amilyen az övé, nem lehet közönyösen elte-

kinteni és úgy tenni, mintha nem léteznék. A hazai magyar irodalomba való

integrálása és rehabilitálása tehát elkerülhetetlen. A világnézeti és politikai né-

zetkülönbségek nem lehetnek akadályai egy olyan alkotó kellő méltánylásának,

aki az írótársak tudatában és szakmai köztársaságában már régen elfoglalta az őt
megillető helyet. A hivatalos magyarországi irodalompolitika önmagának hasz-

nálna, ha a Határ Győzőnek kijáró megbecsülést nyilvánosan is kifejezésre juttatná és nem halogatná, ami előbb vagy utóbb úgyis bekövetkezik.

Az Új Látóhatár nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy ezt a nagy tehetségű és

sokoldalú alkotó egyéniséget munkatársai között tudhatja. 1957-ben jelentek

meg először írásai folyóiratunk hasábjain. Az azóta eltelt majd huszonnyolc év

alatt alig volt Új Látóhatár-szám, amelyben ne szerepelt volna verssel, elbeszéléssel, esszével, kritikával. Minden túlzás nélkül mondható, hogy Határ Győzőnek
a kritikusnak, a jelenkori magyar irodalom éles szemű megfigyelőjének és elem-

zőjének elsősorban az Új Látóhatár volt megjelenési fóruma, olyannyira, hogy
olykor mintha azt érezte volna, a kritikust a lírikus és az elbeszélő elé igyekszünk

helyezni. Csak a hely hiánya okozta, hogy alapos műveltségről, széles körű olvasottságról, finom ízlésről és biztos ítélkező készségről tanúskodó bírálatai nem

jelenhettek meg még nagyobb számban folyóiratunkban. Kritikáinak egy majda-

ni gyűjteménye sokak meglepetésére ékes bizonyítékát szolgáltatja majd annak,
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hogy a jeles költőnek, elbeszélőnek, drámaírónak és bölcselőnek milyen lebilincselően érdekesek és értékesek a kritikai írásai. Az értekező prózáját bemutató ily
gyűjtemény méltán sorakozhatnék a Hajszálhíd, a Sírónevető, a Golghelóghi, Az

Őrző Könyve és a Szélhárfa vaskos kötetei mellé.

Szeretettel és barátsággal köszöntöm a hetvenéves Határ Győzőt, további jó

egészséget, sok derűt és vidámságot, kiapadhatatlan alkotói energiát, lankadatlan

munkakedvet kívánva neki és bízva abban, hogy műveivel a jövőben is megör-

vendezteti az Új Látóhatár olvasóit, eligazító és tanácsadó szóval pedig ezután is
segíti folyóiratunkat.

Határ Győző köszöntése Új Látóhatár, 1984. (35. évf.) 4. sz. 425-426. o.
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HÁBORÚ ÉS POLITIKA
Lakatos Géza: Ahogyan én láttam (Visszaemlékezések), Aurora Könyvek, 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, München 1985, 99 l.
Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? Magyarország sorsa a második világháború 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 leá-

nyához költözött. Lakatos nem sokkal kéziratának befejezése után meghalt.
Visszaemlékezéseinek nyilvánosságra hozása leánya, Szent-Ivány Józsefné Laka-

tos Mária érdeme. Rövid bevezetőjéből megtudjuk, hogyan lett a kéziratból
nyomtatott könyv.

A szerző a magyar történelem egy sorsfordító pillanatában Horthy kormány-

zótól azt a feladatot kapta, hogy a kormány élére álljon és segítse kivezetni az

országot a mind kilátástalanabbá váló háborúból. A kormányzó 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 törekedett. Szerinte ugyanis e hadseregnek az ország
védelme a feladata és nem a náci német háborús célok szolgálata. Lakatos Géza
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konzervatív és rendpárti beállítottságú katonatiszt volt. Már ifjúkorában érezte „a

nyugodt jogrend uralmának áldását s ami ezzel együtt járt, az ösztönös elutasítást
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 írja, éreztetvén, hogy

olyan szellemben nőtt fel, amely a nép közreműködése nélkül képzeli el a rendet
és csak így véli elérhetőnek a magyar államon 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

Habsburg-ház uralma alatt nehezen összetartott összmonarchia megmaradása
érdekében.” (Uo.) 1944-ben Lakatos Gézát már nem a becsület és a lojalitás

érzése vezette, hanem a magyar érdekek józan felismerése és az annak alapján
való cselekvés szüksége. Ez fordította szembe a német szövetségesekkel, 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 hitle-

risták 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 tábornokok közül kevesen feleltek meg e feladatnak, a Lakatos
melletti döntés tehát nem volt meggondolatlan és elhamarkodott.
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A szerző részletesen leírja a magyarországi politikai és katonai eseményeket a

háború kezdetétől egészen addig, amíg azokba beleszólása volt. Tábornoktársai-

ról hol kitüntetően jó (Jány, Csatay, Veress), hol elmarasztalóan rossz a véleménye (Szombathelyi, Vattay, Beregfy, László). Szerinte balfogás volt „területi

ajándékok elfogadása, a háromhatalmi egyezményhez való csatlakozás, a Szovjetunió elleni hadbalépés, a háborúban 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 Birodalom még szövetségeseivel szemben is önző, leigázó politika gyakorlására használja fel erejét.” (44.1.)
Lakatos Géza szerint a harctérre vonult katonákból „a lelkesedés teljességgel
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 szövetségesekkel napirenden voltak a

súrlódások. 1944 elejére már az a felismerés kerekedett felül benne, hogy „tulaj-

donképpen 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 megtiszteltetést,

csak később sejtette, hogy ez „színmagyar származásának” és a németekkel szem-

beni 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 kormányváltozás (vagyis a németbarátok kihagyása) keresztülvihetetlen, mert a németek nem néznék tétlenül. Ilyesmire csak újabb német vereségek után kerülhet sor. Horthy egy ideig habozott Sztójay leváltásával. Tartott
Hitler bosszújától és megtorló intézkedéseitől. Le is akart mondani, de ettől

hívei eltanácsolták. Csak a román kiugrás után menesztette Sztójayt és nevezte ki
Lakatost.
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Az új kormány veszélyes játékot űzött, kifelé a harc folytatását hirdette, 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. Nemcsak a németek miatt, hanem azért

is, mert mint Lakatos írja: „erősen féltünk 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 sokszor 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 elnöke – 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 proklamáció 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 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 magas rangú katonának és

a kormány fejének fontos szerepet kellett volna játszani, de az is igaz, hogy a

kormányzó nem bízhatott meg teljes mértékben a kormányban, amelynek né-

mely tagja Hitlerhez húzott és a titoktartása legalábbis kétséges volt. Lakatos

rossz érzése azonban indokolt, mellőzése méltánytalan volt. Mindaddig, amíg a
kormányzó bizalmát élvezte, joggal tarthatott igényt arra, hogy a legteljesebb
tájékozottsággal rendelkezzék egy olyan ügyben, amelynek lebonyolítására 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 megosztottsága miatt nem alakulhatott
ki.

Lakatos Géza katonás pontossággal és szabatossággal adja elő mondanivaló-

ját. Nem feltétlenül önigazoló szándékkal, de oly meggyőző érveléssel, hogy az
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olvasó hajlik helyzetelemzésének és szemléletének elfogadására. 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 tud-

hatta 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 megpróbáltatásokon
kellett átmennie egy jelentős férfiúnak, aki egy sorsdöntő történelmi pillanatban

használni akart az országnak, de akire egy következő korszak irányítói már nem
tartottak igényt.

*

Gosztonyi Pétert példamutató szorgalmán és irigylésre méltó termékenységén

kívül két dolog különbözteti meg a nyugaton élő magyar történészek többségétől:
az egyik a népszerűsítő előadásmódra való hajlam és képesség, a másik a közvet-

len források igénybevétele. Az előbbinek tulajdonítható, hogy Gosztonyi a legol-

vasottabb szerzők közé tartozik. Könyvei és tanulmányai nemcsak a szakmabeli-

eknek 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 forrásgaz-

dagság a következménye, hanem az a fel nem becsülhető előny is, hogy a jelenkori történelmi események szereplőinek vagy tanúinak vallomásai nem vesznek
el, megörökítődnek a történelem számára. A jelenkori magyar történelemmel

foglalkozó történészek közül Gosztonyi kutatta fel a legtöbb élő tanút, beledolgozva műveibe mindazt, amit ezek tudtak, láttak, tapasztaltak, átéltek. Az ő fá-

radozásai nélkül bizony korunk számtalan koronatanúja úgy szállt volna a sírba,
hogy magával vitte volna életének és működésének titkait. A második világhábo-

rú számos magyar és német közszereplőjének a történetét, tevékenységének apró
részleteit és indítékait Gosztonyi munkáiból ismerjük meg.

A Magyarország a második világháborúban című kétkötetes gyűjtemény ta-

nulmányokat, riportokat, interjúkat, cikkeket tartalmaz. Az anyag elrendezése

mögött semmilyen koncepció nem fedezhető fel. Az olvasónak az a benyomása,
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hogy merő véletlen az egyes írások sorrendje és a két kötet tartalma. Pedig eligazítóbb lett volna, ha Gosztonyi az egyes betéteket akár megszületésük sorrendjé-

ben, akár pedig a tárgyalt időszakok kronologikus rendjében helyezte volna el a
két kötetben. A rövid tartalmi ismertetés talán érzékelteti, hogyan csapong a
szerző a témák és az időszakok között.

Az első kötet Magyarország 1941-es hadbalépéséről szóló tanulmánnyal kez-

dődik, a 2. magyar hadsereg pusztulásának előtörténetével és egy német tábor-

noknak a doni katasztrófát tárgyaló visszaemlékezésével folytatódik. Azután

Benes 1943 decemberi moszkvai tárgyalásainak jegyzőkönyvéről olvashatunk,
majd egy német gyűjtemény alapján felelevenednek 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 megszállás kezdetéről. Ezeket a hosszabb lélegzetű írásokat
kiegészíti néhány riport, mégpedig az Edmund Veesenmayerrel, Charles Lutz

svájci konzullal, a budapesti embermentő akciók egy résztvevőjével, Alfred

Trenkerrel, a Gestapo budapesti főnökével és Karl Pfeffer-Wildenbruch SStábornokkal folytatott beszélgetésekről. A kötetet a Budai Önkéntes Ezredről
szóló rövidebb írás zárja.

A második kötet Horthy és Hitler 1944-es viszonyával, 1944-es svájci diplo-

máciai jelentésekkel, a magyar ellenállási mozgalommal, Lakatos Géza 1944

október végi politikai rendőrségi kihallgatásának jegyzőkönyvével, valamint a
magyar-szovjet fegyverszüneti tárgyalásokkal foglalkozik. Ez utóbbi témát három

tanulmány tárgyalja, lehetőséget adva a szerzőnek, hogy Teleki Géza Moszkvá-

ban vezetett naplójából bőven idézzen és a kérdésre vonatkozó csaknem teljes
irodalmat feldolgozza. A téma három tanulmányban való előadása elkerülhetet-

lenné tett némi átfedéseket, amit természetesen az olvasó csak akkor vesz észre,

ha egymásután olvassa el a három írást. A kötet a gyűjtemény egyetlen addig

kiadatlan darabjával – a szovjet hadikövetek Budapest határában 1944 decemberében történt halálának körülményeivel – zárul. A tanulmányok és cikkek túl-

nyomó többsége az Irodalmi Újságban, a Katolikus Szemlében, a Szivárványban
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és az Új Látóhatárban jelentek meg. (A szerzőnek érdemes lett volna megadni

írásainak nemcsak a megjelenési idejét, de helyét is.)

Gosztonyi Péter két kutatási és publikációs területe a második világháború és

az 1956-os magyar forradalom. Amilyen mértékben csökkent az utóbbi iránti
érdeklődése és közlési vágya (talán azért is, mert esetleg kutatási 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 világháborús

szerepére vonatkozóan már semmi új nem hozható felszínre, természetesen, ha
eltekintünk attól az anyagtól, amelyet szovjet és más kommunista országbéli

levéltárak rejtegetnek. Aki azonban ismeri Gosztonyi Péter jó szimatát, fáradhatatlan buzgalmát és írói szenvedélyét, az elképzelhetőnek tartja, hogy a berni
történész előbb vagy utóbb további kutatási meglepetésekkel áll olvasói elé.

A Müncheni Magyar Intézet Studia Hungarica sorozatában kiadta gróf

Bethlen István egy eddig publikálatlan történelmi esszéjét, amelyet rejtekhelyén

1944 júliusában írt. Az irat közzététele gróf Bolza Ilona érdeme, ö őrizte meg ezt
az érdekes és fontos dokumentumot 1944 nyarától egészen 1983-ig, amikor elér-

kezettnek 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 Miklós

kormányzóval, mind Bethlen Istvánnal. Ez a körülmény alkalmassá tette arra,

hogy amolyan összekötő szerepét játssza a kormányzó és a náciellenessége miatt
a közéletből kiszorult volt miniszterelnök között, azután, hogy ez a nyilvánosság
előtt már nem mutatkozhatott és a kormányzóval való érintkezése is nehézségbe

ütközött. Bolza Ilona 1944-ben a Magyar Vöröskereszt Központjának vezető
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tisztviselőnője és az Országos Főnökasszony, báró Apor Gizella közvetlen mun-

katársa volt. Hivatásából kifolyóan sokat járt vidéken és vöröskeresztes ápolónői

öltözékben fesztelenebbül mozgott, mint az egyszerű polgárok. Ez megkönnyí-

tette annak a szerepnek a betöltését, amelyre Horthy és Bethlen kiszemelte.

Bethlen István a német megszállás napján, 1944. március 19-én a miniszter-

elnökségen tartózkodott, náciellenes politikusokkal és állami főtisztviselőkkel
arról tanácskozva, volna-e lehetőség és esély az ellenállásra. A Sándor-palotából a
török időkből származó földalatti folyosón átment a királyi varba, hogy a
klessheimi útjáról visszatért kormányzóval a megszállás után előállott helyzetet

megvitassa. A volt miniszterelnök pontokba foglalva adta elő elemzését. A kor-

mányzónak azt tanácsolta, ne nevezzen ki új kormányt, ne hallgasson
Veesenmayerre, aki állandóan sürgette, hogy állítson utódot a lemondott Kállay
Miklós helyére és alakítson kormányt. A kormányzó láthatóan magáévá tette

Bethlen érvelését és amíg ez a várban tartózkodott, nem is intézkedett a kor-

mányalakítás ügyében. Bethlen úgy vélte, hogy „ha nincsen kormány, a néme-

teknek nincsen tárgyaló felük és úgy a magyar közvélemény, mint a külföld világosan 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 kinevezte Sztójay Dömét mi-

niszterelnöknek. Bármilyen tetszetősnek látszott is Bethlen tétele a kormány

nélküli országról, hosszú távon megvalósíthatatlan volt. Azzal a ténnyel, hogy
Horthy helyén maradt és segítette Hitlert a megszállási státusba való sima átme-

net 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 kormány megalakítását.

Bethlennek Budapestről való távozása után kezdődött Bolza Ilona szerepe.

Vöröskeresztes ápolónőként látogatta rendszeresen a rejtőző volt miniszterelnököt, először a Vas megyei Gyöngyöshermánon, majd a Kolozsvár közelében lévő
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Légán, ahol dálnoki Veress Lajos altábornagy, hadtestparancsnok – a testőrőrnagyi egyenruhát huszáralezredesire változtatva át – adott menedéket a Gestapo és

magyar ügynökei által keresett 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 kor-

mányzót lássa és bizalmas értekezleteken részt vegyen. Amikor hosszabb időt
töltött távol a fővárosból, Bolza Ilona hozta és vitte a híreket. Bethlen arra igye-

kezett rávenni Horthyt, hogy kérjen fegyverszünetet és fejezze be a Hitler oldalán vívott háborút. A további vérontást céltalannak tartotta és noha nem voltak
illúziói az oroszok magatartását illetően, azt vallotta, jobb, ha barátként, 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 cselekvés mellett döntött, de sokszor gondol-

hatott arra, mily kár, hogy e cselekvés eléggé későn történt és meglehetősen
ügyetlen volt, úgyhogy kudarccal kellett végződjék.

Bethlen 1944-es álláspontja mindenképpen rokonszenves, de elgondolkodva

az akkori állapotokon, a befolyásos körök és a lakosság viselkedésén, felvetődik a

kérdés, tudott volna-e a nemzet olyan egységet mutatni, 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 szakítás és az oroszokkal kötendő fegyverszünet
gondolatának megnyerni.

A volt miniszterelnök október elején hagyta el Herencsényt. Nógrádi tartóz-

kodása 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 megőrzi, senkinek, még a családnak sem

mutatja meg és csak akkor hozza nyilvánosságra, amikor elérkezettnek látja arra

az időt. (Bethlen egy magánvégrendeletet is rábízott, ezt később átadta feleségének, Bethlen Margitnak.) A volt miniszterelnök Herencsényből átköltözött Somogy megyébe, Bolza Ilona onnan is vitte tanácsait a kormányzónak és hozta
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annak 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 parancsot, hogy az utolsó
szál testőrig megvédjük a Várat.” E fogadkozásból nem lett semmi. Bolza Ilona

szerint feltehetően fiának elrablása tette reményt vesztetté és tétlenné a kor-

mányzót. Bethlen István december 6-án egy erdei vadászházban adta meg magát
az oroszoknak. Először Kaposvárra kísérték, majd a kistarcsai internálótáborba

vitték. Ott még többen látták. Aztán Oroszországba került, ahonnan már nem
térhetett vissza hazájába.

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 fakszimiléje, 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 közölni.

Bethlen azzal kezdi fejtegetéseit, hogy ő kirobbanásának napjától biztos volt

abban, a háborút a hitleri Németország nem nyerheti meg. Részletesen elemzi,

hogy miért kellett a németeknek az angolszász-szovjet szövetséggel szemben

alulmaradniok. Rátérve Magyarországra, szerinte ameddig lehetséges volt, kívül

kellett volna maradni a nagyhatalmak vetélkedéséből és az ország katonai erejét
arra az időre tartalékolni, amikor integritása kerül veszélybe. A háborúba való

belépés indokolásául használt tételt, hogy Kassát szovjet gépek bombázták,

Bethlen István elvetette, de a német gépek akciójának verzióját sem fogadta el.

Szerinte a Szovjetunió felé tartó cseh gépek dobták le bombáikat Kassa felett. A

cseheknek érdekükben állott, hogy Magyarország belekeveredjék a Szovjetunió
elleni 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.
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Bethlen részletes képet rajzol a Gömbös Gyula miniszterelnöki kinevezésével

kezdődött korszakról, a náci Németországhoz való mind szorosabb kapcsolódás-

ról és a politikai életnek oly értelmű átalakulásáról, amelynek fő elemei a polgári

szabadságok és a kisebbségi csoportok életlehetőségei állandó szűkülése volt.

Ennek során az sem volt meglepő, hogy a sajtó szabadságát is állandóan megnyirbálták. A háború éveiben mindez fokozódott, kiegészülve a német szövetsé-

gesek állandó beavatkozásával a magyar belpolitikába. Hitler csaknem minden-

hová 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 ma-

gyarországi népszerűsítésében, a magyar hatóságokra gyakorolt nyomás 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 magyarokkal, jóllehet a Habsburgok

mindent elkövettek, hogy a kisebbségeket a többségi magyarság ellen hangolják.

Csak a hitleri Németországnak sikerült ezt megvalósítani. Elemzésének végén a

szerző az ország megszállásának következményeit részletezi és elsősorban a belpolitika teljes náci ellenőrzését, valamint a zsidókkal szembeni rendszabályokat

bírálja, szomorúan állapítva meg, hogy Magyarország felelős kormányzata a német érdekek kiszolgálójává vált.

*

A Washingtonban élő Hőgye Mihály majd száz lapos könyvében arra a kér-

désre 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 például 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 szerette 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 emlékez299

hetnek, hogy széles polgári és értelmiségi körökben is terjedt, akkor természetesen, 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 csatlós”, a „fasiszta” Magyarország és a „bűnös nem-

zet” megleckéztetésének eszméje még a kommunisták táborán kívül is talált hí-

veket. 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 következetesebben és határo-

zottabban felszínre hozza a tényeket, árnyalt képet fest a valóságos állapotokról,
szándékokról és törekvésekről. Ennek tulajdonítható, hogy ma már megmoso-

lyogják azokat, akiknek a két háború közötti Magyarországról szólva nem jut
más eszükbe, mint a fasizmus, az antiszemitizmus és a demokráciaellenesség.

Hőgye Mihály kis könyvében a háborús Magyarország közviszonyait és ural-

kodó 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 elvégzése után ösztöndíjas lett Strasbourgban,

majd segédlelkész egy budapesti gyülekezetben. 1938-ban a külügyminisztérium

szerződéses alkalmazottjaként külföldre került mint az észak-franciaországi szociális misszió vezetője. 1941-ben Németországba helyezték és 1944-ig a berlini

magyar követség beosztottja volt.

1944 januárjában egy fontos értesüléssel érkezett Budapestre. Elutazásakor

egy német ismerőse arról tájékoztatta, hogy eldőlt Magyarország hitlerista megszállásának terve. Az információs forrás megbízhatónak látszott. Hőgye Buda-

pestre való érkezése után azonnal továbbította a hírt a kisgazdapárti vezető poli-

tikusoknak, Tildy Zoltánnak, Varga Bélának, Bereczky Albertnek és Bajcsy300

Zsilinszky Endrének. Az utóbbi tájékoztatta 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, amelyeknek célja a

háborúból való esetleges kiválás lehetőségeinek és esélyeinek kitapogatása volt.
Ebben az összefüggésben fontosnak tartja azt a szerepet, amelyet a külügyminisztériumban Szegedy-Maszák Aladár játszott. ö ennek az akciónak egyik fő

mozgatója volt. Hőgye ismerteti azoknak az ellenállási csoportoknak a tevékenységét, amelyekkel kapcsolatban 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 kor-

mányzó. „A terv az volt – emlékezik vissza a szerző –, hogy a Dísz téren, a kül-

ügyminisztériummal szemben lévő bérházban találkozunk egy katonatiszt 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 találkozóra (Szakasits szmokingban akart menni, mire
Tildy kijelentette: mondjátok 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 megállított, simán eljutottunk az előre megbeszélt pontra, ahol Tildyt és Szakasitsot
átadtam – én pedig lenn a kocsiban vártam, amíg visszajönnek. – Visszatérve
elsőként hallhattam élményeiket: a kormányzó szenvedélyesen 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 eredményeként megállapodtak abban, hogy a háborúból való kiválás
után Tildy Zoltán alakítja meg a koalíciós kormányt és földreformot kell végrehajtani.”
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Nem tudni, hogy Tildy mennyire bízott a kormányzó ígéretében és kész-

pénznek vette-e azt a közlést, hogy a fegyverszünet után vele alakíttat kormányt.

Ha igen, akkor eléggé csalódhatott, hogy Horthy nem az ellenzéknek kívánta
átadni a kormányzást, hanem a maga utódiául Veress Lajost szemelte ki és
kisbarnaki Farkas Ferencet óhajtotta kinevezni miniszterelnökké, ha Lakatos
Géza nem akart volna kormányfő maradni.

Hőgye Mihály beszámol még egy érdekes esetről, amely ezekben a napokban

történt. Október 15-én, még mielőtt Horthy Miklós kiáltványa a rádióban el-

hangzott volna, a Pozsonyi úti református lelkészi hivatalban, amelynek élén
Bereczky Albert állott és amelyben Hőgye is tartózkodott, megjelent egy isme-

retlen ember és Bereczkyt keresve ezt mondotta: „ne kérdezzétek, ki vagyok, ne

kérdezzétek, honnan jöttem, azonnal menjetek a politikai foglyokért ... A küldött
Vladár Gábor igazságügyminiszter embere volt és Vladár Gábor utolsó pillanatban történt intézkedésének köszönhető, 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, közvetlenül 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, be-

számolva a kisgazdapárti ellenállási csoport tevékenységéről, a többi között arról

a memorandum-tervről, amelyet a Kisgazdapárt nevében kellett volna megfogalmazni és repülőgépen az oroszokhoz eljuttatni.

Könyvének utolsó fejezetében a szerző tények alapján cáfolja meg az „utolsó

csatlós” elméletet, részletesen kifejtve, hogy Magyarország semmilyen tekintet-

ben sem tekinthető Hitler önkéntes és készséges követőjének. Kormányában,
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külpolitikájában, államberendezésében, a társadalom magatartásában – különö-

sen 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 legkevésbé a háromhatalmi egyezménnyel járó feladataikat”. Emlékeztet a szerző arra is, hogy amíg a
németek az országot meg nem szállták, Magyarország menedéket nyújtott a nácizmus üldözöttjeinek és a zsidó lakosság életét, szabadságát sem fenyegette ve-

szély. A Cionista Világszövetség 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.

Magyar–magyar kapcsolatok (könyvrészlet) Új Látóhatár, 1985. (36. évf.) 2.
sz. 229-247. o. , Háború és politika [Lakatos Géza: Ahogyan én láttam; Gosztonyi Péter: Magyarország a II. világháborúban; gróf Bolza Ilona: Hungarian
politics during World War Two; Hőgye Mihály: Utolsó csatlós? c. könyvéről] Új
Látóhatár, 1985. (36. évf.) 4. sz. 530-540. o.
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A MÁSODIK NYILVÁNOSSÁG
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 iga-

zolhatja, hogy nem nyomja el az írott szót és tiszteletben tartja az állampolgárok

ama jogát, hogy véleményüket, nézeteiket kifejezésre juttassák. Valóban, a budapesti kormányzat jó néhány esztendő óta szemet huny olyan írói és kiadói tény-

kedések felett, amelyeket az ötvenes és hatvanas években még rendőri megtorlás
követett volna.

Ez a tevékenység nem mentes ugyan hatósági zaklatásoktól és bűnügyi eljárá-

soktól, de létezik és eredményeket produkál. Időnként kihallgatnak és letartóztatnak a mozgalomban résztvevő személyeket, elkoboznak kiadványokat, szét-

dúlnak könyvraktárakat, megsemmisítenek sokszorosító berendezéseket és lehe-

tetlenné teszik a publikációk árusítását, de a letartóztatottak hamar kiszabadul-

nak, a rendőri kihallgatásra rendeltek visszatérnek otthonaikba. Az elkobzott
könyvek helyébe újak készülnek, ismét akad gép és papír, az írók és terjesztők

köre is megújul fiatalabb évfolyamok bekapcsolódásával. A kormányzat, ha akar-

ná, rövid idő alatt véglegesen 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 meg-

szüntetni és megsemmisíteni, azt igyekszik részben eltűrni – azzal,
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Így nem veszi tudomásul részben a maga rendszerébe integrálni. Évekkel ez-

előtt egy neves és tekintélyes kormánypárti író egy magánbeszélgetésben azt a

kijelentést tette, hogy Magyarországon teljes a tájékozódási 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 pillantásomat látva, hozzátette, hogy a külföldi

sajtóhoz és rádióadásokhoz mindenki hozzáférhet, tehát hiánytalanul értesülhet a
világ eseményeiről. Azzal, 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 vonatkoztatható, abból

indulva ki, hogy végső fokon minden magyar állampolgár hozzájuthat a neki

kedves és őt érdeklő irodalomhoz, ha nem az állami kiadók révén, hát a magán-

kiadás igénybevételével. A kormányzat tehát nyugodtan állíthatja, hogy türelme
révén Magyarországon szabad a folyóirat- és könyvkiadás.
Ez a türelem az alibije.

A Független Fórum című kötet - amelynek kiadója a clevelandi Hungarian

Central Committee for Books and Education – válogatást ad a nyolcvanas évek
kéziratos irodalmából. Nyomtatott formában olvashatók azok a cikkek, tanulmá-

nyok, kritikai írások, amelyek Magyarországon sokszorosított lapokon terjedtek

és terjednek. A magyar szamizdat termés nem olyan gazdag, mint a lengyel, de
nincs mit szégyenkeznie. Ha átnézzük a könyv- vagy füzetalakban megjelentetett

műveket, vagy a folyóiratok évfolyamait, bő tárházát kapjuk mindazoknak a témáknak, amelyeket a hivatalos irodalomban és publicisztikában hiába keresnénk,

és találkozhatunk azokkal a szerzőkkel, akiket a hatóságok közlési tilalommal
sújtottak, 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 Zoltán. Az

ő alapos tárgyismeretének tulajdonítható, hogy a magyar szamizdat termes leg-

305

fontosabb 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 maradhat

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 határo-

kon túli szamizdat termés bevonása. A magyar kéziratos irodalom szorosan ösz-

szefügg a demokratikus ellenzék tevékenységével 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 kinyomtatás után betiltott, elkobzott, a forgalomból kivont művek és

orgánumok is kéziratos irodalomnak tekinthetők. Például Csoóri Sándor „Egy

nomád értelmiségi” című írása legális folyóiratban jelent meg, de olvasóinak túl-

nyomó többsége nem ebből ismerte meg, hanem azokból a másolatokból, ame-

lyek azután készültek, hogy e folyóiratszámot bevonták és Csoóri tanulmánya
nélkül újból kiadták. Vannak olyan írások is, amelyeket legális 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 cselekedtek, amikor az ilyen munkákat is figyelembe

vették, amivel azt a távolságot 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 írásoknak a

bevonása is, amelyek sem Romániában, sem Csehszlovákiában, de még Magyar-

országon 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,
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ellentétben azzal a budapesti hivatalos gyakorlattal, hogy magyar az, ami ma-

gyarországi. A kötet erdélyi és szlovákiai irodalmi termékeken kívül közöl né-

hány fontos dokumentumot is, részben a magyar kisebbségek helyzetéről, részben magyarországi eseményekről, valamint az egyéb országok demokratikus
mozgalmaival való szolidaritásról.

A gyűjteményt haszonnal forgathatja mindenki, akit foglalkoztat a huszadik

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.

A második nyilvánosság Új Látóhatár, 1985. (36. évf.) 4. sz. 552-554. o.
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EGY ELVESZETT ESZMÉNY SZÁMŰZÖTTJE
– Benedek Károly –
Személyes megismerkedésünket sokéves levelezés előzte meg. Kalandos és viszontagságos életéről azonban csak keveset tudtam meg leveleiből. Mint író és

publicista ahhoz az elvhez tartotta magát, hogy a tárgytól nem illik eltérni és
minthogy leveleinek tárgya írásait érintette, magánemberként sem volt közléke-

nyebb, mint amennyit a szerkesztői-munkatársi kapcsolat megkövetelt. Nem volt

zárkózott természet, de a maga személyes dolgaival csak akkor hozakodott elő,

amikor levelező- vagy beszélgetőtársánál erre vonatkozó elevenebb érdeklődést

látott. Pedig szívesen tudtam volna meg többet hányatottságáról, mint amennyit
leveleiben felfedett, különösen az után, hogy az ötvenes évek elején baráti körben

híre járt: üldözött, félig rab a francóista Spanyolországban, nekünk, a polgári

szabadságot tiszteletben tartó államokban letelepedett magyaroknak a mi emig-

ráns sorsunknál jóval mostohábbnak és sanyarúbbnak tűnő állapotok között él.
Érthető, hogy izgatott írótársunk sorsa és kíváncsiak voltunk, mi okczta a távolból is iszonyatosnak látszó megpróbáltatásokat. Sohasem panaszkodott, a maga

bánata helyett arról tájékoztatott, hogy Cordobában milyen szép a tavasz és mily
üdítő, ha rügyeznek a fák. Csak nagyon ritkán fakadt ki a sorsa ellen, a maga
bajaival senkit sem akart terhelni. Inkább azt kérdezte, velünk mi van, hogyan

élünk, szükségünk van-e valamire. Közben nálunk százszor jobban rászorult vol-

na az együttérzésre és a baráti segítségre. Egy alkalommal viszont megjegyezte,

milyen kár, hogy Jászi Oszkár nem él többé és nincs, kihez problémáival fordulhatna.

Benedek Károly évszázadunk jelentős magyar újságíróinak egyike volt. Ha

zaklatott életét és pályáját nézem, aligha volt annál rendkívülibb és érdekesebb.
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1889. május 30-án született Budapesten. „Abból a bizonyos, sokat emlegetett

magyar középosztályból, a városi magyar polgárságból való vagyok” – írta egy
önéletrajzi vázlatában –, „melyet századok óta ver minden válság és minden kormányzat, amelyre 1914-ben végleg kimondták és 1918-ban törvényerőre emelték
a halálos ítéletet. Az öregapám Pest város egyik legelső virilistája volt. Két generáció alatt elvették mindenünket, rám csak a vasutak és a hajók szeretete és alkotóerő híján gazdátlan fantázia maradt. Iskoláimat végeztem Magyarország legkülönbözőbb városaiban, jogot Budapesten és Párizsban, író akartam lenni, regényíró. Első cikkem 1907-ben jelent meg az Egyetértésben és ugyanakkor egy másik
a Magyar Nyelvőrben. Mert akkor nyelvész voltam. Voltam festő is, és még próbálkoztam egynéhány iskolával és kabarét is rendeztem valaha. Akkor még
rentéim voltak ugyanis. Az első világháború kitörésével, minthogy azonnal és
váratlanul kellett a keresetemből megélnem, végleg letettem irodalmi terveimről
és azóta kizárólag újságíró vagyok.”
Mindehhez tegyük hozzá, hogy egyetemi tanulmányait államtudományi dok-

torátussal zárta és 1910 óta volt hivatásos újságíró. 1912-ben a Világ című buda-

pesti polgári radikális napilap külpolitikai szerkesztőségének tagja lett, majd az

első világháború kitörése után római tudósítója. Az első világháború kitörése egy
afrikai és spanyolországi utazása közben érte. Vissza akart azonnal térni, egy

csirkeszállító hajón Génuáig jutott el. Onnan felhívta telefonon a Világ szerkesztőségében Kosztolányi Dezsőt, kérve, segítse őt haza. Kosztolányi lebeszélte

erről, azt mondotta, maradjon Olaszországban és tudósítsa a lapot. Az elkövetkező időben Rómából, Milánóból, majd Svájcból küldte cikkeit mint a Világ
svájci tudósítója. 1915 júniusában a tessini Melidében telepedett le, ahonnan

1916-ban kezdett el dolgozni a Neue Zürcher Zeitungnak és nyolc éven át e
tekintélyes svájci lap duna-völgyi ügyekkel foglalkozó szakértője és rendszeres

tudósítója volt, először Melidéből, majd Bécsből. Beszámolói és vezércikkei,
amelyeket Charles Benedek néven jegyzett, nagymértékben hozzájárultak a dunai térség problémáinak jobb megismeréséhez. 1915 és 1918 között dolgozott a

Telinform nevű zürichi sajtóügynökségnek, 1919—1920-ban a párizsi rádiónak
is. 1925 és 1938 között a bécsi Neues Wiener Journal párizsi főtudósítója volt, a
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francia fővárosból tájékoztatva az osztrák közönséget mindarról, ami a nyugateurópai országokban történt. Ugyanebben az időben több neves nyugati folyóirat
is közölte esszéit és tanulmányait.

Amikor az első világháború befejeződött, Benedek Károly rövid időre Buda-

pestre ment. Mint polgári radikális fiatalember, aki egyetemista évei alatt a Gali-

lei Körrel rokonszenvezett, érthető módon a magyar polgári forradalom oldalán
állott. Visszatérését a magyar fővárosban melegen ünnepelték. Károlyi Mihály ki
akarta nevezni berni követnek, de ezt Benedek elhárította, kijelentve, hogy újság-

író és nem politikus. Károlyi azonban mégis elküldte a berni követségre,

sajtómegbizottnak. Tisztét azonban nem sokáig láthatta el, az októbristák buká-

sakor és a proletárdiktatúra kikiáltásakor otthagyta állását, nem ment vissza Ma-

gyarországra, hanem emigráns lett. Először. Kun Béláék, távollétében eljárást
indítottak ellene. Előtte békepárti, háborúellenes cikkei miatt üldözték és halálra

ítélték. A magyar ellenforradalom éveiben meg azért számított üldözendőnek,
mert szerepet vállalt a Károlyi-kormányban. Úgy tetszett, hogy nem lehet helye
és munkája Magyarországon.

Annál több akadt idegenben, ahol néhány, feltűnést keltő cikkével, interjújá-

val és riportjával ismert sajtóegyéniséggé nőtte ki magát. Több kalandos újságírói

vállalkozásba is fogott. Egy alkalommal elmondta nekem, hogyan férkőzött Hit-

lerek közelébe, hogy az induló nemzetiszocialista mozgalmat belülről ismerje és

ismertethesse meg. Egyik lapjának megbízásából Münchenbe utazott és a hitlerista főhadiszálláson mint a magyar ébredők kiküldötte jelentkezett. Hitlerek

mindenbe beavatták és mindenüvé magukkal vitték, míg egy napon megjelent
Münchenben a magyar ébredő mozgalom egy valódi tagja és megbízottja, aki
Benedeket pillanatok alatt leleplezte. Ablakon át menekült. Viszont kitűnő riportot írt arról, hogyan gondolkodnak, működnek és mit terveznek Hitlerek.

Korának sok jelentős politikai alakját közelről figyelhette meg. Egy tanulmá-

nyában ezt írta: „Horthy Miklóst, Magyarország későbbi kormányzóját Polában

1907-ben mint tengerésztisztet ismertem. Mussclinivel sokszor ültem együtt
1914-ben és 1915-ben, amikor mint disszidens szocialista a Guesde és Viviani
francia miniszterektől kapott pénzen a Popolo d'Italiát alapította. Az emigráns
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Leninnel Zürichben és Genfben sokszor voltam együtt 1915 és 1917 között a
„leplombált vagonban” való utazása előtt. Hitlerrel 1923-ban, az első nemzetiszocialista puccsot megelőző napokban jártam mint kiküldött tudósító egy autóban nyolc napon át és Pétainnel, a nyugalmazott és visszavonult marsallal 1927ben Pajzsban, Briand egy estélyen ismerkedtem meg.” Újságírói pályája során
megfordult Európa és Észak-Afrika majd minden országában. „Voltam haditudósító Lybiában, Marokkóban” – írta már említett önéletrajzi vázlatában –, „jártam a Kanári-szigeteken, Messinában a földrengés után és Courriéres-ben, mikor a bányák beomlottak, Rio Tintóba az Humanité küldött ki a véres munkászavargásokhoz, Münchenbe a Hitler-puccshoz a bécsi Abend, Andalúziába képeslapok ... Voltam Londonban, Belgiumban, bejártam Svájcot, Franciaországot,
Olaszországot, Ausztriát. Wiener Neustadtban hadiszállás volt ottlétemkor,
Milánóban polgárháború, Rómában kolerajárvány, Zimmerwaldban titkos gyülekezet és Lausanneban világkongresszus.” Egy alkalommal részletesen elmond-

ta, hogyan került Zimmerwaldba és mit látott a szocialisták háború-ellenes szár-

nyának híres találkozóján, milyen tapasztalatokat nyert Leninről, Angelika
Balabanoffról és társaikról. Élvezetes előadó volt, színesen, elevenen adta elő

történeteit. Gondolom, nemcsak magyarul, hanem más nyelveken is. Folyékonyan beszélt németül, franciául, spanyolul, olaszul.

A fényes nyugat-európai újságírói pályát a második világháború törte ketté.

Feljelentések alapján, mint osztrák laptudósítót a franciák 1940. január 18-án a
Le Vernet-i büntetőtáborba küldték. Ez az a híres internálótábor, amelyben a
spanyol polgárháború után a Franciaországba menekült kommunistákat és más

köztársaságpártiakat is őrizték, a többi között Rajk Lászlót. „Teljes fél évig vol-

tam Rajkkal együtt Le Vernet-ben – írta Benedek 1953-ban a müncheni Látóhatárban. – Nem érintkeztünk egymással, sőt még köszönési viszonyban sem
voltunk. De együtt álltunk a német vizsgálóbizottság asztala előtt. A németek
minden ,rassendeutsch' vagy a velük szövetséges országokból származó internáltat válogatás nélkül bocsájtották szabadon. A német szabadon bocsájtást Rajk
elfogadta – én visszautasítottam. Rajk azonban távolról sem volt az egyetlen
kommunista, aki kapva kapott a szabadulás lehetőségén. A távozók jórésze nagy
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hangon (talán túlságosan nagy hangon) fogadkozott a búcsúzáskor, hogy a szabadságot kizárólag a mozgalom terjesztésének érdekében fogadta el. Senki közülük nem volt köteles Németországba menni munkára. Volt akárhány, aki egyszerűen Párizsban maradt.” Benedek Károly is kiszabadult Le Vernet-ből, de más
irányba távozott, mint Rajkék. Két éves tábori fogság után sikerült egy budapesti
napilaptól, a kormánypárti Új Magyarságtól spanyolországi sajtótudósítói megbí-

zatást kapnia, amelynek alapján a spanyolok beutazási vízumot adtak neki. 1942.
április 18-án lépte át a francia-spanyol határt, útban Madrid felé, ahol mint magyar újságíró kezdett el dolgozni.

A spanyol fővárosban azonban nemcsak magára gondolt, hanem hajdani fo-

golytársaira, akik tovább sínylődtek Le Vernet-ben. Madridból megszervezte
kimenekülésüket a megszállt Franciaországon át Spanyolországba, majd onnan
Algírba és Londonba. Persze, a Gestapo hamarosan felfedezte az akciót és míg
Franciaországban a többi között azért is tartóztatták le, mert kommunistasággal

gyanúsított két német menekültnek szállást adott, most a németek vették üldözésbe, mert franciákat menekített ki az ő megszállási övezetükből. A Gestapo azt

követelte, hogy a spanyolok szolgáltassák ki az kunban székelő német katonai
parancsnokságnak. A spanyol rendőrség erre 1943 szeptemberében letartóztatta,

a Carabanchel(Madrid)-i Santa Rita fogházba vetette és magánzárkában őrizte,

hogy majd bilincsbe verve átadja Irunban a német hatóságoknak. Ezt sikerült
megakadályozni, mégpedig a madridi amerikai követség támogatásával és az
amerikai menekültügyi bizottság közreműködésével. Benedek azonban a háború

végéig, tehát még egy teljes esztendeig börtönben maradt. 1944. december 2-án
kény szerlakhelyet jelöltek ki számára, Cordobába deportálták, gyakorlatilag

rendőri felügyelet alatt állt, a várost nem hagyhatta el. Csak több mint tizenegy
évvel később – a spanyol-amerikai megállapodás után – oldották fel az őrizetet,

kapott rendes tartózkodási engedélyt és mozoghatott szabadon Spanyolország
területén. Ez 1956 tavaszán történt.

A cordobai száműzetésben állandóan dolgozott. írt verseket, novellákat, tör-

ténelmi esszéket, újságnak szánt napi vonatkozású cikkeket. Tisztességes jövedelme ebből nemigen volt, hiszen folyóiratok vagy lapok semmit, avagy csak
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egészen keveset fizettek. Még leginkább a Szabad Európa Rádió biztosított neki

némi bevételt, spanyol tárgyú kulturális, tudományos és történelmi tárgyú be-

számolóiért, valamint útirajzaiért, amelyek oly elevenek és érdekesek voltak,
mintha szerzőjük valóban a megírás idejében járta volna be a felelevenített tája-

kat. Keresete csekély volt, csak nehezen tudta eltartani önmagát, feleségét és
anyósát. „Kényszerlakhely Kordovában” című verse, amelyet 1946-ban írt és
nyomtatásban 1953-ban jelent meg a Látóhatárban, így kezdődik:

„Az én szobámban minden fal fehér. Felhőfehér. Gőzszínü. Tétova. Az én
szobám egy meztelen szoba. Ketten vagyunk. A zárt fal mit sem ér. 'Tátott száj
ez a holdfehér keret! Székem mögött gunnyaszt a rémület. Teher az ágyam és az
asztalom. Semmi sem véd. A semmiben lakom. Nem szín: egy iszonyú lyuk a
fehér. A rémek átnyargalják szabadon.”
A cordobai kényszertartózkodást arra is felhasználta, hogy a spanyol történe-

lemben, hagyományokban, művelődésben és az európai kultúrtörténetben való
jártasságát elmélyítse. Egy igényes történelemfilozófiai munkába fogott, amely-

ben a spanyol történelemből indulva ki azt próbálta bebizonyítani, hogy a történelem nem nagy emberek, hanem nagy tömegek műve. A nagy emberek csak
kifejezői a tömegnek, amely – mint e munkájában írta – akárcsak az ősember:

„közvetlen és praelogikus; első impulzusa a tett, melyet gondolat nem előz meg –
legfeljebb kísér”.Visszaemlékezve úgynevezett nagy emberekkel való ismeretségére, azt vette észre, hogy szinte misztikusan együtt rezeg minden porcikájuk a

tömeglélekkel, „soha, egy percig sem volt az az érzésem, hogy valamelyikük tény-

leg maga csinálná lénye és kedve szerint országának történetét. Úgy láttam, hogy
inkább alakítják, semmint alkotják szerepüket. Az irányt nem megszabják, hanem kifejezik ... A történelmet és politikát nem nagy egyéniségek, hanem nagy
tömegek irányítják ... Ami a vezérlő hősre áll, az teljes mértékben vonatkozik a
mindenkori „elit"-re, a vezérlő társadalmi csoportokra is, kiket Toynbee a társadalmak fejlődéséért, illetve hanyatlásáért tesz felelőssé. Mindamellett győzelmeknek és vereségeknek, a kultúra fejlődéseitek vagy hanyatlásának okozói nem
az egyes vezérek, sem az uralkodó „elit”, hanem a népi tömegek maguk, távoli
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ősöktől rájuk örökített hajlamaikkal, miknek nem szítója, hanem csak legtipikusabb kifejezője a mindenkori vezérlő egyén.
Még autokráciákban is a tömeglélek a döntő: parancsait a leghatalmasabb
diktátornak is alázatos engedelmességgel kell meghallgatnia. Soha semminő
korban sem uralkodott olyan kényúr, akinek ne kellett volna számba vennie a
közvéleményt. Konfucius kétezerötszáz év előtt mondta meg, hogy a jó kormányzás előfeltételei: erős hadsereg, elegendő élelem és a nép bizalma. Szükség
esetén (mondta) a hadsereg és az élelem nélkülözhető, de a nép akarata ellen
kormányozni nem lehet...
Ez a ,nép akarata' az emberiség történetének kezdeteire megy vissza: a vezértelen csordának lelkiegysége az emberi kultúra első lépcsőfoka volt. A kollektív
lélek régebbi az egyéni leieknél. Ez hajtotta közös cselekvésre a csordát. A későbbi fejlődés, a közös vezérnek való engedelmesség és folytatólag a szervezett
államok és nemzetek kialakulása ezt a kollektív őslelket nem gyöngítheti meg,
mert a mindenkori vezér csak személyíti, nem irányítja a tudatalatti közös akaratot."
Benedek Károlynak a nemzeti, népi egységek kialakulásáról szóló munkája,

amelyet élete főművének szánt, mindeddig nem jelent meg. özvegye és hagyaté-

kának gondozója, a gondolkodásban és gondolatai megfogalmazásában segítőtár-

sa, Benedek Alice munkálkodik azon, hogy egy napon mégis napvilágot láthasson. A cordobai spanyolok előtt nem maradt titok, hogy mily kitűnő szellem
kényszerült városukban élni. Egy idő után tudomásul kellett venniök és maguk

közé kellett fogadniok. A Real Academia de Cien-cias y Bellas Artes de Córdoba tagjai közé választotta, valamint előadások tartására kérte fel. 1958-ban az

Akadémia felszólítására rendkívüli beleélésről és szakismeretről tanúskodó előadást tartott – feleségével együtt – egy külföldi tanulmányi csoportnak El Grecó-

ról. Szövegét az Akadémia folyóirata kinyomtatta. Több más előadást is tartott a
magyar és az európai kultúrfejlődésről. Tanulmányt írt Kosztolányiról. Nagy

érdeklődést és feltűnést keltett egy előadása – híres festmények vetítésével – a

magyar és a spanyol nő rokonvonásairól, két régi nép sajátosságainak tükröződéséről.
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A cordobai száműzetés feloldása után Benedek franciaországi státusát rendez-

te, mivel Spanyolországban nem kívánt maradni. Sikerült francia beutazóvízumot kapnia, majd Párizsban menekült-útlevelet, valamint újbóli tartózkodási

engedélyt. A megélhetés azonban reménytelennek látszott, kiderült, hogy sem
munkára, sem állandó jövedelemre nincs kilátása. Elhatározta, hogy visszatér

Ausztriába, ahol valamikor elismert és tekintélyes újságíró volt és ahol kínál-

kozott némi lehetőség a végleges letelepedésre. 1960-ban Cordobából az osztrák

fővárosba, Bécsbe tette át lakóhelyét. Anyagi gondjai azonban nem csökkentek,

hanem szaporodtak. Mind Franciaország, mind Ausztria drágább volt Spanyolországnál.

1960 augusztusában írta már Ausztriából, hogy „feleségemmel és anyósom-

mal Bécsbe hurcolkodtam, mert Franco országát kibírni igazán nem lehet”.Egy
másik levelében arról tájékoztatott, hogy „Spanyolországot elhagytam, de francia
menekültpapírommal itt mindig csak előkelő idegennek számítok. Azonfelül
minden holmim más országokban van, és jövedelmem semmi sincs. Nem is lehet, mert a pénztelenség annyira elfoglal, hogy íráshoz, olvasáshoz egyáltalán
nem jutok. Csak az utolsó napokban sikerült kettőnk számára egy fűtött és bútorozott szobához jutnom –, de hol? Közigazgatásilag ez bécsi kerület, de a valóságban messze kívül esik a városon. A végső villamosmegálló után még egy postakocsin kell vagy három kilométert utazni.” Még Cordobából egy alkalommal
azt írta, hogy „nem tudom, volt-e alkalmad tapasztalni, hogy az abszolút pénztelenség milyen kimerítő elfoglaltságot jelent”.Ezt tapasztalni, hála Istennek, nem
volt alkalmam, személyes sorsom alakulása megkímélt tőle, mindig volt munkám

és keresetem, ha olykor eléggé szerény is. De közelről láttam a kimerítő küzdel-

met és olykor megalázó kilincselést, hogy munkáit elhelyezze és a megélhetéshez

szükséges anyagiakat előteremtse. Olvasva húsz-harminc év előtti leveleit – amelyeket vagy úgy írt alá, hogy Charly, vagy teljes nevén: Benedek Károly – nem kis

szégyenérzet fog el azért, hogy nem tudtam rajta még jobban segíteni, még többet tenni annak érdekében, hogy legalább azok az intézmények honorálják job-

ban a munkáját, amelyekben valami szavam volt. A rádióban is többet szerepelhetett volna, ha nem lett volna olyan meggondolás, hogy minek „spanyol témák
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tárgyalásával a Franco-rendszert népszerűsíteni”.Pedig Benedek nem népszerűsítette, mégis a spanyol témák számából némelyek erre következtettek. A Látóhatár és az Új Látóhatár túlságosan nyomorúságos körülmények között jelent meg
ahhoz, hogy honoráriumot fizethetett volna. A Hungáriától és az Új Hungáriától
olykor kapott valamit. Az Irodalmi Újságtól is. 1959 tavaszán még Cordobából
örömmel újságolta, hogy „az Irodalmi Újság hozta és fizette cikkemet”.Gondolom, nemmagyar lapok sem jeleskedtek munkái bőkezű honorálásával.

Más az ő helyében többet panaszkodott volna. Egy évtizedes szorosabb kap-

csolatunk alatt csupán egyszer kaptam tőle kétségbeesett levelet. Azt hiszem,

1958-ban írta Madridból. A keltezésből hiányzott az évszám. „Negyvenkét esz-

tendeje bujdosom a világban mint egy elveszett eszmény örök száműzötte. Két
ízben, két országban álltam az akasztófa tövében. Fogházban ültem
Feldkirchben, Münchenben, Párizsban, Madridban, kiutasítottak Romániából,
Olaszországból, Svájcból, Franciaországból, Spanyolországból. Két évig ültem
internáltán Le Vernet-ben és tizenkettőt deportáltán Cordobában. Most nem
bírom tovább. És a halál révén, mint aggastyán mondom neked: Semmit sem
bántam meg, és ha újból kellene kezdeni, ugyanezt az utat és ugyanezt a harcot
választanám. Ha van, amit restellek, legfeljebb az, hogy vénségemre és végső
nyomorban – (mint az áriánussá vált százéves Osius) – az Új Hungáriánál és a
Free Europenál koldulom a betevő falatot. Mert hidd el nekem barátom, aki
megértő ember vagy: Nem magamat siratom, hanem ezt a veszendő világot,
melyben ötven év szakadatlan megátalkodott törekvése az embereket
embervoltukról felvilágosítani – erre a végre vezet szükségszerűen."
Attól kezdve, hogy Spanyolországban szabaddá lett, Münchenben is többször

megfordult, különösen a bécsi években. Csak ritkán érkezett előzetes írásos érte-

sítés nélkül, akkor is telefonált a pályaudvarról vagy valamelyik pályaudvar kör-

nyéki szállodából. Emlékezetesek ezek a látogatásai. Csendesen, szerényen lépett
be a szobába, halkan beszélt, távol állott tőle minden harsányság. Letette kabát-

ját, sálját, megigazította kevéske haját, simított egyet szakállán, majd leült és
komótosan cigarettára gyújtott. Ennek sajátos szertartása volt. Kivett zsebéből
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egy cigarettát, gyufát és egy apró, összecsukható ollót. Az ollóval szépen levágott
egy kis darabkát a cigarettáról, a többit visszahelyezte a zsebébe. Aztán rágyújtott, de a cigaretta darabból legfeljebb néhány szippantásra futotta, máris el kel-

lett nyomnia. Kezdődött a művelet elölről, ismét kivette az ollót, levágott egy

újabb darabot a cigarettából, rágyújtott és így tovább. Közben beszélt, kéziratokat
vett elő, papírlapokat forgatott. Kezdetben azt hittem, az egész cigarettázás a

szertartás miatt volt neki fontos. Ez nyújtotta az élvezetet. Csak nemrégen tud-

tam meg, hogy 1948-ban súlyos szívinfarktusa után az orvos eltiltotta a dohányzástól és mivel a tilalmat betartani nem tudta, orvosa tanácsolta, hogy akkor legalább apránként hódoljon e szenvedélynek.

Embersége, szerénysége, udvariassága lebilincselő volt. Mindig elnézést kért,

ha a maga dolgaival hozakodott elő, írásaiban sem magáról beszélt, pedig élete
kínált volna elegendő anyagot, hogy abból faragja ki műveit. Nem szerette az

írók „öndicsőítését” – ahogyan nevezte és német szóval – „Ichjournalismus” – is

megjelölte. „Ez – írta egy alkalommal – az egész magyar sajtónak eredendő sú-

lyos hibája ötven év óta mindig ... A „már megmondtam”, az „én még többet
tudok”, az Én és Én minden vonalon. Az író ne legyen az, amit a bécsi zsurnaliszták „Adabey Effendi"-nek neveznek (ami nem bey törökül, hanem „auch
dabei” osztrákul). Ha pedig az író olyan: arra való a szerkesztő, hogy töröljön
könyörtelenül. Az olvasót minden látszat ellenére nem érdekli, hogy az írónak
már a nagyapja is küküllői volt, hogy ő Olaszországot jobban ismeri D'Annunziónál és hogy mit szokott olvasni a klozet-ton. És az sem érdekli, hogy a 6. hasáb
szerzője ezt az írást „küldi” a 2. hasáb szerzőjének és így tovább."
Íróknál, újságíróknál ritka segítőkészség jellemezte. Sok baját és megpróbálta-

tását is a másokon való segítéssel, az üldözöttek támogatásával okozta magamagának. Amikor Vámos Imre barátunkat egy Látóhatárban megjelent Francoellenes írás miatt nem engedték be Spanyolországba, a cordobai internáltságból

ajánlotta fel segítségét. Amikor 1960-ban jóakaróim kiintrikáltak Németországból és állásom elvesztése is fenyegetett, már Bécsből küldte segítőkészségének

jeleit: „Sejtelmem sincs, hogy hol vagy és merre irányzód utadat – írta levelében.

Ha Spanyolországba akarnál menni: ottani berendezett lakásunk még megvan és
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rendelkezésedre áll, bérvédett lakás, úgyhogy ott roppant olcsón élhetnél és írhatnál. 50-60 dollárból, úgy vélem, egész hónapban kijöhetsz ... Persze, csak
akkor, ha tudsz csinálni valamit, mert Cordobában írói munkát találni nem lehet.” Együttérzett mindenkivel, akik feljelentések, rágalmazások, intrikák áldozatai voltak, őmaga is ilyesmik miatt töltötte élete jó részét börtönben, büntető-

táborban, deportációban. És, amikor megtudta, hogy az én üldöztetésem mögött

„jobboldali” magyarok állnak, a maga tapasztalataival igazolta, hogy a „baloldaliak” sem különbek. Ezt írta: „Amikor a Vernet-i táborban üdültem és bejelentkeztem az ún. André Frey-akcióba, hogy Amerikába vigyenek, és fel is vettek,
akkor az amerikai magyarok, úgymint Göndör Ferenc és társai, érték el, hogy
engem levegyenek a listáról mint nácit és fasisztát. Később, amikor spanyol börtönben ültem, és mentem volna bárhová, hogy menjek innen, megint baloldali
magyarok ... tették ezt lehetetlenné, elterjesztve, hogy én falangista, fasiszta és
így tovább vagyok és üldöztetésem puszta finta, hogy belopódzak közéjük.
Ugyanakkor egy másik tiszteletre méltó honfitárs, Andor Leon cikket írt rólam
az Emberben és úgy látszik még valahol is, miszerint én hoztam ki Milotayt
Madridba – (ahol Milotay életében nem volt!) – és itt menekült fasisztákat rejtegetek. A történelmi valóság kedvéért elismerem, hogy ugyanolyan szép tapasztalataim vannak a jobboldallal is, mert viszont Párizsban mint kommunistát jelentettek fel.” Egy alkalommal keserű szavakkal panaszolta el, hogy Le Vernet-ből
való szabadulása után a vichyi magyar követség egy tanácsosa azzal tagadta meg a
segítséget, hogy „csúnya madár az, aki a saját fészkébe rondít” és azt kérdezte,

„becsületes embernek tartsam-e az olyat, akit saját hazája nem ismer el magyarnak?”.Amikor fordult a világ, saját hazája már ezt a követségi tanácsost nem is-

merte el magyarnak. Benedek Károlynak volt alkalma megismerni a szívtelen és

politikai indítékokból ártani is hajlandó jobb- és baloldali magyarokat egyaránt.
Az idők és a frontok változására viszont jellemző, hogy Az Ember, amely koráb-

ban az Amerikába való kijutása ellen akciózott, az ötvenes években már munkatársai közé fogadta.

A kezdeti sanyarú bécsi lakásviszonyok idővel megjavultak. Sikerült a város

belső részében kényelmes és tágas lakásra lelnie, azt a világban szétszórt bútorai318

val, könyveivel és képeivel berendeznie. Benedek Károly és Alice élete nyugod-

tabbá és zavartalanabbá lett. Az ínség évei elmúltak. Ezt azonban Károly nem
sokáig élvezhette. 1964-ben elragadta a halál. Nagyobb nyugat-európai útra indult. Münchenben néhány cikket hagyott lapoknál, rádiónál és átvette spanyol

vízumát. Párizsban meghosszabbíttatta menekült passzusát, néhány kollégával,

egy-két folyóirat szerkesztőjével beszélt. Onnan Düsseldorfon, Genfen, Barcelonán át kívánt Cordobába érkezni. Düsseldorfban azonban már rosszul érezte

magát, de vonatra szállt. Koblenzban annyira rosszul lett, hogy le kellett venni a
vonatról és kórházba vinni. Amikor a kórház által riadóztatott felesége a koblenzi
kórterembe lépett, a haldokló szemével magához intette és halkan csak ennyit

mondott: „odaát nincs más, csak csend, csak csend.” Rövidre rá egy utolsó mélyet
lélegzett. Aztán szíve végleg felmondta a szolgálatot. 1964. április 27-én halt

meg. 75 éves volt. Szép kötetre való mintegy száz versén, valamint nyomtatásban

meg nem jelent cikkein és naplójegyzetein kívül hátrahagyta „Ahol az őslélek

visszajár” című terjedelmes művét a spanyol nép történetéről. Ennek kiadásán
fáradozik immár évek óta Bécsben élő özvegye.

Egy elveszett eszmény száműzöttje – Benedek Károly Új Látóhatár, 1985.
(36. évf.) 4. sz. 471-480. o.
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OLVASÓNAPLÓ
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 tanulmányá-

ban tette közzé az 1941. június 26-i kassai bombatámadás körülményeinek tisztázására kezdett kutatásai első eredményeit. Pontosan tizenöt év telt el e közlemény és a múlt év végén megjelent magyar nyelvű 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 egész-

ségesebbeket is megszégyenítő munkakedvvel és lendülettel dolgozott azért, hogy

világosság derüljön az újabbkori magyar történelem egy eddig kellően nem tisz-

tázott és sok homályos részletet tartalmazó mozzanatára. A szerző az említett két
időpont között, 1978-ban egy német nyelvű monográfiában 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 külpoliti-

kai erőviszonyok és a német-magyar kapcsolatok természete alapján aligha hihe-

tő, hogy a magyar hadbalépésnek Kassa bombázása volt az oka és anélkül Ma-

gyarország megmenekült volna a háborútól. Mégha hiteles dokumentumok an-

nak látszatát igyekeznek is kelteni, hogy Hitler kezdetben nem kívánta oroszországi kalandjához a magyarok részvételét, rövid időn belül mindenképpen
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csatlakozniok kellett volna és az ország nem kerülhette volna el a háborúba való
belebonyolódás végzetét. Hosszú távon Hitler nem tűrhetett volna el Németor-

szág közvetlen szomszédságában egy nem-hadviselő státusú Magyarországot,

amely nemcsak fontos stratégiai érdekeit veszélyeztethette volna, de szinte kihív-

ta volna a hadászati 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 Julián helyesen állapítja meg, hogy „a Kassát ért bombatámadást nem mint az azt követő tragikus fo-

lyamat 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 júniu-

sában lesz a bombatámadás negyvenötödik évfordulója és nem kevésbé az a körülmény, hogy némely újabb magyarországi feldolgozások a korábbiaknál több

szakszerűséggel és nagyobb tárgyilagossággal készülnek. Csak remélni lehet,
hogy Borsányi munkája meggyorsítja ezt a folyamatot, aminthogy a körültekintőbb és elfogulatlanabb hazai megközelítést előmozdíthatta az a makacs kitartás,

amellyel a müncheni szerző immár hosszú idő óta szorgalmazza a tények részrehajlás nélküli feltárását 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 feltételezéseket.

A szovjet, a német–magyar, a szlovák és a román verziót. Közvetlenül a bombá-

zás után Werth vezérkari főnök a honvédelmi miniszterrel egyetértésben a táma-

dást a szovjet légierőnek tulajdonította, ilyen értelemben tájékoztatta a kormány321

zót és a kormányt, sürgetve a megfelelő ellenintézkedéseket, amelyek nyitánya
nem lehetett más, mint a Magyarország és a Szovjetunió közötti hadiállapot

bejelentése. Eltekintve attól, hogy a szovjet kormánynak nem lehetett érdeke a

magyar hadbalépés kierőszakolása, sőt diplomáciai iratok bizonysága szerint Magyarország semlegességét sürgette, a Borsányi által összegyűjtött adatok is igazolni látszanak az ítélkezés elsietettségét és a szovjet változat meglehetősen
gyenge 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 elkötelezettségét 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 indokának használta fel.)

Nem kevésbé ingatag a német–magyar közös felelősség elmélete is. Amilyen

mértékben a Bárdossy-kormány a kassai légitámadást a Szovjetunió számlájára
írta, olyan mértékben ültették mások, elsősorban a kommunista 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 vállalkozása volt, amelyet azért hajtott végre, hogy
ezzel kényszerítse cselekvésre 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

hatóságok barátságtalan, sőt üldözendő cselekménynek tekintik. Kassa tabu lett –
állapítja meg Borsányi és példákkal mutatja be, milyen eréllyel és inkvizítori

dűhhel 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 kétséges, 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 légitámadás szabad vizsgálata meg nem kezdődik.

Részletesen tárgyalja a szerző a szlovák verziót is, amelyben ugyanolyan kriti-

kával él, mint a szovjet és a német–magyar feltételezés kérdésében. Ebben az
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esetben is lelkiismeretesen és aprólékosan ismertet minden adatot, felsorakoztat

minden érvet és ellenérvet, anélkül azonban, hogy elfogadható és végleges ered-

ményhez jutna. Érdekes módon, még a legvalószínűbbnek a román változatot

tartja, amely valamennyi között a legfiatalabb. Ez – írja Borsányi – „valamennyi

feltételezés között a legkézenfekvőbb”, ugyanakkor elismeri, hogy „a valószínűsítés, ha még olyan reálisan–meggyőzően hangzik is, távolról sem hisztoriográfiai
értékű bizonyítás”, 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 kutatás lehetősége.

„A magyar tragédia kassai nyitánya” négy fő részre oszlik. Az elsőben találjuk

az események előadását, részben személyes élmények és tapasztalatok alapján. A
szerző ugyanis a hadbalépés időpontjában mint hmtk. százados a honvédelmi
minisztérium VI. csoportfőnökségén (Országos Légvédelmi-Légoltalmi Pa-

rancsnokság) a műszaki részleg vezetője volt és közvetlenül a támadás után részt
vett a bombázás körülményeinek kivizsgálásában. Kutatási anyagát nagy mérték-

ben gazdagítják a személyesen szerzett ismeretek. A következő főrészben ismerteti a szerző az ún. „kassai provokáció” magyarországi tárgyalását, történetírásban

és a sajtóban egyaránt, a legendának bizonyult Krúdy Ádám-vallomást, továbbá a
külföldi visszhangot, valamint más ezzel kapcsolatos állásfoglalásokat. A harma-

dik főrész tárgya a szlovák verzió, Újszászy István vallomásának felhasználása,

valamint a különböző német állásfoglalások és beszámolók. 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 főrészben ismerkedhetünk meg a román változat
részleteivel. Borsányi nemcsak a maga kutatásainak anyagát teszi közzé, hanem

az egyes részekbe beleszövi – külön és önálló fejezetek formájában – a kérdés
néhány szakértőjének, Ormay Józsefnek és Gosztonyi Péternek kutatási eredmé-

nyeit és kommentárjait, valamint Zolcsák István nyilatkozatát a román légierő
kassai szerepéről.
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Mint már említettem, a szerző nemcsak bemutatja a különböző véleménye-

ket, 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 nevezett, de

valójában a kommunista rezsim napi politikai érdekeit tükröző hivatalos magyar-

országi felfogás a „kassai provokációt” előidéző „német–magyar katonai cinkos-

ság”-ról. A Budapesten erről a kérdésről megjelent publikációk túlnyomó több-

sége 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 szinte árulkodóvá teszik a kérdés körüli tisztázatlan állapotokat. Bor-

sányi 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 cikkeknél, amelyek

tudományos értéke nulla és csak azt a célt szolgálták, hogy a hivatalos verziót az

olvasókba belesulykolják és Borsányi tekintélyét lejárassák. Ez írások szerzői
Kassát csak ürügynek használják fel arra, hogy politikai számlát egyenlítsenek ki
egy nyugati kutatóval szemben, akinek más természetű – nevezetesen rádiószer-

kesztői – működése kezdettől fogva szálka volt szemükben. A politikai ellentét
csapódott le ez írásokban Borsányi kassai szerepének és történészi tevékenységének civilizáltnak egyáltalán nem mondható bírálatába. Emberileg érthető, hogy e

pamfletek és gonoszkodó hírlapi cikkek a megtámadottat közelről és érzékenyen

érintik, de ezek felejtést érdemelnek, nem felértékelést, vagyis ugyanolyan részletes és terjedelmes tárgyalást, mint a komolyabbnak vehető történészi munkák. A

másik fenntartásom a könyvvel kapcsolatban az, hogy feleslegesnek érzem az

1978-ban megjelent német nyelvű monográfia (Das Rätsel des Bombenangriffs

auf Kaschau) hibáinak, tévedéseinek, hiányainak korrigálását ebben a kötetben,

miután ezt a szerző már megtette az Ungarn Jahrbuchban német nyelven publi-
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kált írásában. Én a helyében nem tértem volna vissza e munka kijavítására, ha-

nem megelégedtem volna azzal, hogy az új magyar műben már megtalálhatók a
pontos és hiánytalan adatok, valamint az újabb kutatások eredményei.

Erénye a könyvnek, hogy 132 lapon iratok, jelentések, levelek, katonai térké-

pek, 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 mélyedni. Ugyancsak felbecsül-

hetetlen értékű a munka jegyzet anyaga, amely egyrészt eligazít minden adat

forrását illetően, másrészt bepillantást enged a szerző kutatómunkájának technikájába, műhelytitkaiba. Borsányi ugyanis e jegyzetekben nemcsak háttérmagya-

rázatokat ad, hanem eljárását is megindokolja és tájékoztat, hogy egy-egy nyo-

mot milyen megfontolások alapján követett. A magyarországi levéltárak haszná-

latának hiányát e mű szerzője is – mint a nyugaton élő történészek és irodalomtörténészek általában – felpanaszolja, de úgy látom, hogy nagy áldozattal és szí-

vóssággal sok mindent pótolt, nem mellőzve egyetlen forrást és iratot sem, amely
eredménnyel kecsegtetett.

A szerző archívuma egy tudományos intézetnek is becsületére válnék, megőr-

zése közérdeknek látszik és bizonyára további kutatásokra is serkent. 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 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.
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Olvasónaplót és nem szabályos könyvkritikát írok, ezért talán meg- bocsájt-

ható, hogy időnként elrugaszkodom a műbírálat kötelező formájától és elemeitől,

a többi között attól, hogy bizonyos távolságot tartsak szerzőtől és témától egy-

aránt. Olvasónaplóban megengedett a szubjektivitás, egyéni, személyes rokon-

szenv és ellenszenv nyilvánítás. Élve ezzel a lehetőséggel, be szeretném vallani,
hogy a mai magyar történetírók középnemzedékének tagjai közül Juhász Gyulát
kedvelem a legjobban és becsülöm a legtöbbre. Azóta, hogy elolvastam első je-

lentősebb művét a Teleki-kormány külpolitikájáról, majd a két háború közötti

magyar külpolitikáról, buzgó olvasói közé tartozom és nem mulasztok el semmit
abból, ami tőle vásárlói kedvből, baráti szívességből, vagy véletlenül a kezembe
kerül. A világosan, közérthetően, szépen fogalmazó történészek közé tartozik.

Szövegeit élvezettel lehet olvasni, mert mindig érdekesek, tanulságosak, 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 fogalmazott meg, hanem amelyeket kívülálló érdekek és

előítéletek próbálnak vele elfogadtatni. Olvasói benyomásaim szerint hivatalos
előírásoknak és várakozásoknak csak ott enged, ahol ez elkerülhetetlennek látszik. Ezért rokonszenves nekem Juhász Gyula.

Az „Uralkodó eszmék Magyarországon” című kötet izgalmas olvasmány. Jól

szerkesztett és ötletesen összeállított szemelvénygyűjtemény a harmincas évek

végének és a negyvenes évek első felének magyar publicisztikájából. Juhász Gyu-

lát az anyag összeállításában az érdekelte, mely kérdések körül lángoltak fel emlí-

tésre méltó viták és milyen nézetek csaptak össze a különböző témakörökben.
Ilyen témának bizonyult a középosztály, a földkérdés, Magyarország helye és

feladata Kelet-Közép- Európában, a magyar radikalizmus, az „egységes magyar-

ság” elmélete és a nemzetiségi kérdés, Magyarország helye az úgynevezett „új
európai rend”-ben, a kis államok jövője, Magyarország híre a világban, a középosztály a háború végén és egy demokratikus Magyarországban, a „mi legyen” és
„mit tegyünk” kérdése akkor, amikor nyilvánvaló volt, hogy Hitler és vele együtt
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Magyarország elveszti a háborút. 1939 és 1944 között 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 fontosságú és mindegyik körül eléggé élesen csaptak

össze a vélemények. A források a szóban forgó években megjelent könyvek, folyóiratban kinyomtatott tanulmányok, esszék, valamint hírlapi cikkek. Az egyes
témákban idézett hozzászólásokat másként is össze lehetett volna állítani, de

akkor sem juthatnánk eltérő eredményre, mert minden nézet és álláspont hangot
kap, legfeljebb más szerkesztő máshová helyezné a hangsúlyokat és szabná meg a
különböző felfogásoknak juttatott teret.

Az anyag rendkívül bőséges és a kifejezésre juttatott vélemények a gondolko-

dás 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 kötöttsé-

gektől, kényszerektől mentesebb mai, nyolcvanas években is elképzelhetetlen.
Fájdalmas kimondani, de még 1986 is erős visszaesés 1939-hez, vagy 1943-hoz
képest. Éppen ezért feltűnő és meglepő Juhász Gyulának a Kállay-kormánynak a

kommunisták és az antifasiszták ellen indított „terrorhadjáratáról” 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 terrorhadjáratról beszélni azért is problematikus, mert akkor milyen kifejezéssel illessük, 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 elcsodálkozik, hogyan

jelenhettek meg legális kiadványokban élesen ellenzéki vélemények is egy „el-
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nyomó és reakciós” kormány uralma alatt, amikor egy mai „szabad és haladó
kormány” ezeknél enyhébb ellenzéki véleményeket is illegalitásba szorít.

Persze, az 1939 és 1944 között nyilvánosságot kapott vélemények és nézetek

között sok zavaros, időtől és valóságtól elrugaszkodott, irracionális, önámító,
balga, ostoba. Szinte kínálja magát a karikírozásra, vagy gúnyos kipellengérezés-

re. Egyikkel-másikkal ma is találkozhatunk némely 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 orvossággal rendelkező, nyugati kormányok vezetőit ez orvosságok használatára serkentő kávéházi bölcseket. Sajnos, nemcsak a háború előtti

és alatti évek magyarjai között terjengtek mindenféle ködös, esztelen és vad né-

zetek, hanem a maiak között is, Magyarországon és nyugaton egyaránt, úgyhogy
sem a hazaiaknak, sem a kintieknek nincs joguk, hogy ujjal mutogassanak a má-

sikra. Juhász Gyula több mint négy évtized előtti és egy letűnt világ légkörében
született gondolatokat ismertet meg mai olvasókkal. Ők ebből nemcsak azt a
tanulságot vonhatják le, hogy némely eszmék mily veszélyes tévutakra vezethet-

nek, hanem azt is, hogy bármikor feltámadhatnak, akár régi, akár új formában,
ha a társadalomban nem ver gyökeret 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 bemutat? A

válasz attól függ, hogy miket tekintünk uralkodó eszméknek. Azokat-e, amelyeket a hatalom igyekszik terjeszteni és népszerűsíteni? Azokat-e, amelyek a nem-

zet legjobb gondolkodóinak műveiben nyernek megfogalmazást? Vagy azokat,
amelyek a társadalomban spontán keletkeznek. A gyűjteményben mind a három

kategóriából találunk példákat, de még több az olyan „eszme”, amelyet a könyv

szerzője furcsasága, korszerűtlensége, mulatságos vagy szélsőséges volta miatt
vett fel összeállításába. Persze, ezek is jellemzőek egy társadalomra, de általánosnak, elterjedtnek, népszerűnek vagy uralkodónak aligha nevezhetők. A turanizmus például a középosztálynak csak egy szűk rétegében hódított, szerepe és je-

lentősége jóval kisebb volt, mint amennyire a kötetben közölt szemelvényekből
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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 jel-

lemző és szélesebb köröket is ihlető eszmék, sőt ma is érvényes, maradandó érté-

kű és változatlanul megszívlelésre érdemes vélemények. Illyés Gyuláé például

abban a vitában, amely 1943 őszén a Magyar Csillagban „Hírünk a világban”

címen folyt. A nyugaton élő magyaroknak például különösen tanulságosak a
némely fejekben épült „frázis-légvárak” külföldi összeomlásáról írt sorok: „Min-

denképpen 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 magunkat... mikor ezeréves múltunkat emlegetjük, a külföld ajkán elnéző mosoly jelenik meg: melyik nép nem ezeréves? S mi érdem van abban?”
Ma sem ártana ezen elgondolkodni és azon is, hogy a helyzet Illyés felismeré-

sének kinyomtatása óta nem változott meg lényegesen. Napjainkban is vannak,
akik hajlanak annak feltételezésére, hogy másutt is méltányolják, tisztelik, meg-

becsülik, amit mi, magyarok értékesnek és becsesnek tartunk, s a külföld kész

törekvéseinket magáévá tenni, jóllehet megtanulhattuk, hogy történelmi tapasztalatai és érdekei mások, mint a mienké.

*

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
329

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 tartozik Némedi Dénes munkája, amely A népi szo-

ciográfia 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
szerinte ekkor ért véget „az az időszak, amikor a társadalomkutatás a népi irány-

zat ideológiai problémáinak kifejtésében központi jelentőséggel bírt”. Ez a megállapítás elfogadható és az is, hogy „1938 után nem a szociográfiáké a fő szerep,
hanem a tanulmányé, a politikai esszéé”. Ez is igaz. Mégis felvetődik a kérdés,
helyes volt-e a népi szociográfia történetét 1938-al lezárni és nem addig tárgyal-

ni, ameddig népi ihletésű és szellemű szociográfiai munkák megjelentek. Maga a
szerző is érezhette, hogy önkényesen jár el, különben nem foglalkozott volna a

korábbiakhoz hasonló részletességgel, alapossággal és elmélyültséggel az 1938 és
1944 közötti évek termésével is.

A könyv gazdag adatokban. A szerző példás kutatómunkát végzett és figyel-

me 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, legfeljebb a nyugaton megjelent munkákat

– néhány kivételtől eltekintve – nem ismerte, vagy nem óhajtotta felhasználni.
Az olvasó benyomása mindenképpen 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 megismerkedhessék.

Kritikai észrevételeim nem csökkentik a mű értékét, legfeljebb érzékelhetővé

teszik, hol térnek el a szerző és a recenzens véleményei.

A könyv fő hibájának a „népi” és a „népies” jelző használatában mutatkozó bi-

zonytalanságot tartom. A témában jártas kutatónak tudnia kellene, hogy „népi”

és „népies” nem azonos fogalmak. Van népiség és van népiesség, a kettő azonban
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nem ugyanaz. A népiséggel szemben ellenséges, 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 tüntetheti fel őket, az irányzatot a német „völkisch” és a

magyar szélsőjobboldal népieskedése közelébe, szomszédságába szoríthatja. Né-

medi 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 „népi-

es” jelzőt használja. Ez a fogalmi tisztázatlanság és következetlenség nem válik
műve javára.

Értelmezési fennakadáshoz vezet bizonytalansága a „baloldali” kifejezés te-

kintetében 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 rokonszenvezett, hol ellenkezett a né-

piekkel, hol támogatta, hol elutasította 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 időszakban aligha volt baloldalinak tekinthető. Tehát – gondolhatta – a

mozgalom sem sorolható be a baloldal fogalomkörébe. Más baloldali csoportosulásoknak 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 ag-

godalmas és minden aggály nélkül nevez baloldalinak például olyan urbánusokat
is, akiknek baloldalisága alig állott másból, mint némely liberális, antifeudális,

Horthy-ellenes nézetből, amely mellett jól megfértek – baloldalinak egyáltalán

nem mondható – kapitalista, polgári-úri, falu- és parasztgyűlölő érzelmek. Fo-

galmi zavar jele az olyan kifejezés is, mint „az urbánus csoport és a szociálde-

mokraták között elhelyezkedő Fejtő”. Miért „között”? A szóban forgó Fejtő Fe-

renc nem helyezkedett el a két csoport között, hanem beletartozott mind a ket-

tőbe. Az irodalmi közélet tevékeny alakjaként urbánus, politikusként szociálde-

mokrata volt. Az imént említett állítás ugyanolyan képtelenség, mintha azt írta
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volna, hogy „a népi csoport és a kisgazdapárt között elhelyezkedő Szabó Pál”,

vagy „a népi csoport és a parasztpárt között elhelyezkedő Kovács Imre”. A téve-

dés oka, hogy Némedi mintha nem érzékelné helyesen 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. Remélem, nem teremtett iskolát és az irodalomból
eltűnnek ezek a mesterkélt, nyelvtörő, csúf szavak.

Illyés Gyulával kapcsolatban azt olvassuk, hogy az 1933-as Pusztulásban

ugyan „a nemzeti és a baloldali, szocialista hagyományok egyeztetésével, össze-

kapcsolásával foglalkozott”, de „inkább a nacionalizmusnak rendelve alá a baloldaliságot”. Nem tudom, mit értsek ezen a megállapításon. Mit kellett volna tennie Illyésnek a Pusztulás-t írva, hogy a baloldaliságot ne rendelje alá a nacionalizmusnak? Illyést úgy ismerjük, mint azt a magyar írót, aki mindig a nemzeti és
a haladó eszmék egyeztetésére törekedett és a kettő integrálása kivétel nélkül

sikeresnek bizonyult. Nemzeti és haladó nála ugyanannak a jelenségnek két vetü-

lete. Vele szemben nacionalizmust emlegetni méltánytalan és igazságtalan, a

Pusztulás-ban sem mutatkozott nacionalistának. Mert ha az lett volna, Némedi

Dénes a bizonyítékokkal 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 kerülőutat kerestek: ők úgy
képzelték, hogy az új értékrendet, új ideológiát a szociográfia révén építhetik fel,
elképzelésük szerint a szociográfia mintegy 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 nyíltan és milyen tudatosan fogalmazott, az egyéni beállítottság és írói
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alkat kérdése volt. Nem hinném, hogy a szociográfus Kovács Imrénél bármelyik

„író” is nyíltabban fogalmazott volna. Tessék elolvasni a Néma forradalmat. Az-

után az sem áll, hogy a falukutatók új értékrendet és új ideológiát 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 produkált. 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 falukuta-

tás körüli vitákról számol be. Örömmel üdvözlendő, hogy idézi Jászi Oszkár
véleményét is, aki – mint a szerző megjegyzi – az emigrációból, tehát „a hazai

táborválasztási kényszertől megszabadulva (egyszersmind a hazai szorítókényszerítő körülményektől is szabadon) nézte az eseményeket”. Jászi felfogása
fontos elemekkel gazdagítja a népiekről kialakult képet. Szerinte a népiek helye-

sen látták meg, hogy a parasztságban óriási erők rejlenek, amelyeket fel kell szabadítani „nemcsak a feudalizmussal, hanem az ipari szocializmus mechanisztikus

formuláival szemben is”. Némedi az idézethez hozzáteszi, hogy Jászi szövetsége-

seket keresett 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 politikában a sztáli-

nizmus formájában jelentkezett, tehát Jászi érdemének kellene betudnunk, hogy

a moszkvai tisztogatások és tömegkivégzések éveiben a szocializmus humanista
elemeit megtagadó „létező marxizmus”-tól idegenkedett, ebben is szövetségeseket látva a humanizmus eszméinek népi képviselőiben.

A könyv szerkezeti beosztása nemigen nevezhető sikerültnek. Az első főrész-

ben a szerző leírja a szociográfiai törekvések és teljesítmények történetét, a „Kez-

detek” 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
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csoportosítva, új elemeket véve fel, majd részletes – és igen találó, jól megírt –
ismertetéseket közöl a legfontosabb 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 lo-

gikus következtetéseket, de ugyanakkor arra is tekintettel kellett lennie, hogy a
népi mozgalomról szóló – újabban kevés figyelemre méltatott – 1958-as pártha-

tározat még érvényben van. Bizonyos kötelező nézeteken és ítéleteken nem te-

hette 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, amely-

nek szerzője a kölni egyetemen dolgozó Reinert-Tárnoky Ilona, a radikális ma-

gyar parasztpolitika ábrázolását ígéri olvasóinak. A valóságban a népi mozgalom
történetét adja.

A könyv címe és tartalma közötti eltérést az magyarázza, hogy a szerző meg-

lehetősen egyéni és sajátos, mindenképpen eredetinek elképzelt fogalom- és el-

nevezéskészletében mintha nem lennének meg azok a nevek, amelyekkel általá-

ban a népi irányzatot és annak képviselőit megjelölni szoktuk. Az nem lenne baj,
sőt örömmel üdvözlendő, ha a szerző az eddigieknél pontosabb, találóbb, ötletesebb fogalmazási leleményekkel állót) volna elő. Ehelyett azonban azt tette, hogy

a népi írókat radikális parasztpolitikusoknak nevezi és amit munkásságukból nem
lehet merőben csak szépirodalminak mondani, az szerinte radikális parasztpolitika.

Ellentétben azokkal a feldolgozásokkal, amelyek a politikai tevékenységet

(beleértve a politikával is rokonítható, vagy azzal érintkező írói tevékenységet)

egy írói mozgalom amolyan mellékágának tekintik és ellentétben azokkal, akik a
szóban forgó írók műveiben és akcióiban amolyan irodalmasított, tehát romanti334

kus politizálást látnak, Reinert-Tárnoky Ilona egyszerűen radikális parasztpoliti-

kának nevezi az egész írói tábor működését, kivéve persze a szépirodalom körébe
eső alkotásokat és kezdeményezéseket.

A népi irányzatnak immár meglehetősen nagy irodalma van, maguk az írók és

a mozgalom nevesebb tagjai is eléggé bőséges anyagot szolgáltattak 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 tévedés és

a magyar radikális parasztpolitikát kizárólag a népieknek tulajdonítani, bántó

igazságtalanság a kor más radikális parasztmozgalmaival és parasztpolitikusaival
szemben. Ha megmaradunk ennél a századnál, akkor radikális parasztpolitikáról
szólva időben elsőnek az agrárszocialistákra, majd a polgári radikálisok agrár-

szárnyára kellene gondolni és a húszas-harmincas években sem szabadna megfe-

ledkezni a szociáldemokrata 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 osztályozza.

Művének ötödik fejezetében részletesen kifejti, kiket tart radikális parasztpoliti-

kusoknak és mely műveket tekinti a radikális parasztpolitikát tükröző alkotásoknak. A parasztpolitikusok névsora: Illyés Gyula, Veres Péter, Darvas József, Ko-

vács Imre, Féja Géza, Szabó Zoltán, Erdei Ferenc, Boldizsár Iván, Remenyik
Zsigmond, Kerék Mihály. Az írókról készített portrék hitelesek, a műveikről

adott – bő idézetekkel ellátott – összefoglalók kitűnőek. Német nyelven első
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ízben jelentek meg ilyen részletes ismertetések a népi írók és szociológusok fon-

tosabb munkáiról. A kérdésben valamennyire is tájékozott olvasó azonban
nyomban azt kérdezi, lehet-e például Boldizsár Ivánt a dán kisparasztokról írott

könyvecskéje és Remenyik Zsigmondot „Bűntudat” című társadalomrajza alapján

radikális parasztpolitikusnak feltüntetni. Kerék Mihályt esetleg még nagy elné-

zéssel 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 irodalmi szociográfiát sem, „csak” aktív politikus volt, megteremtette

a radikális 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 kapcsolatban. A

radikális parasztpolitika letéteményese, a Nemzeti Parasztpárt 1939-es megalapí-

tása is csak néhány mondatot érdemelt, Szabó Pál elnökké választása még annyit
sem. (Az is furcsállható, hogy a népi reformmozgalomról szóló könyvből hiányzik a többi között Gombos Gyula, Püski Sándor, Somogyi Imre neve.)

Az Előszóból megtudjuk, hogy a könyv kísérlet volt egy radikális reformmoz-

galom elindulásának és történetének átfogó tárgyalására. Ezt a feladatot a szerző

meg is oldotta. Kisebb hibáktól, hiányoktól, félreértésektől eltekintve tömör
összefoglalását adja a népi mozgalom történetének, kiegészítve a két háború kö-

zötti politikai történet fontosabb eseményeinek ábrázolásával. Arról is értesülünk, hogy Reinert-Tárnoky Ilona elégedetlen az eddig megjelent hazai és kül-

földi feldolgozásokkal, amelyek szerinte arra hajlanak, hogy e reformmozgalmat
irodalmi irányzatként kezeljék és értékeljék. A szándéka, hogy ezt az egyoldalú-

ságot megszüntesse és a mozgalmat politikai irányzatként is bemutassa, elfogadható és dicséretes törekvés. A megvalósítása azonban tökéletes kudarccal végző336

dött. Abban az igyekezetében, hogy az irodalmi jelleget semlegesítse, olyan mázzal kente be, amely csak hamis színben tüntetheti fel. A népi irányzat és mozga-

lom nem állt egy irodalmi és egy másik, egy radikális parasztpolitikai csoportból.
Fő alakjai egyaránt voltak írók, gondolkodók és társadalomátalakító reformerek,

ugyanezek időnként és alkalmanként egy radikális parasztpolitika eszméinek és
törekvéseinek is hangot adtak, amikor meg az idő arra megérett, a napi politiká-

ba is tevékenyen beavatkoztak (például a Márciusi Front esetében, amelyről szóló

ismertetés igen átfogó és alapos). Reformeri tevékenységüket azonban a radikális
parasztpolitika elnevezésbe beleszorítani és ebbéli szerepükben őket sommásan
radikális parasztpolitikusoknak nevezni fogalomzavarról és a mondanivaló hiányos átgondolásáról árulkodik. A szerző könyvének végén közli, hogy nem szere-

ti a „populista” és „populizmus” kifejezést, ezek szerinte jelszavak és klisék, ame-

lyek teljesen alkalmatlanok a szóban forgó írók művei megértésére és megjelölésére, örültünk volna, ha ezeknél ötletesebbeket és használhatóbbakat talált volna
ki. Amit helyettük kínál, annak fényes jövő nem jósolható.

Olvasónapló [Borsányi Julián: A magyar tragédia kassai nyitánya; Juhász
Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939–1944; Némedi Dénes: A népi
szociográfia 1930–1938; Reinert-Tárnoky Ilona: Radikale Bauernpolitik in
Ungarn c. könyvéről] Új Látóhatár, 1986. (37. évf.) 2. sz. 245-257. o.
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MAGYARORSZÁG ÉS A MAGYARSÁG
A magyar nemzet mai helyzetét három történelmi tény határozza meg. Az első
az, hogy a magyarok kétharmadának hazát adó magyar állam 1944 tavasza óta

megszakítás nélkül idegen megszállás alatt áll. Előbb – rövid időre – a náci németek uralkodtak felette, majd a háború befejezése óta szovjet-orosz uralom alatt

él. A második az a körülmény, hogy az 1947-es párizsi békeszerződés, valamint a

kommunista hatalom berendezkedése következtében a nemzet egyharmada a
magyar állam határain kívülre szorult. Végül a harmadik sorsfordító esemény az

1956-os forradalom és szabadságharc, amely kudarca ellenére is döntő módon
befolyásolja az ország határain belül és azokon kívül élő magyarság életét.

A szovjet megszállás olyan adottság, amely magyarok közreműködésével, de

azok elhatározó szerepe nélkül következett be. A második világháborút nem
magyarok indították el, de az abban való részvétel – ha fő eleme a külső kényszer

volt is – magyarok felelősségét is felveti. A Németországhoz fűződő kötelékek

magukkal hozták a szövetséges melletti felsorakozást a Szovjetunió ellen indított

hadjáratban, de nem tették kikerülhetetlen végzetté a hitleri koalícióban való

végső kitartást. Az említett külső kényszerhez az együttműködést erősítő ama

remény társult, hogy a Párizs környéki békék másik kárvallottja, a hatalmassá lett

Németország segítségével enyhíteni lehet a Trianonban kapott seb fájdalmait.

Az igazságtalannak érzett trianoni szerződés revíziójának és a magyarlakta te-

rületek visszatérésének vágya olyan rétegekben is eleven erővel élt, amelyek ide-

genkedtek a német nemzetiszocializmustól és az olasz fasizmustól. E két irányzattal való összefogást nagyrészt az a feltevés sugallta, hogy a trianoni szerződésben vétkes antant hatalmak ellenében csak azok ellenfeleivel való szövetségben
vívható ki a magyar etnikum egysége és az elkövetett igazságtalanságok jóvátéte338

le. Bárhogyan gondolkodjunk is ma a magyar igények érvényesítése szándékának

és a külpolitikai orientációnak ez összefonódásáról, bizonyosra vehető, hogy

egyetlen napig sem maradhatott volna hatalmon egy olyan kormány, amely lemondott volna magyar területek visszaszerzésének lehetőségéről csak azért, mert
idegenkedett az azt előmozdító külső támogatóktól. Egyetlen magyar kormány
sem merte volna vállalni az elszakított területek magyar lakossága előtt annak

felelősségét, hogy a magyar államhoz való visszatérése lehetőségét elszalasztja. A
történelem tragikus alakulása az oka annak, hogy egy elemi nemzeti igény kielé-

gítésére csak olyan támogatók és szövetségesek akadtak, akiknek sem világnézete
és kormányzati módszere, sem egyéb magyar érdekek tekintetében tanúsított
magatartása magyaroknak semmiképpen sem lehetett rokonszenves.

A ma távlatából az is világosnak látszik, hogy bármilyen lett volna is az ország

sorsáért felelős államférfiak és katonai vezetők magatartása, a szovjet megszállást
elkerülni nem tudták volna. Az abban az esetben is bekövetkezett volna, ha Hor-

thy kormányzó és miniszterelnökei szakítanak a németekkel és az olaszokkal, a

náci koalíció oldaláról átallnak az angolszász-orosz szövetség oldalára, kiváltva

ezzel a rögtöni német megszállást, a hitleri katonai és rendőri gépezet megtorló

akcióját, vagyis 1944 márciusának előrehozatalát mondjuk 1941 nyarára vagy

1943 elejére. Félreértés ne essék, évtizedek távlatából rajzolódik ki ez a feltevés.
A maga idejében azonban nem volt előrelátható mindaz, ami bekövetkezett.

1941-ben, vagy a későbbi években a háborúnak Magyarország szempontjából

való más kimenetele is elképzelhető volt: Sztálingrádig a német győzelem is,
Sztálingrád után az ország angolszász megszállása is, egészen 1944 nyaráig, amikor már nyilvánvalóvá vált, hogy a Churchill által melengetett balkáni partraszál-

lás, illetve előretörés nem nyerte el az amerikaiak támogatását. A háborús magyar
kormányokat tehát mindenképpen felelősség terheli, hogy végsőkig kitartottak a

német szövetség mellett és amikor elszánták magukat a fordulatra, azt eléggé
naivan és gyermetegen gondolták el. A külpolitikai fordulatot a nemzeti önbe-

csülés és érdek írta elő, nem a jövőről kialakult megbízható kép. Horthy Miklós

érdeme, hogy ha későn is, de belátta a németek oldalán vívott harc kilátástalan-

ságát és meg akarta óvni az országot a további ember- és anyagi veszteségektől,
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de mi másnak, mint ábrándnak nevezhetjük azt a reményét, hogy a szövetségből

való úriemberi kiválását a német Führer úriemberként fogadja és nem csap vissza
a szemében árulást elkövető magyarokra. A hitleri koalíciót angol klubnak tartani

vétkes tévedés volt. A magyar kilépést – mint már a kísérleténél is láthattuk –
azonnali retorzió követte volna és Horthy Miklósnak akkor is harcolnia kellett

volna a németek ellen, ha azt a magyar becsületre hivatkozva nem akarta. Ő és
munkatársai kétségtelenül felelősek, hogy a kiugrásra nem előbb vállalkoztak és

amikor végre elszánták magukat, azt ügyetlenül és szerencsétlenül hajtották végre. Ma viszont már tudjuk, hogy akár így, akár úgy, a magyar nép a szovjet megszállást nem kerülhette el és sorsa egy jottányival sem lett volna előnyösebb, ha a
lengyelek, a csehek vagy a románok példáját követi. E három nemzet történeté-

nek utolsó négy évtizede mutatja, hogy a gyámkodó hatalom a Hitlerrel szembe-

ni fellépést és annak során hozott áldozatot nem honorálta; egyformán bánt Hitler segédeivel és áldozataival.

Felvetődik a kérdés, hogy a szovjet megszállás 1944-45-ben előrevetítette-e

mindazt, ami bekövetkezett. Nem. Egyfelől azért nem, mert akkor még nem volt

világos, hogy a háború megnyerése érdekében megváltoztatott szovjet belpolitika
maradandó lesz-e vagy pedig rövid életű közjátéknak bizonyul. A háború végső

szakaszában és a befejezése utáni hónapokban számos jel a jó értelmű változás
tartóssága mellett szólt. Mégsem következett be. Sztálin nem sokkal a győzelem

után mindent visszafordított és újból intézményesítette a háború miatt felfüggesztett terroruralmát. Az sem volt 1944-45-ben előrelátható, hogy a megszállott

országoknak még annyi önállóságuk és szabad mozgási lehetőségük sem lesz,

hogy képesek legyenek megóvni magukat a sztálinizmus pusztító hatásától és
megmenteni a lakosságot helyrehozhatatlan károktól. A sztálini önkényuralom,

amelyet a végsőkig fokozott a negyvenes évek végén magasra szökött háborús
hisztéria, Jalta értelmét és jelentőségét is teljesen megváltoztatta.

Jaltát bizonyos konzervatív nyugati körökben, de kelet-közép-európai értel-

miségi közösségekben is, szokás felelőssé tenni a világ mai bajaiért. Igazságtalanul. A világ kettéosztása és az érdekszférák rendszerének kialakítása nem a jaltai
konferencia szüleménye, hanem már a teheráni és moszkvai konferencián meg340

történt. Az a híres osztozkodási jelenet – Sztálin és Churchill között – a moszk-

vai értekezleten zajlott le. Jaltában legfeljebb már adottnak vették azt a hallgatólagos megegyezést, hogy a katonai demarkációs vonalak egyúttal a nyugati és a
szovjet érdekek határai is.

Jaltában lényegében más történt. A nyugati hatalmak és a szovjet kormány

ünnepélyes nyilatkozata, hogy a felszabadított népek maguk dönthetnek majd,

milyen kormányzati rendszerben és kiknek az irányításával kívánnak élni. A fel-

szabadított népek a szabad választások ígéretét kapták. Ezt az ígéretet azonban
az aláírók nem váltották be, illetve, néhol csak rövid ideig. A szovjet kormány a

maga társadalmi rendszerét és döntési mechanizmusát plántálta át a meghódított
országokba. A nyugati hatalmak kezdetben ezt elnézték és nem tettek ellene
semmit, mert a felszabadított országok miatt nem akarták veszélyeztetni a

Moszkvával a háborúban kialakult együttműködést. Később meg gyengének
érezték magukat, hogy a katonailag megerősödött keleti partnerüktől a jaltai

megállapodás betartását kierőszakolják. Jaltát tehát nem elmarasztalni és átkozni
kellene, hanem az 1945 eleji szerződés betartását követelni. Jalta az egyetlen

hivatkozási pont, amelynek alapján a szovjet megszállás alatt élő országokban a
demokrácia és a politikai pluralizmus mellett felszólalni lehet. Magyarországon
az 1956-os forradalom alapján is, amely tudvalevően visszaállította a demokráci-

át, de ez a Szovjetunió ellenére történt, a jaltai egyezményen azonban ott a szov-

jet aláírás.

Történelmi példák – és az újabbkori történelemből vett példák is – mutatják,

hogy egy ország idegen megszállása nem vonja maga után szükségszerűen a megszállott ország belső berendezkedésének a hódító képére és hasonlatosságára való

átalakítását. Megszállás lehet a szabadság nyitánya is, ha az önkényuralmat dönt
le vagy elnyomó rendszert semmisít meg. Az amerikaiak például megteremtették

a demokratikus Japán létrehozásának feltételeit. A megszállás, bármennyire sér-

tette is a nemzeti önérzetet és büszkeséget, pozitív fejlődést indított el és Japánt

egészséges irányba vezette. Németország nyugati megszállása megnyitott egy
olyan reformfolyamatot, amelynek eredménye nemcsak egy magasan fejlett gazdasági rendszer és életszínvonal, hanem egy jól működő, példás demokrácia, egy
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olyan jogrend, amely minden polgárnak az emberi jogok és szabadságok teljességét kínálja és amelyet a német nép történelme folyamán most élvez először. Saj-

nos, a szovjet megszállást csak jogfosztás és az érintett országok külső tekintélyé-

nek vészes leromlása követte, arról nem is szólva, hogy majd mindenütt zuhanásszerűen romlott az életszínvonal és a hajdani jól működő gazdasági életet hiánygazdaság váltotta fel. A szovjet példára és ösztönzésre végrehajtott szocialista
átalakulás veszteséggel zárult. Az érdekelt államok mostanában igyekeznek ebből
kilábolni, hol kisebb, hol – mint Magyarországon – nagyobb sikerrel.

A szovjet megszállás fő célja a fennálló politikai hatalom uralmának és csak

utána saját biztonsági érdekeinek védelme. Az 1953-as kelet-berlini felkelés, az

1956-os magyar forradalom, az 1968-as prágai tavasz katonai leverése és az a
szerep, amelyet a szovjet kormány az 198l-es lengyelországi katonai puccs előké-

szítésében játszott, félreérthetetlenné teszi, hogy a megszálló vagy a határ mentén összevont szovjet csapatoknak elsőrendű feladata az érintett országokban a
kommunista párt uralmát biztosítani. Az elmúlt negyven év alatt egyetlen eset

sem fordult elő, amikor a terület katonai biztonsága veszélyben forgott volna és

valahányszor szovjet csapatok beavatkozására került sor, mindannyiszor a belpo-

litika alakulása volt a kiváltó ok. A megszálló csapatok a politikai nyomás fenntartását szolgálják. Létük a félelmet kívánja táplálni, azt tudatosítani, hogy kockázatos vállalkozás a nagy szövetségessel szembefordulni, vagy csupán jelenlétét
vita tárgyává tenni. Nem véletlen, hogy nyugatiakkal folytatott magánbeszélgeté-

sekben a megszállott országok politikusai és közírói oly gyakran mentegetik cse-

lekedeteiket a megszállás tényével és azokkal a veszedelmekkel, amelyeket ennek
figyelembe nem vétele felidézhetne. A félelem légkörének megmaradását kívánja

előmozdítani a megszállók köré szőtt titokzatosság is, a lakosságtól való elszigetelődés, az érintkezésnek a minimumra való csökkentése, abból kiindulva, hogy

amit az emberek ismernek, attól kevésbé félnek, amit nem ismernek, az mindenféle szorongásokat hívhat elő. Az ötvenhatos forradalom tapasztalata a magyar-

szovjet fraternizálásról intő példa lehetett a moszkvai katonai vezetőknek, hogy

barátkozásra aligha építhető egy hatékony megszálló sereg, sokkal inkább a titokzatosságra és rejtélyességre, amely körüllengi. Ez az oka annak, hogy a sajtó342

ban, az irodalomban nem létező jelenség a megszállás és a megszálló katonaság.

Nem említhető, hogy Magyarországon szovjet katonák állomásoznak, nemcsak

bíráló, de jóváhagyó vagy ténymegállapító fogalmazásban sem. (Az országban

„ideiglenesen” állomásozó szovjet csapatok csak hivatalos közleményekben for-

dulnak elő, nagy ritkán, ha vezetőségükben személycsere következik be, vagy az
az évfordulókon emlékműveket koszorúz.)

A mai magyar helyzettel kapcsolatban alapvető tényként könyvelhető el, hogy

Magyarország különállást élvez abban a hatalmi Övezetben, amelyben Moszkváé

a döntő szó. Ez nem azért következett be, mert Magyarország különlegesen fontos akár politikailag, akár katonailag. Az úgynevezett szocialista tömbben területi
nagyságánál és népességének számánál fogva Lengyelország jelentősebb, mint

Magyarország; jelentősebb Kelet-Németország is gazdasági erejénél fogva, Csehszlovákia ipari-polgári hagyományai és az Atlanti Szövetség egy tagjával, Németországgal való közvetlen határai miatt, és talán Románia is, mert az ott ha-

talmon lévő sztálinista-nemzeti soviniszta uralkodó réteg esetleg külpolitikai

kalandokra is képes, amelyektől mindeddig visszatartotta területi körülzártsága.
A mai magyar különállás és sajátos szerep két tényező közrejátszásának tulajdonítható.

Az egyik a megemésztetlen ötvenhatos forradalom és annak máig is ható tra-

umája. Az a tapasztalat, hogy egy kis nép szembeszállt a hatalmas szomszéddal

és nem vonult vissza abban a pillanatban, amikor a szovjet harckocsik megjelen-

tek Budapest utcáin. A magyar felkelők visszalőttek és ha a túlerővel szemben

alulmaradtak is, annak érzékeny veszteségeket okoztak. Ezt – Hruscsov esetében

világosan láttuk – szovjet részről egyszerűen tudomásul venni nem tudták. Nem

értették, miért nem következett be a kelet-berlini eset, amikor a szovjet tankok

puszta megjelenése elegendő volt, hogy a kedélyek lecsillapodjanak. 1968-ban a

magyar rejtély tovább rághatta értelmüket és szívüket. A csehek ellen elegendő
volt a szovjet és más kommunista csapatok bevonulása, anélkül, hogy harcra ke-

rült volna sor. Orosz emigránsoktól tudjuk, hogy a budapesti tapasztalat – az,

hogy a magyarok visszalőttek – milyen maradandó élménye volt a hatalmas biro-

dalom minden polgárának, beleértve a vezetőket is. Ezek tudatának mélyén vala343

hol gyökeret verhetett a felismerés, hogy a magyarok kiszámíthatatlan és veszedelmes nép és másként kezelendő, mint a többiek. Nyilvánosan ennek természe-

tesen senki és sehol nem adna hangot, de az elnézés és türelem, amelyet némely

nekik idegen magyar kezdeményezés iránt tanúsítanak, arra enged következtetni,
hogy Magyarországot sajátos előzékenységben és kíméletben részesítik.

A magyar helyzetet meghatározó másik tényező – amely nélkül a szovjet ma-

gatartás sem volna indokolható és fenntartható –, az a jelenség, amelyet köznapi

kifejezéssel kádári taktikának szokás nevezni. Ez lényegében két ellentétes irányú

mozgás egyidejű jelentkezéséből áll. Az egyik a szabadságnak, a függetlenségnek

és az önállóságnak ellentmondó teljes külpolitikai alávetettség és a hatalmas szövetséges katonai és politikai érdekeivel való fenntartás nélküli azonosulás. A má-

sik egy olyan belpolitikai és gazdasági törekvés, amely a mind nagyobb mozgási

lehetőség és játéktér kivívása felé mutat. Leegyszerűsítve: Kádár János a szovjet
külpolitikai és biztonsági célok fenntartás nélküli támogatásával vásárolja meg
annak jogát és lehetőségét, hogy a maga hatalmi körén belül azt tegye, amit a

magyar adottságok, sajátosságok, érdekek figyelembevételével jónak és helyesnek
lát.

A belpolitikai és gazdasági reformok a hatvanas évek közepén kezdődtek, te-

hát húszéves múltra tekinthetnek vissza. Nem egyenes irányú fejlődéssel van

dolgunk, az újító intézkedéseket megtorpanások és visszaesések követték, a változások útja eléggé kanyargósnak bizonyult. Az ötvenhatos elítéltek lassú kiszabadulása, az 1963-as amnesztia, a belső megbékélésre tett kezdeményezések, a

korábbi ellentétek tompulása, a politikai rendőrség tevékenységének megszorítása, a bűnüldözésben és a közigazgatásban korábban észlelt igazságtalanságok
gyérülése, az emberi igények és fogyasztói szempontok iránti nagyobb megértés,

a nyugati utazások szaporodása, az irodalmi és művészeti légkör javulása, majd az

1968-ban elindított gazdasági mechanizmus-reform már a hetvenes évek köze-

pére olyan állapotokat teremtettek, amelyek szembeszökő módon eltértek a
Szovjetunióban és a többi kommunista rendszerű országban uralkodó viszonyok-

tól. Lassan kirajzolódtak annak a társadalmi, gazdasági és politikai rendnek a
körvonalai, amelyet magyar modellnek szokás nevezni.
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A nyugat felé való nyitásnak és a belső megbékülésre való törekvésnek határt

szab az a körülmény, hogy az országot idegen csapatok tartják megszállva, füg-

getlensége, önállósága, szuverenitása korlátozott, a magyar uralkodó réteg szán-

dékait erősen befolyásolja a patronáló hatalom érdeke és a szövetségi szolidaritás.
Az, amit külön magyar útnak, magyar liberalizációnak, demokratizálódásnak
kereszteltek el, csak a csonka cselekvőképességnek és a szovjet mintát már nem

másoló, de annak reakcióira figyelő budapesti politikának az összefüggésében
értékelendő. Vagyis: egy viszonylag más és a szocialista táborban uralkodó sok

elméleti és gyakorlati alapelvtől eltérő megoldással van dolgunk, amelynek léte és
tartóssága nemcsak a magyar vezetők határozottságától és szívósságától, hanem a
partnerek megértésétől és türelmétől is függ.

Kádár János – és természetesen közvetlen munkatársai – el tudták oszlatni az

egymást váltó szovjet főemberek gyanakvását és félelmét, meg tudták győzni
őket, hogy a hatalmat szilárdan a kezükben tartják, a Szovjetunió iránti hűségük

és külpolitikai céljai iránti elkötelezettségük töretlen, Magyarország gazdasági és

társadalmi experimentumai ellenére sem táncol ki a sorból, szolidáris szövetségeseivel, külkapcsolataiban alkalmazkodik a kinyilatkoztatott közös érdekekhez. A

moszkvai jóváhagyás elnyerésének kivívása nem lebecsülendő teljesítmény, hiszen
olyasmihez kellett az engedélyt megszerezni, amit a Kreml vezetői a saját belső

hatalmi körükben tiltanak és mint ideológiai elhajlást üldöznek. Nem kis érdeme
Kádáraknak, hogy sikerrel védték ki a testvérpártokban jelentkező aggályokat és

kritikákat, amelyek olykor nyílt fenntartásokban, olykor denunciáló célzatú óvásokban kaptak kifejezést. Nem kétséges, hogy a szovjet türelem az ötvenhatos

forradalom már említett következménye volt, de nem kis részben annak a felismerésnek is, hogy Magyarországon nyugalom van és ha ezt a nyugalmat a szocialista táborban szokatlan reformok biztosítják, akkor ez utóbbiakkal szemben

helyénvaló az elnézés. Mindaddig természetesen, ameddig a biztonsági és a külpolitikai kérdésekben tökéletes az összhang.

Mivel a magyarországi engedményes politika folytatásának nem elhanyagol-

ható feltétele a szovjet jóváhagyás, a budapesti hivatalok mindent elkövetnek,

hogy Moszkvában ne üsse fel fejét a gyanakvás és bizalmatlanság. Ez a magyará345

zata az olykor szembeszökő ellentmondásoknak, egyfelől engedményeknek mi-

nősíthető, újításra törekvő intézkedéseknek és a demokrácia kiterjesztésére tett

lépéseknek, másfelől, ezek érvényét és értékét erősen lerontó megszorításoknak,
különösen, ami a véleménynyilvánítás és a gyülekezés szabadságának értelmezé-

sét illeti. A kormányzat gyakran rendkívül érzékenyen reagál kritikai és ellenzéki
hangokra, máskor teret enged fontos ügyeket érintő és nem egyszer kikezdhetetlennek látszó tételeket megkérdőjelező állásfoglalásoknak. Az adok és elveszek e

politikáját részben a félelem diktálja, a félelem attól, hogy a gyámkodó hatalom
megváltoztatja magatartását, részben annak tudatosítása, hogy minden enged-

mény és reform a kormányzat belátásától függ, vagyis attól, hogy mozgásterének

határait hogyan ítéli meg. Ki nem mondott, de nyilvánvaló szándéka a lakosságban azt az érzést kelteni, hogy az engedmények voltaképpen kegyek, amelyeket

nagylelkűen osztogat, de a kellő méltánylás elmaradása esetén ugyanúgy el is

vehet. Árulkodó, hogy hivatalos emberek oly gyakran sürgetik az úgynevezett
visszaigazolást, vagyis egyfelől az engedményekért elvárt elismerést és köszönetet, másfelől a hálának kisebb-nagyobb gesztusokban megnyilvánuló jelét. Az

engedmények ugyan a társadalom nyomása által kierőszakolt és kiharcolt vívmá-

nyok, de nem alkotmányilag biztosított jogok. Az alkotmányi garancia hiánya
bármikor visszavonhatóvá teszi e vívmányokat. A beléjük vetett bizalmat erősen

gyengíti, hogy szorosan hozzá vannak kötve elsősorban a hatalom mindenkori
gyakorlóinak személyi tulajdonságaihoz, másfelől ahhoz a külpolitikai környe-

zethez, amely megszületésüket lehetővé tette. Ezért halljuk oly gyakran, hogy bár
élne Kádár János minél hosszabb ideig, ezért reagál oly érzékenyen a lakosság az

ország első embere egészségi állapotáról terjengő hírekre és ezért oly erős a vágy,

hogy a világban maradjon minden úgy, ahogy van, mert bármilyen változás a

kialakult frontok módosulásához vezethetne és esetleg hátrányos következményeket is teremthetne. A nemzetközi immobilizmus így válik a magyar mobilitás
feltételévé, vagyis a belső cselekvőképesség kifutását előmozdító tényezővé. Az

elsősorban némely értelmiségi rétegekben észlelhető rossz közérzet ennek a bizonytalanságnak a következménye, az attól való félelemé, hogy akár a mai veze-

tők kihalása, vagy félreállítása, akár a tömbön belüli problémák kiéleződése vagy
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a nemzetközi helyzet romlása veszélyeztethetné azt a viszonylagos jólétet és nyu-

galmat, amelyet a magyar nép húsz év alatt – a hatvanas évek közepétől – kiví-

vott. Ez a félelem oly groteszk jelenséghez is vezetett, mint a lengyel fejlemények

miatti nyugtalanság és a nyíltan ki nem mondott, de apró megjegyzésekből kihallható óvás, hogy a lengyelek dolgozzanak és ne tüntessenek, legyenek elégedettek azzal, amit elértek és ne hívják ki maguk ellen a moszkvai haragot. Helye-

selni az ilyen véleményeket és óhajokat nem lehet, nem kívánhatom a mások

szabadságának korlátozását a magam szabadságának megtartása érdekében, de
nyomban érthetővé és megmagyarázhatóvá válnak az említett magyar félelmek és

gondok, ha tudjuk, mily értékesnek tartják a magyarok azt a többletszabadságot,

amelyet a múlthoz és kelet-közép-európai sorstársaikhoz viszonyítva ma élvez-

nek és mennyire féltik azt, amit – az ötvenhatos forradalomban hozott áldozattal
is – kivívtak maguknak.

És itt érdemes egy pillanatra megállnunk. Valóban az elemi erejű és az egész

népet magával ragadó mozgalomra, forradalmi és szabadságharcra, valamint az

azóta sohasem lanyhuló társadalmi nyomásra volt szükség ahhoz, hogy a mai

enyhültebb légkör és az egyéni érdekek jobb érvényesülési lehetősége bekövetkezhessek. Ne felejtsük el azonban, hogy a társadalom önmagában nem lett volna elegendő a magyarországi változások elindítására és intézményesítésére. Kel-

lett ehhez a hatalom belátása is és ebből a szempontból másodlagos fontosságú,
hogy ez a belátás a tennivalók és a lehetőségek helyes felismeréséből, tehát politikai érzékből született-e meg, vagy pedig pusztán külső – vagyis a lakosság ré-

széről jelentkező – nyomásnak és kényszernek a hatására. Kétségtelen, hogy a ma

uralkodó párt- és kormányapparátust elsősorban a hatalom megtartása érdekli, de

ezt a hatalmat – mint Rákosi és Gerő – akkor is megtarthatta volna, ha nem

törődik a lakosság érdekeivel és igényeivel, hanem politikáját erőszakkal, a hadsereg, a rendőrség és a pártmilícia, vagyis a munkásőrség fegyveres erejének közreműködésével valósítja meg. Vétenénk a tárgyilagosság ellen, ha nem ismernők

el, hogy az országló hatalom, a párt is megváltozott és a jó irányú országos változások érdeméből a politikai hatalom tagjait is megilleti egy rész. Az igazságosság
és méltányosság is azt mondatja, hogy ha az ötvenes évek törvénysértéseiért, a
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terrorért és a nyomorért felelős volt a hatalmat gyakorló párt, akkor a kedvező

fordulatért és elviselhetőbb életért is felelős. Az alulról jövő nyomáson és a társadalom félreérthetetlen akaratán kívül a hatalmi gépezet összetételének módosulása és módszereinek, eszköztárának átalakulása is hozzájárult az elért eredmé-

nyekhez. Még akkor is, ha a régi elvek, módszerek, a hajdani döntési mechaniz-

mus sok eleme továbbra is érvényben van és alkalmazásra kerül, a többségen
továbbra is a kisebbség uralkodik és még ezen a kisebbségen belül sem érvényesülnek a demokratikus játékszabályok.

Demokráciáról a mai Magyarországon sem beszélhetünk, ha demokrácián a

nyilvánosan hirdetett elvek pluralizmusát, a sajtó és a gyülekezés szabadságát, a

közakarat érvényesülésének intézményes voltát, a népképviselet többségi alapon
történő megszervezését és a parlamentnek mint valóban törvényhozó testületnek

a működését értjük. Ilyen értelmű demokrácia nincs Magyarországon. Ezt a demokrácia oly értelmezésével helyettesítik, amelynek fő elemei az egyenlő vagy
majd egyenlő indulási és érvényesülési esélyek, mindenféle hátrányos megkülön-

böztetés elítélése, a szociális biztonság és teljes foglalkoztatottság, az állam gondoskodása az anyagi javak egyenlő élvezetéről, az embernek ember által történő

kizsákmányolásának lehetetlensége. Úgy látszik azonban, hogy magyar kommu-

nista politikusok és közírók a demokrácia ilyen értelmezését sem látják megvalósítottnak és biztosítottnak, ezért újabban óvatosan kerülik a demokrácia elnevezést és helyébe a demokratizmus szót tették, ezt használják unos-untalan, maguk

is érzékeltetve, hogy amire törekszenek, az nem demokrácia, hanem csak demokratizmus. Sajnálatos, hogy ez a csúf kifejezés a politikai beszédekből és hírlapi

vezércikkekből már átkerült írói munkákba és tudományos értekezésekbe is, járványszerűen terjedve olyan körökben és orgánumokban, amelyeknek menteseknek illenék lenniök az ily szavak használatától. Üdítő olvasni olyan politikusi
megnyilatkozásokat és publicisztikai műveket, amelyek kerülik a demokratizmus

kifejezést. Pozsgay Imre népszerűségének például egyik magyarázata világos

stílusán és meggyőző okfejtésén kívül bizonyára az, hogy a szavakat mondanivalója érzékeltetésére, nem pedig annak leplezésére használja.
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A mai magyarországi rendszer sikerei tagadhatatlanok. Ezek elismerésével

nem fukarkodik a különlegességek és látványosságok iránt fogékony nyugati új-

ságírás. A magyarországi riportokban sok túlzás is észlelhető és ezek olykor balgaságoktól sem mentesek. Az emiatt keletkezett elégedetlenségek és bosszúságok

érthetőek, de a nyugati sajtónak emiatt való olykor súlyos elmarasztalása nem

méltányos. A magyarországi beszámolókat – miután Budapesten sem a nemzetközi nagy hírügynökségeknek, sem a világlapoknak nincs állandó tudósítójuk –
utazó riporterek írják és néhány napos – vagy még rövidebb – tartózkodás élmé-

nyeiből, értesüléseiből ítélnek: sokszor, téves következtetéseket vonva le a látottakból és hallottakból, marginális jelenségeket általánosítva, nemegyszer a nyelvi

nehézségek miatt helyi felvilágosításokat félreértve. Az ilyen riportoknak nem
szabadna túlzott jelentőséget tulajdonítani és többnek felfogni, mint felületi be-

nyomások és futó élmények leírásának. Nem szabadna elfelejteni, hogy nemcsak

a magyarországi riportok ilyenek, de más országokban tett látogatások hírlapírói

lecsapódásai is. Ugyanilyen megbízhatatlanok azok a beszámolók is, amelyek
negatív kicsengésűek, azok esetében sincs biztosítékunk arra, hogy az értesülések

és a források hitelesek. A Magyarországról írott nyugati cikkek többsége kétségtelenül fenntartással és óvatossággal olvasandó, de a hibák és tévedések dramati-

zálása ugyanolyan helytelen, mint minden szó kritikátlan elfogadása. A magyar
olvasók persze nem azért háborognak, mert a riportok őket vezetik félre, hanem

azért, mert a nyugati olvasót tájékoztatják tévesen és hamisan. Ez valóban gondolkodásra és aggodalomra ad okot, de védekezni ellene csak megbízható tájékoztatással lehet.

A Magyarországon tett magánlátogatások, tapasztalataim szerint, ugyancsak

rózsásabbnak mutatják a magyar helyzetet és az ország állapotát, mint amilyen a
valóságban. A nyugati turista általában csak a szépet és a kellemeset látja, mert

annak ellenkezőjét csak nagyon nehezen vehetné észre. Hajlamos tehát arra,

hogy a maga jó tapasztalataiból általános következtetéseket vonjon le és mindent

rendben lévőnek tekintsen. Segíti őt e felismerésében és meggyőződésében a
nyugati politikusok véleménye is, amely ugyancsak kitüntető a magyarországi
vendéglátók szempontjából. Soha annyi nyugat-európai és amerikai közéleti
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férfiú nem járt Magyarországon, mint az utóbbi években. Budapest mind több
nemzetközi konferencia és találkozó színhelye. A magyar főváros olykor hemzseg
nyugati politikai, gazdasági vezetőktől és üzletemberektől. A magyar partnerről

majd kivétel nélkül elismerő szavuk van. A magyar-amerikai viszony sohasem
volt olyan zavartalan, mint ma. Ráadásul egy olyan elnök kormányzata alatt, aki

a kommunizmus elleni határozottabb fellépés jelszavával és ígéretével lépett hivatalba és aki elnöksége előtt nemigen látszott méltányolni azt, ami Magyarorszá-

gon történik. Mutatta elutasító magatartása a Szent Korona visszaadása ügyében.
Ma azonban kormánya olyan tárgyalófélnek bizonyul, amelyet Budapesten
örömmel látnak és amellyel való érintkezés minden várakozást kielégít, budapesti
követe pedig úgy viselkedett, hogy az amerikai magyarok konzervatív rétegének

nyíltan hangoztatott elégedetlenségét váltotta ki. Nyugati kormányférfiak véleménye és pozitív magatartása kétségtelenül befolyásolja az egyszerű emberek

nézeteit és viselkedését, de e tekintetben is helyes elnézőnek lenni, hiszen olyan
jelenségekkel van dolgunk, amelyek nem mai keletűek és nemcsak Magyarországgal kapcsolatban jelentkeznek. Szerepet játszanak a mai nyugati hivatalos és

magánvélekedésekben az érintett országok politikai és gazdasági érdekei is, fontosnak tartott célok oly módon történő megközelítése, hogy kitűnő bizonyítványt

kapnak intézmények és személyek, amelyekről és akikről az emberek többsége,
enyhén szólva, csak idegenkedéssel szokott beszélni. (Mi mással, mint önös ér-

dekek és célok követésével magyarázható, hogy például az osztrák Kurt Wald-

heim ENSZ-főtitkár Idi Amin, a bajor Franz Josef Strauss miniszterelnök pedig

Nicolae Ceausescu államférfiúi erényeiről mondott feltűnést keltő magasztaló

szavakat.) Magyarország esetében is tanácsos az ilyen nyilatkozatok megszületésének körülményeit és hátterét figyelembe venni, nekik nagy jelentőséget nem

tulajdonítani, hanem inkább udvariassági gesztusoknak tekinteni, és ítéletünkben
a bizonyítható tényekre hagyatkozni.

Ezek a tények Magyarország esetében helyenként kedvezőek, helyenként

kedvezőtlenek. Nem vitás, hogy a lakosság élete könnyebb lett, a magánszféra és

az egyéni érvényesülés köre kitágult, a tehetség és a szorgalom a korábbinál nagyobb megbecsülésben részesül, a nép tájékozottabb saját helyzetének és lehető350

ségeinek dolgában, a politikai kényszerek enyhültek és a külvilággal való kapcsolatok javultak. A mezőgazdaságban és az agrárlakosság anyagi viszonyaiban olyan
előnyös változás következett be, amelyet másutt is példamutatónak tekintenek és
a falun a nyugalom légkörét teremtette meg. Az állam és az egyházak közötti

ellentétek tompultak, nem olyan értelemben, ahogyan az egyházi hierarchia élén
állók mondják, hogy teljes az összhang és zavartalan a viszony, hanem olyan

értelemben, hogy hite megvallása miatt már nem üldözik az embert és az egyházi

személyek cselekvési lehetőségei is megnőttek. A panaszok ma elsősorban nem is
az államhatalmat illetik, hanem az egyházi vezetőket, akik sok hivő felfogása

szerint nem használják ki a lehetőségeket és a békesség megőrzése érdekében

még olyan követelésekről is lemondanak, amelyek több eréllyel és határozottsággal keresztülvihetők lennének.

A szellemi életben – a társadalom talán legérzékenyebb szegletében – az öt-

venes évek óta csökkent az állami beavatkozás, de nem olyan mértékben, hogy

szellem és hatalom viszonyát zavartalannak lehessen tekinteni. A kutatásnak és a
tudományos eredmények közzétételének korlátozása, az alkotómunkát nehezítő

burkolt hivatali cenzúra és nyílt öncenzúra, valamint a tabukkal, óvásokkal, ti-

lalmakkal átszőtt irodalompolitikai mechanizmus és a mindent átható paternalis-

ta szellem idegenkedéssel tölti el a tudományok és művészetek művelőit, időnként nyílt elégedetlenséggé sűrítve a bennük erjedő rossz közérzetet.

Napjainkban a közvetlen és fő veszély nem a jogfosztás és a nyílt terror esetle-

ges visszatérése, hanem sokkal inkább különböző társadalmi betegségek keletkezése és terjedése. Ezek nem szükségszerű következményei a szerzésre, gyarapodásra, fogyasztói szemléletre ösztönző gazdaság- és társadalompolitikának, de

nem kétséges, hogy tünetei akkor kezdtek határozottabbá és nyugtalanítóbbakká
válni, amikor az embereket már elsősorban nem a puszta lét fenntartása és a

személyes, a családi kör védelme foglalkoztatta, hanem a tehetség, a szorgalom, a

vállalkozói kedv méltánylásának kivívása, az elveszett és visszaszerezni lehetetlen
politikai szabadságok helyett a gazdasági és társadalmi szabadságok elnyerése. A

második és harmadik gazdaságban végzett túlfeszített munka az embereket fizikailag és idegileg legyengíti, a kialakult egzisztenciális és vállalkozói versenyben
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elszenvedett kudarc, a sikerek közepette előforduló sikertelenség, a „menők”

tömegében kirívónak számító lemaradás, a jómódúak és a szegények közötti

mind szembeszökőbb ellentétek, a pénz megnövekedett szerepe és a gazdagodással párhuzamosan szaporodó státus-jelképek uralma megosztotta a társadalmat,

amelyben mind többen értelmetlennek kezdik látni az életet vagy a valóság elől
menekülni próbálnak. A tünetek: az alkoholizmus, a kábítószerek használata, az

öngyilkosság, a házasélet felbomlása, a gyerekek elhanyagolása, az önzés, a közösségi tudat és erkölcs vészes gyengülése. Kétségtelen, hogy nem sajátosan ma-

gyarországi jelenségekkel van dolgunk és ezek nem szükségszerűen azért jelentkeznek, mert kommunisták kormányoznak és helyükről el nem mozdíthatók, de

a zárt, a társadalom által nem ellenőrzött és diktatórikus rendszerek mindenfajta

betegségre sokkal érzékenyebbek, mint a nyitott, demokratikus társadalmak és a
belőlük való kilábolás is nehezebben következik be, mint szabad emberi közössé-

gekben.

Tévedés azt hinni, hogy a reform, a piac, a vállalkozói tevékenység, a gazda-

sági verseny okozza a bajokat és az önzés, a harácsolás, a kirívó életszínvonal-

különbségek visszatérését. A reformba beleépíthetők az ez ellen óvó rendszabályok is, ha a hatalom valóban fel akar lépni az egészségtelen tünetek ellen. A piacra

orientált és a tervezést a szükségesre korlátozó gazdaságpolitika a biztosítéka

annak, hogy ne térjen vissza a hiánygazdaság és ne nélkülözzék a lakosság, de az
illetékeseknek ugyanakkor olyan belső rendet kellene kialakítaniok, amely elviseli
egy szabadabb gazdálkodás előnytelen következményeit is.

A magyarság mai helyzetét befolyásoló tényezők közé tartozik a nemzet vé-

szes feldaraboltsága is.

A mintegy tizenötmillió magyarból tízmillió él Magyarországon, ötmillió, te-

hát egyharmada az ország határain kívül. Az utóbbiból csaknem négymillió va-

lamely szomszédos országban, kisebbségként, de szülőföldjén. Egymillió pedig a
világban szétszóródva diaszpóraként. Még nem is olyan régen az volt a hivatalos

budapesti kommunista felfogás, hogy a szomszéd országok magyarjainak sorsa az
érintett államok belügye, a nyugati magyarság pedig részben fasiszta és ellenforradalmár, tehát a törődést és gondoskodást nem érdemli meg, részben a beolva352

dás útján előbb vagy utóbb úgyis eltűnik, felesleges tehát vele foglalkozni. Szerencsére, ez a szemlélet a múlté. Budapesten immár nem közömbös, hogy a

szomszéd országok magyar kisebbsége hogyan él és az sem, hogy a világban szét-

szórt magyarok vagy azok utódai érzelmi közösségben maradnak-e a magyar
nyelvvel és művelődéssel. Az akut probléma a kisebbségi magyarok helyzete. A
diaszpóra magyarjainak megvannak a lehetőségeik és eszközeik, hogy ha akarják,

megmaradhassanak magyarnak és gyermekeiket is annak nevelhessék. A budapesti patronálás és segítség ezt megkönnyítheti, de nincsenek rászorulva.

Más a helyzet a kisebbségi magyarokkal. Nem kívánok ennek a kérdésnek a

részleteibe bocsátkozni, hiszen eléggé ismertek a tények és a problémakör irodalma is elég nagy már. Arra sem szeretnék vállalkozni, hogy a magyarországi

kormányzat magatartását elemezzem és felvessem a kérdést, tesz-e valamit a két

legveszélyeztetettebb kisebbségi csoport, az erdélyi és a szlovákiai magyarság

érdekében. Legyünk jóhiszeműek és fogadjuk el a nem nyilvánosan, de magánbeszélgetésekben tett közléseket arról, hogy párt- és kormányközi tárgyalásokon
a romániai és a szlovákiai magyarok helyzete szóba került. Azt is tekintsük jó

jelnek, hogy a legutóbbi pártkongresszuson a határozatokban – ugyan nem a

külpolitikai kérdéseknél, hanem a belpolitikaiaknál – helyet kapott annak megál-

lapítása: a kongresszus résztvevői természetesnek tartják, hogy „a szomszédos

országok magyar nemzetiségű dolgozói hazájuk hű állampolgáraiként ápolják
anyanyelvüket, fejlesztik nemzeti kultúrájukat, s hozzájárulnak népeink barátsá-

gának, országaink együttműködésének erősítéséhez." Ezt a túlontúl enyhe fogalmazást tovább enyhítik olyan budapesti állásfoglalások, amelyek középpontjá-

ban az áll, hogy mit kellene a magyaroknak és nem az, hogy mit kellene a román
és a csehszlovák kormánynak tennie. De tételezzük fel, hogy a budapesti párt- és
állami vezetőség nem közömbös az erdélyi, illetve romániai, továbbá a szlovákiai
magyarok sorsa iránt, felvetődik azonban a kérdés, tehet-e és mit a veszélyeztetett magyarok érdekében.

Ellentétben a két világháború közötti helyzettel, a második világháború utáni

békeszerződések nem szabályozzák a kisebbségekkel szembeni bánásmódot és

más nemzetközi szerződés sincs, amelyre hivatkozva a kisebbségi jogokat számon
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lehetne kérni, hacsak nem olyan alapon, hogy az emberi jogokat nemzetközi

megállapodások garantálják és a kisebbségi jogot olyasminek tekintjük, ami része
az emberi jogoknak. Másik lényeges körülmény, hogy kommunista kormányokkal van dolgunk, a közös ideológia nem növeli az egyetértést, a szocialista társa-

dalmi rendre való áttérés nem oldotta meg automatikusan a nemzetiségi problémákat, azok olykor – immár kommunista tételekbe és jelszavakba burkolva – a
korábbinál is erősebben lángoltak fel. A nemzeti sovinizmus vígan tenyészik a
kommunista nemzetköziség zászlaja alatt is.

Megoldásnak csak az kínálkoznék, ha a magyar párt- és államvezetők e kér-

désekről közvetlen eszmecserét folytatnának csehszlovák és román elvtársaikkal.
Nem tudjuk biztosan, hogy meg-tették-e vagy sem. Az eredmény viszont lehan-

golóan csekély. Csehszlovákia élén tudvalevően egy olyan szlovák kommunista

áll, aki magyarellenességéről híres és 1945-ben egyik értelmi szerzője, valamint
végrehajtója volt a magyarok kiűzésének. Romániát meg egy olyan férfiú irányít-

ja, aki a román nemzetet úgy akarja megteremteni, hogy elpusztítja, megsemmisíti, beolvasztja a magyarságot. Ennek ellenére Gustav Husákkal lehetne tárgyalni, mégha a szlovákok jogainak kivívásával úgy érzi is, hogy a nemzetiségi egyen-

lőség érdekében munkáját befejezettnek tekintheti. Mind ő, mind Kádár a
moszkvai központ hű támogatója, ez olyan kapocsnak tekinthető, amely lehetővé

tenné a nemzetiségekről folyó eszmecserét, arról nem is szólva, hogy a magyarcsehszlovák viszony többé-kevésbé zavartalan, ami mindenképpen jó kiindulási

pont.

Más a helyzet Romániával. A magyar kisebbség érdekében való hatékony fel-

lépésnek feltétele az volna, hogy Kádár és Ceausescu szót értsen, a magyar és a
román párt jó viszonyban legyen egymással. Viszont Kádár és Ceausescu nemcsak eltérő alkatuk és személyi adottságaik, de a Moszkvához fűződő kapcsolatok
eltérő természete miatt nem olyan beszélgetőpartnerek, akiknek tárgyalásából

valami jó születhetnék. Kádár sokkal könnyebben találja meg a hangot nyugati
kormányférfiakkal, mint Ceausescuval és e tétel fordítva is igaz. Mit tehetne
ilyen körülmények között a magyar párt és kormány? Fordulhatna a közös

gyámhoz, a szovjet vezetőséghez. Az viszont aligha fog Romániával szemben a
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magyar kisebbség érdekében fellépni, hiszen nyomban kiválthatja moldvai és
besszarábiai hódítása és az ottani román kisebbség ügyének felvetését. Moszkva a

románokkal való sok baját és ellentétét nemigen fogja szaporítani a kisebbségi

problémák napirendre tűzésével. Maradna tehát a Bukaresttel szembeni nyilvános fellépés és a romániai magyarok ügyének nemzetközivé tétele. A román re-

akciót nem nehéz kitalálni. Ceausescu minden bizonnyal Budapest ötödik hadoszlopává kiáltaná ki és ennek megfelelően kezelné a magyarokat és a magyar

követeléseknek már csak azért sem tenne eleget, mert mögötte szovjet sugallatot
és felbújtást szimatolna. Kérdés, hogy egy olyan budapesti fellépés és követelés,

amely mögött nincs meg a teljesítés kikényszerítésének ereje, használ-e a romá-

niai magyaroknak vagy nem rontja-e még jobban a helyzetüket. A kérdés, azt

hiszem, megválaszolhatatlan.

A magyar kormány helyzete tehát nem könnyű és lehetőségei meglehetősen

korlátozottak. Előbb vagy utóbb azonban be kell látnia, hogy Bukarest és Prága,

illetve Pozsony javára tett engedményei, a békesség és jó viszony érdekében tanú-

sított tartózkodása, tétlensége elidegeníti tőle nemcsak a kisebbségi magyarokat,

de az ország lakóinak mind nagyobb számát is. A cselekvés, vagyis a bajoknak és
panaszoknak közös fórumokon való nyílt szóvá tétele, bármily kockázatot rejt is

magában, egy napon elodázhatatlanná és elkerülhetetlenné válhatik.

Amit viszont Budapesten minden baj és veszedelem felidézése nélkül tehet-

nének, az a szellemi és személyi kötelékek fenntartása, ápolása és az eddiginél is

következetesebb javítása. Az erdélyi magyarok elviselhetőbbnek fogják érezni

sorsukat, ha tudják, hogy gondolnak rájuk és mindennapjaik apró adatai min-

denütt ismertek, ahol magyarok élnek. Azt a kanadai magyar református lelkészt
azonban nem követném, aki szerint nincs az erdélyinél fontosabb ügy és erkölcsileg elmarasztalandók, akik ehelyett például Nagy Imréék sírjának az ügyét fesze-

getik. Nem arról van szó, hogy ezentúl mindenki csak Erdéllyel foglalkozzék,
inkább arról: Erdély, Nagy Imre sírjának ügye, az értelmiségi ellenzék, a szlová-

kiai magyarok, a társadalmi betegségek nyilvántartása és gyógyításuk módja,
valamint az egyéb problémák mind találják meg a maguk szószólóit és pártfogóit,
a tágabb közösség, az egész nemzet érdekében.
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Visszatérve a romániai magyar kisebbség kérdésére, a nyugati segítség ügyé-

ben inkább a borúlátókhoz tartozom. A tapasztalatok azt mutatják, hogy bármilyen nemesnek tekintett ügyek mellé is csak akkor sorakoznak fel nyugati kor-

mányok, ha azok a maguk elsődleges érdekeivel egybevágnak. Az amerikai közvéleményben, törvényhozásban, sajtóban például meglehetősen sok az olyan

hang, amely botrányosnak tartja a bukaresti kormány magatartását a kisebbségi

kérdésben. Szenátorok és képviselők felszólalásai, beadványai bizonyítják, mily
erős a felháborodás a magyarokkal szembeni bánásmód miatt. A kormányt és a

kongresszust azonban meggyőzni nem tudták, hogy Bukarestre oly értelmű

nyomást kellene gyakorolni, amely nyugati érdekei miatt meggondolásra kényszerítheti nemzetiségi politikájában. E tekintetben nincs különbség demokraták

és republikánusok között. Washington mind a mai napig nem volt hajlandó a
rendelkezésre álló legfőbb kényszerítő eszközt, a legnagyobb kereskedelmi kedvezmény megvonását igénybe venni, hogy a román kormányt belátásra bírja. Az

amerikai kormány, de nem csak ő, mások is úgy látják, hogy Ceausescu rendszere

– bárhogyan gondolkodjanak is bel- és gazdaságpolitikájáról – kíméletre méltó,
mert az egyetlen a szocialista táborban, amely a Kreml több külpolitikai tervét

keresztezte, magát sok tömbhatározattól – legutóbb az olimpiai részvétel ügyé-

ben – függetlenítette, kapcsolatot tart olyanokkal is, akikkel a tömb egyéb országai nem érintkeznek és ezért bármikor felhasználható közvetítőnek nemzetközi

konfliktusokban. Ilyen körülmények között inkább elnézik Ceausescu nemzeti-

ségi politikáját és személyi kultusszal egybekötött diktatúráját, minthogy ellene
való fellépéssel elősegítsék a Moszkva mellé való esetleges erősebb és határozot-

tabb felsorakozást. Abban az országban is, amelyben élek, szembeszökő a
Ceausescu-rezsimmel szembeni elnézés. Amikor a kivándorolni akaró szászoktól

a bukaresti hatóságok fejpénzt követeltek, ennek határozott visszautasítása helyett a bonni kormány a fejpénzeknek az adófizető polgárok terhére történő

megfizetését ígérte. Kérdés, hogy ilyen beállítottság esetén, akár Washingtontól,
akár Bonntól, akár más nyugati hatalomtól hogyan remélhető az égető kisebbségi

ügyekben való hathatós fellépés? Nyilatkozatokat, tiltakozó táviratokat, vezércik-
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keket mindig fogunk kapni, de vajon mit érnek ezek, ha nincs mögöttük komoly
politikai cselekvési szándék?

Ezzel el is érkeztünk az utolsó megválaszolandó kérdéshez, milyennek látszik

a magyarság helyzete a belátható jövőben. Sajnos, lényeges javulásra sem a ma-

gyar kisebbségek, sem a diaszpórában élő magyarok sorsában nem számíthatunk.
Aligha valószínű, hogy hamarosan olyan változások következzenek be, amelyek

mind a romániai, mind a szlovákiai magyarok életviszonyait alapvetően módosítanák, és olyanok sem, amelyek a világban való szétszórtságot csökkentenék.

Bizakodóak lehetünk azonban, ami a magyarországi magyarokat illeti. Nem

abban az értelemben, hogy a megszállás és a kommunista uralom megszűnnék,
hanem abban az értelemben, hogy mind a kettő elviselhetőbbé válik. A mai ma-

gyar vezetőség, úgy érzem, igen messzire ment a lehetőségek kihasználása és a
mozgástér növelése tekintetében. A lehetőségek határait azonban nem érte el.

Van tehát tere és módja, hogy a reformok útján tovább haladjon, nemcsak ami a
gazdasági, de ami a politikai életet illeti is. A gazdasági változások meggyökerezése és tartósítása érdekében aligha kerülheti el, hogy – akarja, nem akarja – a

gazdasági mechanizmus után ne reformálja meg a politikai mechanizmust is. A

marxista elmélet azt írná elő, hogy a gazdasági alapok változását kövesse a felépítmény, tehát az államszerkezet és a döntési eljárás változása. Ami eddig tör-

tént, legutóbb például a választási törvény módosításával, csak tétova kezdemény,
amely egy idő múltán elavul és további reformot tesz szükségessé. Ha megerősödik a gazdasági életben a kis autonómiák rendszere és ha folytatódik a decentra-

lizáció, a politikában sem tartható fenn az autonómiák elutasítása és az erős központosítás. A kényszerítő körülmények mindenképpen arra fogják szorítani a

hatalom birtokosait, hogy a társadalom kisebb-nagyobb közösségeit megszerve-

ződni hagyják, nekik nagyobb befolyást és döntési lehetőségeket biztosítsanak.
Ehhez persze kedvező külső feltételek is kellenek – például annak nemcsak sza-

vakban, de tettekben is történő tudomásulvétele és elismerése, hogy a feszültség

enyhítésére irányuló politikának nincs ésszerű alternatívája, a kis nemzetek
szembeszökő módon nagyobb önállóságra törekszenek és a szövetségi rendszerek

nem lehetnek a szabad mozgást akadályozó bilincsek –, de a külső feltételek javí357

tásához hozzájárulhat Magyarország politikai vezetősége, ha következetesen
folytatja azt a modernizálási és reformprogramot, amelyet elkezdett és amelynek

jótékony hatását azok sem tagadhatják, akik e programot kezdetben bizalmatlanul fogadták és ellenezték. Magyarország lakosságának többségét aligha lehet

meggyőzni a kommunista rendszer szükségéről, áldásairól és fölényéről, de jó
politikával és a fejlődéssel arányosan jelentkező igényei kielégítésével javítani
lehetne közérzetét és a jövőbe vetett bizalmát.

Magyarország és a magyarság Új Látóhatár, 1986. (37. évf.) 3. sz. 385-401. o.
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1987

S ZELLEMI ÉS ERKÖLCSI OTTHON
– Jászi Oszkár és a Látóhatár –
Amikor 1950 őszén a Látóhatárt elindítottuk és láttuk, hogy vállalkozásunk ked-

vező visszhangot váltott ki, első teendőink egyikének tekintettük a közölni óhajtott szerzők kiválasztását, közreműködésre való felkérését és állandó munkatársi
gárda megszervezését. Az első szám szerzőit Borsos Sándor kiadó és Vámos Imre

szerkesztő még a mi belső körünkből és néhány zürichi barátunk közül válogatta
ki. A folyóirat kiadása ügyét bizalmasan kezeltük és meglepetésnek szántuk, még

a politikai irányító szerepre kiszemelt Kovács Imre sem tudott róla megjelenése
előtt. Az első szám kibocsájtása után azonban nyomban összeültünk, hogy a
meghívandó szerzők személyéről tanácskozzunk. Borsos, Vámos, Molnár József

es jómagam elsősorban a népi mozgalom nyugatra menekült tagjaira, az 1945-ös

demokratikus kísérlet emigrációba szorult képviselőire, a magyar demokrácia
kiemelkedő alakjaira és természetesen a legjelentősebb menekült írókra gondoltunk. Amikor példaképet kerestünk, a népi irodalom legfontosabb orgánumán, a

Válaszon kívül a Nyugatot, a Magyar Csillagot és a Huszadik Századot tekintet-

tük követésre méltó folyóiratnak. Nem abban az értelemben, hogy ugyanazt te-

gyük, mint az elődök, hanem abban, hogy kövessük azt a színvonalat, nyitottsá-

got, a mértéknek és mérsékletnek azt az összhangját, amelyet az említett irodalmi és társadalmi szemlékben tisztelni és becsülni megtanultunk. A mi népi és
nemzeti radikalizmusunktól nem volt idegen a századelő polgári radikalizmusa és

példák, eszmények, hagyományok után kutatva, a népiek mellé szervesen társul-

tak a század elején felvilágosodást, demokráciát, haladást, Nyugat felé való tekintést és a korral lépést tartást hirdető áramlatok és irányok. Ezek még élő és elér359

hető képviselői közül elsőnek Jászi Oszkár neve vetődött fel és kis körünk egy-

hangúan határozta el, hogy folyóiratunk támogatására és munkájában való rész-

vételre felkérjük. (Nem tudom pontosan, hogy négyünk közül ki mennyire ismerte Jászi pályáját és munkásságát. Ezt az ellenforradalmi Magyarországon
megismerni nem volt könnyű, az 1945 és 1948 közötti években meg egyéb gond-

jaink és tennivalóink voltak. De azt tudom, hogy Molnár József ismerte fontosabb műveit és az agrárszocializmussal foglalkozva Jászi és a Huszadik Század

körének tagjai nem voltak kikerülhetők. Ami engem illet, diákkoromban a budapesti egyetemi könyvtárban olvastam Jászi némely írását, forgattam a Huszadik

Század több évfolyamát és ugyancsak a földkérdés iránt érdeklődve szembesül-

tem a polgári radikálisok agrárszakértői, elsősorban Dániel Arnold nézeteivel.
Behatóbban attól kezdve foglalkoztatott Jászi és társai munkássága, hogy abban a
katolikus diákszövetségben, amelyben az egészségtelen birtokviszonyokról és a
földreform szükségéről több előadást tartottam, a szervezet mindenható vezetője,

Schwartz Elemér egyetemi tanár, a kitűnő és neves germanista egy ülésen azzal

torkolt le: „Nem fogom megengedni, hogy itt Jászi Oszkár szelleme üsse fel a

fejét!” Ezután természetesen még jobban érdekelt, hogy mi volt Jászi Oszkár

szelleme.) Jásziban azért is egyeztünk meg könnyen, mert nemcsak azt tudtuk,
hegy kezdettől fogva a párasztkérdés fontosságát hangsúlyozta, hanem azt is,

hogy rokonszenvvel kísérte a harmincas évektől kezdve a falukutató irodalom
termékeit. Mint Illyés Gyula, mi is azt éreztük, hogy – miként a költő 1978-ban

egy dokumentumfilmben Litván György történésznek, Jászi életműve legjobb
hazai ismerőjének és tudós feldolgozójának mondta – „ő testesítette meg a gon-

dolataival azt, amit a történelem a magyar polgárságtól elvárt”.

Határozatunk értelmében Vámos Imre 1951 elején okos és szép levélben kér-

te Jászi támogatását és közreműködését, elküldve neki a Zürichben előállított
első és a már Párizsban készült második számot. A válasz hamarosan megjött. A
két lappéldány „úgy hatott rám – írta –, mint egy szép ígéret és élő remény na-

gyon sok sötétség és rövidlátó múltbakacsintás közepette. Boldogan látom, hogy
az Önök lapja nemes idealizmus és a tényeket megértő realizmus terméke. Szívből kívánok kitartást, töretlen bátorságot és komoly sikert, az olcsó taktikai sike-
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rek megvetésével.” A folyóirat két példányát nyomban elküldte András fiának a
Berkeley egyetemre, ahol német irodalmat tanított. „Nagy örömmel fogok cikket
írni a Látóhatárnak – tette hozzá – és igyekezni fogok más alkalmas munkatársakat is toborozni.” Erre a toborzásra – az ő szavaival: „az új tűzhely érdekében” –

később is többször visszatért és példányokat kért, amelyeket továbbított barátai-

nak, ismerőseinek. A második szám anyagából Kovács Imre „A szellem szuvere-

nitásáért” című írását emeli ki és megjegyzi, hogy figyelemmel kíséri a szerző
„szép munkáját”. Kitér a Kovács elleni támadásokra is, megjegyezvén, annak jele,
hogy félnek tőle. „Bizony az új emigráció nagyon vegyes társaság”, sok reakciós

elemmel. Ezt mi is éreztük, de mintha Jászi – talán több tapasztalata miatt –
ennek nagyobb jelentőséget tulajdonított volna, mint mi.

Meghívásunk elfogadása és szándékainknak a vártnál is megértőbb helyeslése

érthető örömet keltett körünkben. Megindult a rendszeres levélváltás. A szer-

kesztőség nevében Vámos Imre tolmácsolta nézeteinket, kéréseinket, terveinket
és jászi a szerkesztőségnek szánt leveleit Vámosnak küldte, aki azokat rendszeresen megmutatta, vagy szerkesztőségi tanácskozásainkon megbeszélte velünk.

Három és fél évtized után sem értem igazán, miért keltett benne oly eleven

érdeklődést és őszinte rokonszenvet a Látóhatár elindulása. Mi ragadhatta meg a
külsejében meglehetősen kezdetleges és szegényes folyóiratunkból? Miből érezhette, hogy az övével rokon gondolkodás és törekvés keres megszólalási lehetősé-

get? Körünkből aligg ismert valakit. Az első két szám szerzői közül csak Kovács
Imre és Szabó Zoltán neve mondhatott neki valamit. Az előzőről tudott, hiszen

amikor a harmincas évek második felében összegyűjtötte a falukutató irodalom
termékeit, Kovács Imre némely munkáját is látta. Szabó Zoltánnal 1947-ben

találkozott, amikor magyarországi útja befejeztével Párizsban meglátogatta Károlyit, aki akkor ott követ volt és Szabó Zoltán a követségen dolgozott. Mi, fiata-

labbak teljesen ismeretlenek voltunk neki. Mégis figyelmével és ragaszkodásával
tüntetett ki minket. Ami szokatlan volt akkor és szokatlan ma is. Ismervén Jászi

1920 és 1945 közötti levelezésének jó részét – a publikálatlant is –, csodálattal

tölt el, milyen készségesen állt fiatalabb menekülttársai rendelkezésére, milyen
kiterjedt levelezést folytatott velük, mennyire érdekelte minden, ami velük törté-
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nik és mily sokat segített nekik felvilágosításaival, tanácsaival, eligazító szavaival.

Igen ám, de azok követői, közvetlen hívei, októbrista társai voltak. De, mik voltunk mi neki? Miből gondolhatta, hogy jó szívvel közeledünk hozzá és úgy cselekszünk is, ahogyan beszélünk. Megható volt tapasztalni, hogy mennyire hisz

nekünk és mennyi időt, energiát, fáradságot szentel a nekünk szóló levelek megírására, kezdeményezésünk előmozdítására és munkánk támogatására. Vajon mi

képesek lennénk-e ma erre és hajlandók volnánk-e ennyit áldozni fiatalok megsegítésére, mint ő?

Azt hiszem, magatartásának és viselkedésének csak részben magyarázata ak-

kori lelkiállapota és az emigráción belüli helyzete. Ismeretes, hogy milyen csaló-

dást és kiábrándulást okozott neki a kelet-közép-európai, benne a magyar demokratikus kísérlet kudarca, milyen fájdalmasnak érezte a sztálinizmus rombolását és a kéí világnak egymástól való végzetes eltávolodását. Sok régi barátjával is
összekülönbözött. Károlyival szakított, mert megbocsájthatatlannak tartotta

szolgálatkész együttműködését Rákosival, Vámbéry Rusztem magatartását még

ennél is kiábrándítóbbnak ítélte meg. Elsőszámú hazai fegyverhordozója, Csécsy
Imre jószándékú és elvi indítékok vezette kooperációs politikáját megalkuvásnak

érezte. A megromlott viszonyokat az sem javította meg, hogy Rákosi opportu-

nista vagy idealista partnerei később önként vagy kényszer folytán Jászi útjára
léptek. Litván György helyesen jegyzi meg egy munkájában, hogy az emigrációs

politikai harcok lehetetlenné válása után nem maradt neki más, mint az általa

„elvi politiká”-nak nevezett tevékenység, „nézeteinek, véleményének cenzúrától,
öncenzúrától és minden taktikai megfontolástól független kifejtése, ami minden
politikai emigráció elsőrendű feladata, s aminek ő rendszeresen eleget is tett írásaiban”. 1951-ben nemigen volt magyar fóruma. Göndör Ferenc lapja, „Az Ember”, ahová olykor-olykor írt, nem volt megfelelő megjelenési hely, nemcsak a

szerkesztő koncepcióhiánya, szeszélyes lappolitikája és személyeskedése, hanem

színvonala miatt sem. A negyvenes évek végéig teljesen elidegenedett tőle. 1951-

ben megszűnt a Tárogató is. Ezt a lapot – amelyben korábban Jászi néhány írása
megjelent – Czakó Ambró, a Huszadik Század volt munkatársa szerkesztette

Torontóban 1939 és 1951 között. A Látóhatár akkor indult, amikor Jászi hajlan-
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dónak látszott újból rendszeresen magyarul írni és híján volt a hozzá méltó megszólalási fórumnak. A negyvenötös emigránsok nem bocsájtották meg neki 1918

októberét, a negyvenhetesek nagy része meg annyira önmagával volt elfoglalva,
hogy létezését észre sem vették. Ezért hathatott rá üdítően a Látóhatár fiataljai-

nak megkeresése és ezért mondott azonnal igent, amikor az iránta való érdeklődés jeleit látta.

Részvételét és szerepét az új folyóirat munkájában nem névlegesnek, hanem

ténylegesnek tekintette. Első levelétől kezdve úgy viselkedett, legnagyobb örömünkre és megelégedésünkre, mint aki tevőlegesen vesz részt a folyóirat műkö-

désében és fejlesztésében. Dicsért és bírált, ötleteket szült és javaslatokat tett.
Magától értetődő természetességgel beszélt „lapunkról”, amelyért ugyanúgy fele-

lősséget érzett, mint mi, akik Párizsban, majd Münchenben előállításával és ter-

jesztésével foglalkoztunk. Már a kezdet kezdetén figyelmünkbe ajánlotta
Borsody Istvánt, mint aki legközelebbi munkatársa és akivel együtt melengetik a

federalizmus eszméjét. Borsodyt nem kellett ajánlani, hiszen már az induláskor
számítottunk rá, de megnyugtatott, hogy Jászi is értékeli, becsüli személyét és
munkásságát. Az elkövetkező években Borsody amolyan összekötő szerepét ját-

szotta Jászi és a müncheni szerkesztőség között. Jászit érintő sok tervünkkel először hozzá fordultunk és Jászi is majd mindent megbeszélt vele, ami a folyóiratot

illette. írásait megmutatta neki és véleményét kérte, terveit és elképzeléseit sokszor Borsodynak mondta el először és csak azután írta meg Münchenbe Vámosnak. Az ő kettejük szóértése és együttműködése nagy nyereség volt a Látóhatár-

nak. Borsody István 1951 márciusában közölt „A nagy vita” című írása az ameri-

kai politikáról nagyon tetszett Jászinak. Az ő első kontribuciója 1951 májusában

látott napvilágot. „Kelet és Nyugat harca” volt tanulmányának címe. A világ ket-

téválásának okait elemezte és arra a végső konklúzióra jutott, hogy a sztálini poli-

tikai elmélet és gyakorlat miatt kétséges, hogy eloszlatható-e a világ két része

közötti ellentét. Tanulmányának elküldésekor panaszkodott, hogy lassan dolgozik, mert anyagiak hiánya miatt nem tud titkárt vagy gépírónőt foglalkoztatni.

Azután azt is megemlítette, hogy ritkán van alkalma magyarul beszélni vagy írni.
Nézzük hát el stiláris hibáit és javítsuk ki a szövegeit. Keveset kellett javítani.
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Nézem a sárguló kéziratlapokat és a korrekciókat. Nem követett el szembeszökő

nyelvi hibákat, legfeljebb régies kifejezéseket és írásmódokat cseréltünk fel újakkal és a fiatalabb nemzedék által érthetőbbekkel. Jászinak semmi oka nem volt

stílusára panaszkodni. Szövege világos, szabatos, helyenként művészien csiszolt
volt.

A Látóhatárt – amelyről egyszer azt írta, hogy „egy új Magyarország hangját”

érzi belőle – azzal is megtisztelte, hogy közte és a szerkesztőség közötti viszonyt
nem formálisnak és üzletszerűnek, hanem személyesnek és barátinak tekintette.

Már két-három levél után mindannyiunknak felajánlotta, hogy ne magázódjunk

és hagyjuk el a formalitásokat. így lett a „Kedves Professzor úr”-ból hamarosan

„Kedves Oszkár bácsi” és az ő levelei élére is a „Kedves öcsém Uram” helyett
ilyen megszólítások kerültek: „Kedves Imre öcsém”, „Kedves Józsi öcsém”, „Kedves Gyula öcsém”. Állandóan érdeklődött egyéni sorsunk iránt, hogyan élünk,
mivel foglalkozunk, milyenek az életkörülményeink, egészségesek vagyunk-e.

Nem lehetett elérzékenyülés nélkül olvasni a Vámos Imre egészségi állapota
iránti érdeklődését, azután, hogy értesült egy hála Istennek rövid ideig tartó be-

tegségéről. Mindenkihez volt egy kedves szava és bármelyikünknek írt is, nem
mulasztotta el a végén a többieknek szóló üdvözletet.

Amikor kirobbant Kovács Imre konfliktusa a Szabad Európa Bizottsággal és

a Látóhatárban megjelent emlékezetes levele C. D. Jacksonhoz, a Bizottság el-

nökéhez, aggódó hangon érdeklődött, hogyan hathat ez ki a folyóirat jövőjére,
tekintettel arra, hogy Kovácsot a Látóhatár egyik irányítójának tartják és a szer-

kesztőség valamennyi tagja a Bizottság rádiójánál keresi kenyerét. Jászi, talán a

miénknél jóval régebbi emigrációs tapasztalatai alapján és ismervén a környezetet, amelyben forogtunk, attól tartott, hogy azok, akik segítettek Kovács Imrét
kiakolbólítani állásából, sikerük láttán vérszemet kapnak és a mi egzisztenciánkra

is törnek. Úgy látta, hogy a Magyar Nemzeti Bizottmányban, amelyet „központi

emigráció”-nak nevezett, „a reakció felülkerekedett és a szervezet mind teljesebben a nemzetközi ellenforradalom orgánuma lesz”. Szerinte Kovács Imre „önkényes és szemérmetlen eltávolítása Eckhardt Tibor és társai műve, ezzel akarván
letörni az emigráció kis balszárnyát.” „Fő baj, hogy – állapította meg – a State
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Department és a Free Europe Committee nem ismeri a való helyzetet és reakciós
magyarok befolyása érvényesül”. Félő, folytatta, hogy ugyanezek az erők folyóiratunkat is elgáncsolják. Amitől tartott, nem következett be, a Látóhatárt szinte
szünet nélkül támadta és gáncsolta az emigráns jobboldal és szélsőjobboldal né-

mely irányítója és orgánuma, de elhallgattatni nem tudta. Jászi arra is gondolt,

hogy vajon nem nyújtana-e valami védelmet amerikai, angol, francia barátok

megértése és rokonszenve. Ezért azt javasolta, fontoljuk meg, nem lenne-e helyes

nem magyarok tájékoztatására egy nemzetközi szám kiadása. A tervet anyagiak
hiánya miatt nem lehetett megvalósítani. Sok pénzbe került volna és az nem volt.

A folyóirat kiadásait is saját zsebünkből fedeztük, valahányszor elégtelennek
bizonyult az előfizetésekből származó bevétel.

Jászi a szerkesztőség munkáját cikkötletekkel és munkatársakra vonatkozó ja-

vaslatokkal támogatta. Majd minden levelében ajánlott valakit, akit fel lehetne

kérni közreműködésre. Borsody István és Reményi József clevelandi irodalomtörténész volt az első két ajánlott munkatárs. Reményi élete végéig megmaradt
annak. Kéri Pál írásait is szívesen látta volna a Látóhatár hasábjain, de tartott

tőle, hogy Kéri tehertétele lesz a lapnak, mivel sok politikai ellensége volt. A

jobboldalon vörös posztó a neve. Ezért óvatosságot ajánlott. Kéri mégis munkatárs lett, ha nem is szerepelt gyakran. Többször is felhívta a figyelmet Dániel

Arnoldra, akit az agrárkérdés legjobb magyar teoretikusának tartott. Nem rajtunk múlott, hogy nem lett munkatárs. Kértük, de nem küldött írást. Nyilván,
mert keveset írt magyarul, pedig nagy nyeresége lett volna folyóiratunknak. A

kezdeti időkben ajánlott potenciális szerzők között hadd említsem meg Csécsy
Magdát – akit Jászi „fogadott lányának” tekintett –, Czakó Ambrót, Benedek

Károlyt, Major Róbertet, Halasi Bélát, Horváth Barnát, Polányi Mihályt. A

nevezettek közül többen valóban a munkatársak közé kerültek. A Látóhatár nyi-

tottságával Jászi mindvégig egyetértett és azzal is, hogy a munkatársi gárda az

emigrációs szellemi élet széles mezőnyét tükrözze. A mai helyzetben – írta egy
alkalommal – „némi kompromisszum elkerülhetetlen, legalábbis az őszintén

megtértekkel szemben”. Nem írta meg, de sejtettük, hogy olyanokra gondolt,
akiket az általa elítélt Horthy-rendszerhez sorolt és olyanokra, akik szerinte 1945
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után túl messzire mentek a Rákosiékkal való együttműködésben. Óvott viszont a

Göndörékkel való érintkezéstől, mivel eltúlozták „az emigráció reakciós elhajlá-

sait”, vagyis nácikat és reakciósokat láttak ott is, ahol nem voltak. Ettől Jászinak

igazán nem kellett tartania, ugyanúgy idegenkedtünk e társaság személyeskedő

stílusától és indokolatlan boszorkányüldözésétől, mint ő. Meg sem lepődtünk,
amikor a Látóhatárt a szélsőjobboldal és a jobboldal reakciós szárnya társaságában Göndör lapja, „Az Ember” is támadta.

A szerkesztőség tagjai 1951 nyarán-őszén Münchenbe kerültek a Szabad Eu-

rópa Rádióhoz. Jászi ezt nem helytelenítette, de félt attól, hogy ez a körülmény

befolyással lesz a szerkesztési politikára. Szívesebben látott volna szorosabb kap-

csolatot „A Kultúra Szabadságáért Kongresszus” nevű szervezettel, amelynek

liberális és antikommunista irányvonalával egyetértett, és szerinte ártalmas magyar befolyásnak nem volt kitéve, mint a Szabad Európa Bizottság. (Persze, ak-

kor még nem tudhatta, hogy mind a két intézmény azonos forrásból kapja a működéséhez szükséges pénzt és irányelveket.) A Kongresszus azonban semmi ér-

deklődést nem mutatott a Látóhatár iránt, mi pedig nem kerestük a kapcsolatot.

A Szabad Európa Bizottság viszont nem élt vissza azzal a körülménnyel, hogy a

Látóhatár munkatársi gárdájának több tagja az alkalmazottja és mivel anyagilag

nem támogatta, nem próbálta befolyásolni a folyóirat működését. Nyilván sejtet-

te, hogy erre irányuló esetleges kísérlete tigyis kudarcba fullad. Anyagi támogatásra persze szükségünk lett volna. Jászi is állandóan azon töprengett, honnan
lehetne pénzt kapni. Egy alkalommal a Ford Alapítványt ajánlotta, de az is járhatatlan útnak bizonyult. Mi a külső segítség helyett a belső megerősödést szor-

galmaztuk. Nem sok sikerrel, mert amikor baráti támogatásról volt szó, gyakran

csak ígéreteket kaprunk. Jászi nem bízott az egyéni felajánlásokban. Az volt a
tapasztalata, hogy az idealisták pénztelenek, a megajánlott összegeket lehetetlen
behajtani.

Amikor 1952 elején kitört a folyóirat első válsága, amikor elvi és gyakorlati

kérdésekben ellentét támadt egyfelől a Párizsban letelepedett Borsos Sándor,
másfelől a Németországba került Vámos, Molnár és jómagam között, Jászi Osz-

kár a munkatársak túlnyomó többségéhez hasonlóan félreérthetetlenül Vámos és
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a müncheniek mellé állt, abban a meggyőződésben, hogy ezek az addigi szellem-

ben viszik tovább a lap ügyeit. Borsos érvelését elhárította, mert a napi politikának túl erős beszüremlését látta benne.

Többször figyelmeztetett, hogy a folyóiratnak nem szabad engednie vállalt

törekvéseiből és terveiből. Szerinte a Látóhatárnak csak úgy van értelme, ha

„nem törődve taktikai előnyökkel, politikai, szociális és világnézeti programot ad
a jövő számára”. Úgy érzem, ezt a feladatát csak tökéletlenül végezte el, de Jászi e
tökéletlenségben is olyan értéket fedezett fel, amely bizakodással töltötte el.

Gyakran emlegette, hogy már nincs sok ideje, közeleg a vég, mégis – mint 1952
júniusában írta – „azzal az érzéssel távozhatok, hogy van itt egy kis kör, mely a jó

ügyet tovább fogja vinni megfelelő szellemi és erkölcsi fegyverek birtokában”. A
jó ügy szolgálatát látta Borsody István két folytatásban megjelent tanulmányában

a dunai federalizmusról és Kovács Imre „A paraszti életforma változásá”-ról írt

elemzésében. Borsody írása arra sarkallta őt, hogy maga is átgondolja még egyszer a dunavölgyi kérdést. A Kovács Imre által tárgyalt kérdésről azt írta, hogy

„ez a téma a mi legfontosabb problémánk”, értésünkre adva, hogy velünk együtt

milyen jelentőséget tulajdonít a paraszti bajok megoldásának. Kovács Imre
egyébként 1952 nyarán meglátogatta Oberlinben. Igen jó benyomást tett rá és

megerősítette abban a felismerésében, hogy a negyvenhetes emigráns politikai
garnitúrában ő a legkitűnőbb koponya.

1952 májusában jelent meg Jászi „Hogyan készül a béke?” című írása, amely-

ben az angol Lawrence Waddy „Pax Romána és a világbéke” című könyvével

foglalkozott. A téma jó alkalmat nyújtott neki arra, hogy méltassa Clarence
Streit elgondolásait a demokratikus federációról. Ugyanekkor kezdte közölni a

Látóhatár Borsody István „Benes és az oroszok” című terjedelmes esszéjét, amely

Jászinak különösen tetszett.

Ekkortájt javasolta, hogy a Látóhatár közöljön rendszeresen gondolkodá-

sunknak és beállítottságunknak megfelelő apró idézeteket, lapalji jegyzeteket,

mottókat, amelyekből az olvasók következtetni tudnak arra, hol találhatók szellemi forrásaink. Ezenkívül – gondolta – az ilyen elmés, bölcs mondások, találó
észrevételek színesíthetnék a lapot. Mi nem lelkesedtünk túlságosan az ötletért,

367

de mivel Jászi megígérte, hogy rendszeresen küld ilyen idézeteket – amelyeknek a

„Zászlók” címet adta – vállaltuk a közlést. Egy számban ki is nyomtattunk többet, de azután elmaradt a folytatás, főleg azért, mert a Zászlókat csak lapalji szövegeknek szántuk és nyilván nemigen volt terünk az elhelyezésükre. Itt van ná-

lam a második küldemény a „Zászlók”-ból, tíz idézettel. A kéziratot ő gépelte és

korrigálta. Ezt már nem használtuk fel. Persze, hamarosan észrevette, hogy az

idézetek elmaradtak, meg is jegyezte: „Látom, hogy a „Zászlókat” nem akarjátok

folytatni, lehet, hogy a korszellem ma nem kedvez az apriori meglátásoknak.”

Sokat foglalkozott azzal, hogyan lehetne a folyóirat anyagi gondjain segíteni.

Állandóan tanácskozik Reményivel és Borsodyval, hol kellene pénzért kopogtat-

ni. Egészségtelen állapotnak tekintette, hogy – mivel még kevés előfizetőnk volt
– a költségek jelentős hányadát mi fedezzük. Amerikát illetően nagyon borúlátó
volt, nem hitt abban, hogy komoly támogatáshoz juthatnánk. Egészen felvilla-

nyozódott, amikor hírét vette, hogy át akarunk térni a nyomtatásra és Borsody

István, Cs. Szabó László, valamint Szabó Zoltán akciót indítanak a nyomtatást

lehetővé tevő anyagi alap megteremtésére. Az volt a véleménye, hogy egy nyomtatott folyóiratot jobban el lehet adni és a terjesztési kampány is több sikert ígér.
Felveti viszont a kérdést, hogy nem lenne-e érdemes a kéthavi megjelenésről

áttérni a negyedévi megjelenésre, ü ezt azért pártfogolná, mert a folyóirat na-

gyobb terjedelmű lehetne és az adminisztrációs költségek (portó) is csökkennének. Maradtunk a kéthavi megjelenésnél. Az anyagi nehézségek viszont 1980-

ban az Új Látóhatárt arra kényszerítették, hogy 27 éves késéssel megfogadja Jászi

tanácsát. Az első nyomtatott szám részére azt kértük, hogy írja meg, miért nem
valósult meg a dunai federáció. Tanulmánya kéziratát október végén küldte és az

írás – „Miért nem sikerült a dunavölgyi federációt megalkotni” címen – két rész-

letben, az 1953. évi 1. és 2. számban jelent meg. Az első nyomtatott számot kitörő örömmel üdvözölte.

Ezt megelőzően levelet írt Szabó Zoltánnak, válaszolva a nyomtatásra való át-

térésre, alapító tagok toborzására és a Látóhatár Baráti Társasága megalapítására
vonatkozó felhívásra. Ennek a levélnek egy hosszabb részletét 1975 végén közzé-

tettük az Új Látóhatárban és ezért most csak a kezdő sorokat idézem: „Nagy
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öröm és vigasz nekem, hogy az a kis kör, melyben egyedül látom a jövő reményét, a lényeges pontokban folytatja az októberi célkitűzéseket. A Látóhatáron
kívül valóban nincs más hely széles e világon, ahol messzemenő és becsületes
magyar gondolkodás otthonra találhatna.” Levele végén azt kéri, fontoljuk meg,
hogy „talán célszerűbb egy olyan öreg amerikánust, mint én, az alapítók között
nem szerepeltetni, hisz az új emigráció gyengébb kedélyei számára Október még
mindig vörös posztó.” Jászi tagja lett a létrejött Baráti Társaságnak, mert nekünk

sokkal fontosabb volt a vele való szolidaritás és a részéről irántunk megnyilvánult

rokonszenv, mint az, hogy az új emigráció gyengébb kedélyei hogyan reagálnak

szerepeltetésére. Büszkék voltunk, hogy e kapcsolaton keresztül a mi népi beállítottságunk és Jászi októbrista szemlélete találkozott.

A várható visszhangot illetően nem tévedett. A Münchenben megjelenő

Hungária, amely a negyvenötös emigráció hangadója \olt, nyomban nekitámadt
a Látóhatárnak és Jászinak. Más jobb- és szélsőjobboldali lapok is követték, kifejezésre juttatva azt a véleményüket, hogy téves útra tévedt a Látóhatár, amikor

Jászit választotta legfőbb szellemi patrónusai egyikének. A müncheni lap cikkírója a többi között a Galilei Körrel való kapcsolatát is felrótta neki. Jászi megje-

gyezte, hogy viszonya a Galilei Körrel sosem volt közeli és bizalmas, mert nem
szerette „az ortodox marxizmusokat”. A cikk tele volt ferdítésekkel, gyanúsítá-

sokkal, a helyzet nem ismerésére vallóit. Jászi azt ajánlotta, hogy ne reagáljunk
rá. Nem is tettük.

Az első nyomtatott szám tartalmát elemezve és kommentálva azt üzente,

hogy „nincs a füzetben egy atomja sem a budapesti kávéházi levegőnek, melynek

léha fecsegése és elvtelen cinizmusa engemet mindig elkeserített”. Majd megjegyezte, hogy: „A ti mozgalmatok nekem az utolsó szellemi és erkölcsi otthont
jelenti”.
A folyóirat borítólapjának minden számban más színt adtunk. Szerepelt kö-

zöttük a rózsaszín is, így például az 53-as második és az 54-es első szám rózsa-

szín volt. Pasztell színeket választottunk és egy pillanatig sem gondoltunk arra,
hogy a színekből a lap tartalmára és szellemére is következtetni lehet. Jászi azonban jól érzékelte az emigrációs közhangulatot. „Engemet a rózsaszín boríték
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kissé zavar – írta. – Lírikus színt ad a lapnak és kihívja ellenségeink viccét: 'pink'
magazin, ahogy enyhén szocialista irányokat szokás nevezni.” Tanácsát megfogadtuk. Nem volt többé rózsaszín borítólap. Később túltettük magunkat ezen és

mint az Új Látóhatár évfolyamai mutatják, még a vörös színtől sem riadunk visz-

sza. Évtizedek óta senki sem akadt meg ezen.

Ötvenhárom tavaszán felvetődött a Borsodyból, Cs. Szabó Lászlóból és Sza-

bó Zoltánból álló szerkesztőbizottság kiszélesítésének terve. Akik pártfogolták,
és ezek közé tartozott a müncheni szerkesztőség is, arra gondoltak, hátha egy
szellemi nagyságokból álló bizottság növelné a folyóirat tekintélyét és az iránta

megnyilvánuló érdeklődést. Jászi kételkedő volt e tekintetben. Attól tartott, hogy
egy tágabb szerkesztőbizottság esetleg megpróbálná irányítani a lapot. „Húsz év

tapasztalataiból tudom (Ennyi ideig szerkesztett folyóiratot, illetve lapot, B.
Gy.), hogy a szerkesztőnek csak tanácsot lehet adni s nem utasítást”. Szerkesztőbizottság helyett inkább amolyan tanácsadó testületet ajánlott, amilyennel akkor

a Párizsban megjelenő Preuves rendelkezett. Borsody István is ellenezte a tervet,
abból indulva ki, hogy a bizottság összetétele sértődésekhez vezethet. Mi Mün-

chenben csak arra gondoltunk, hogy a szerkesztőbizottság tanáccsal lát el minket

és nem arra, hogy ő szabja meg a folyóirat irányvonalát és állapítsa meg a szer-

kesztési terveket. Jászi egyébként következetesen azt ajánlotta Vámos Imrének,
hogy ne engedjen semmiféle külső beleszólásnak. Ő tartotta is magát ehhez és
mi, akik a szerkesztésben közreműködtünk, támogattuk ebben.

Az 1953/2. szám után Jászi azt javasolta, indítsunk egy rovatot, amely rövi-

debb eligazító és kritikai cikkeket tartalmazna, amilyen például a Huszadik Szá-

zad „Kortörténeti jegyzetek” című rovata volt. A maga részéről máris felajánlotta,

hogy röviden hozzászól ahhoz a vitához, amely a negyvenötös fordulat értelméről
Cs. Szabó László és köztem folyt, ismertetni akarván a 45-ös magyar átalakulás

visszhangját Amerikában. A cikk nem készült el, pedig jól beleillett volna abba

az ankétba, amely kettőnk vitáját követte. Az előbb említett számból legjobban

Molnár Józsefnek az akkor megjelent Horthy-memoárokról írott kritikája tetszett neki.
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1953 nyarán éltük át a Látóhatár második válságát. Ennek kirobbantója Cs.

Szabó László és Szabó Zoltán volt. Mind a ketten kifogásolták, hogy a Látóhatár

közölte Kovács Imre elemzését a lélektani hadviselés problematikájáról. A két

Szabó azt mondta, Kovács megállapításai veszélyeztetik a Látóhatár sorsát, mivel

kihívhatják a mccarthyzmus által befolyásalt amerikai körök és intézmények haragját és ez nemcsak a folyóiratnak árthat, de egzisztenciánkat is fenyegetheti.

Kritikájukban oly következetesek voltak, hogy meg akarták tagadni a nyomda-

számla kifizetését abból az alapból, amelyet ők gyűjtöttek össze Borsody Istvánnal együtt. Vámossal sürgősen Londonba utaztunk az ellentétek elsimítására, de
csak annyit értünk el, hogy a nyomdászt az alapból kifizethettük, viszont Cs.
Szabó és Szabó Zoltán viszonya a szerkesztőséggel egy időre elhidegült. Jászi

Oszkár teljes mértékben egyetértett azzal, hogy nem szabad félnünk – bármilyen
befolyásos is – az amerikai szenátor boszorkányüldözésétől, hanem ki kell mon-

danunk, amit gondolunk. Helyeselte Vámos szerkesztői magatartását, még an-

nak árán is, hogy a Szabókat elveszítjük. Ez, hála Istennek, nem következett be,
a zavartalan együttműködés nemsokára helyreállt.

Jászi 1953 augusztus végén küldte el a csehszlovák demokrácia bukásáról szó-

ló tanulmányát, amely az év utolsó számában „A cseh katasztrófa és amit tanul-

hatunk belőle” címen látott napvilágot. Nem sokkal a megjelenés után jelezte,

hogy dolgozik egy újabb tanulmányán, amelynek az amerikai politika a témája.
Ennek kéziratát 1954 június elején azzal küldte el, hogy simítsunk rajta. Jellemző
volt Jászira, hogy kéziratait illetően szívesen kérte ki barátai véleményét, s nem

vette rossznéven sem a tárgyi észrevételeket, sem a stiláris javításokat. Hálás volt,
ha régies fordulatokra, az érvényes helyesírástól elütő írásmódra, anglicizmusokra

felhívtuk figyelmét és korrigáltuk szövegéi. A szóban forgó tanulmány„'Realisták'

és 'utópisták' a nemzetköziségről” címen jelent meg. Az amerikai politikát és azt

a vitát elemezte, amely az Egyesült Államokban a nemzetközi kapcsolatokban
követendő magatartásról folyt.

A magyarországi nagyimrés „új szakasz”-ról úgy vélte, hogy a fennálló rend-

szert sem Nagy Imre, sem nála nagyobb emberek nem tudják lényegében megváltoztatni. A változásnak szerinte Oroszországban kellene először bekövetkez-
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nie, „ezt a folyamatot nem lehet a csatlósországokban elkezdeni”. Egy akkoriban

megfogalmazott levélben ezt írta: „Amikor Nagy Imre programbeszédét elolvas-

tam, valósággal a szívemhez kaptam. íme, gondoltam, a Szovjet magáévá tette
minden lényeges ponton októberi forradalmunk programját, nyíltan leleplezve a
szovjet rendszer hibáit, bűneit és ostobaságait. Mindezeket pedig csak új politikai
rendszerrel lehet kiküszöbölni, az egyéni szabadság és az emberi méltóság szellemében, amely nélkül minden politikai célkitűzés puszta taktikai játék és a szenvedő emberek gnlád félrevezetése. De rögtön tovább fűztem tépelődéseimet.
Gondolhatja-e komolyan az eszmékkel és realitásokkal számoló becsületes ember, hogy a Moszkva által diktált új program őszinte és nem csupán a megakadt
és belülről is fenyegetett rendszer cselvetése, hogy időt nyerjen és tovább rohanjon képtelen végcélja felé?” Ennek a levélnek előzménye, hogy a Látóhatár egy
munkatársa és ausztráliai megbízottja a hazatérés gondolatával foglalkozott és
Jászihoz fordult tanácsért, mit tegyen, jászit ez a kérés „őszinteségével, bátor

szókimondásával és az igazi lelki szenvedések nyomaival” annyira meghatotta,

hogy hosszabb levélben mondta el véleményét. Jászi arra is gondolt, hogy a levél-

váltást közölni kellene a Látóhatárban, mert – mint írta – „hasznos lehet a szel-

lemi emigránsok kis csoportjának”. A közzétételre nem került sor. Borsody István azonban évekkel később, 1958 tavaszán a londoni Irodalmi Újságban részletesen ismertette, titokban tartván ausztráliai munkatársunk nevét. Most már meg

lehet mondani, hogy Ravasz Károly volt, aki végül is a hatvanas évek elején viszszatért Magyarországra.

A közeli Clevelandben lakó Reményi József és a Pittsburghban élő Borsody

István többször meglátogatta. Oberlinben csak a Collegeben tanító Lányi

Györggyel beszélhetett magyar dolgokról. Mint már említettem, egy alkalommal

Kovács Imre is járt nála. 1953 nyarán Molnár József látogatta meg, aki akkor
New Yorkban lakott. Amikor 1952 tavaszán először kerültem Amerikába, ter-

mészetesen Oberlinbe is el akartam menni, de közbejött akadályok miatt ez az

utazás elmaradt. Így csak második amerikai utamon, 1954. április 10-nek délelőttjén kopogtathattam be a Forest Street 131. számú ház kapuján. Több órát

töltöttem ott, Jászin kívül felesége, Recha asszony és később a Lányi-házaspár
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társaságában. Ami leginkább meglepett, az rendkívül eleven érdeklődése és fi-

gyelme volt. Kikérdezett, hogyan élünk Münchenben, részletes jellemzést kért a

folyóirat belső embereiről, elsősorban Vámosról, akit levelei és szerkesztői mun-

kája alapján nagyon becsült, mi a viszonyunk a Magyar Nemzeti Bizottmánnyal,
hogyan tűrnek meg minket a rádiónál, milyen stádiumban van a „Cs. Szabó –

Szabó Zoltán-ügy”, hogyan látjuk a magyarországi fejleményeket, miként ítéljük
meg az amerikai politikát, legfőképpen, hogyan látjuk a Látóhatár jövőjét és mik
legközelebbi terveink. Érdekelte az akkor éppen időszerű „Eckhardt-ügy”, vagyis

a Nemzeti Bizottmány több tagja és Eckhardt Tibor között kirobbant konfliktus.
Nem titkolta, hogy Eckhardtot nem kedveli, benne látta annak a körnek spiritus

rectorát, amely gáncsolni igyekszik a demokrata emigráció tevékenységét és ezen
belül a Látóhatár működését. Hosszan beszélt Károlyiról, arról, hogy sokat gon-

dol rá, mióta hallja, hogy emlékiratait írja. Ismét elmondta, miért nem tudott
vele egyetérteni és miért bánkódik, hogy nem maradt hű az októberi eszmékhez,

magát a baloldali szélsőségektől elkülönítő radikalizmushoz. Végül szóba hozta a

népi mozgalom iránti rokonszenvét is, azzal zárva fejtegetéseit, hogy mily öröm
lótni a polgári és a népi radikalizmus együttműködését a Látóhatáron belül. Nem
tagadom, meghatott és elérzékenyített az a meleg hang, amellyel munkánkat
illette. Úgy éreztem, hogy túlbecsüli értékeinket és törekvéseinket. Mi lesz, ha
nem tudunk megfelelni reményeinek és várakozásainak?

Az 1954 nyári számban jelent meg a „Jászi Oszkár balladája”, Horváth Béla

1937-ben írt szép verse. A megjelenést felindultan fogadta, öröm és bánat vegyült benne, öröm, hogy olvashatta a szeretet és ragaszkodás e dokumentumát,
bánat, hogy hátrányos következményei lehetnek. Azt kérdezte, nem vált-e ki

majd a vers közlése újabb támadásokat. Neve körül – írta – „a gyűlölködés és

rágalom olyan tömege halmozódott fel, amelynek eloszlása még nagyon soká fog
tartani”. Szerinte, jobb lett volna várni a közléssel a halála utáni időre, távozása

bizonyára lecsendesítette volna ellenfeleit. Bennünk egy pillanatig sem vetődött
fel a kérdés, helyes-e közzétenni a verset. Amikor egy szerkesztőségi értekezletünkön Horváth Béla felajánlotta, egyhangúan mondtunk rá igent. A támadáso-

kat annyira megszoktuk, hogy egy pillanatig sem érdekelt az esetleges negatív
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visszhang. Az olvasók helyeselték vagy tudomásul vették, gyűlölködő ellenfeleink

meg nem érdekeltek. A Horváth Bélának küldött köszönő levelében Jászi Oszkár

azt írta, hogy „amikor éreztem, hogy Te felújítod és megszilárdítod az Ady End-

re ítéletét munkásságomról, melyet ő egy nemzedékkel előbb rólam kiformált egy
gyűlölködő és ellenséges világban, gálád rágalmakkal nem törődve, újra megnövekedett hittel éreztem, hogy nem volt számomra más út, mint a felszabadítás
harca és hogy az én igénytelen és torzó életmunkám sorsszerűén volt rendelve
nálam nagyobb és keményebb harcosok után”. Ugyanebben a levélben néhány
megjegyzést fűzött Horváth Bélának a vershez csatolt magyarázó szövegéhez. A

többi között arról tájékoztatta a költőt, hogy: „Nagyon örültem annak a megálla-

pításodnak, hogy a valláskülönbség nem lehet ok a magyar nép szabadságküzdelme letompítására. A katholikus forradalmárok szerepe tényleg nagy volt. Eötvös József szellemét állandó vezetőmnek éreztem, és szép, nemes fejét minden
nap megcsodálom a dolgozószobám falán. De az én nemzedékemből is Hock
Jánossal mindig megértettük egymást és Prohászkával és Giessweinnel is többször tudtunk kooperálni. Ügy tudom, hogy legközelebbi bajtársaim, Fényes
László és Zigány Zoltán szintén katholikusok voltak.” 1953-ban egy izraeli magyar ügyvéd és szerkesztő különösnek tartotta, hogy az „ateista” Jászi a Látóhatárban az Egyesült Államok és Svájc demokráciájáról szólva a két nép kultúrájában észlelhető vallásos elemek termékenyítő hatását emlegeti. Azt írta, hogy

„Jászi megtagadva tudományos és politikai múltját, megbékélt legnagyobb ellenségével, a katholicizmussal”. Jászi ostobaságnak, sőt rágalomnak nevezte azt a
kijelentést, hogy ő „legnagyobb ellenségét”, a katolicizmust akarta kiengesztelni a
federalizmus keresztény gyökereinek a hangsúlyozásával. „Nekem a katholikus
vallás nem volt ellenségem – állapította meg – s politikai támadásaimat nem a
kereszténység katholikus egyháza ellen intéztem, hanem annak hatalmi és feudális szerkezete ellen. Ennek legteljesebb bizonyítéka az a tény, hogy úgy Prohászka Ottokárral, mint Giesswein Sándorral mindvégig meleg összeköttetésben
állottam s hogy politikai-kulturális akcióinkban egymást kölcsönösen támogattuk, mivel ők egy szociális katholicizmust akartak”.
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1954 októberében Reményi József látogatása után ismét akciót akar indítani

az előfizetők számának növelésére. Azon is töpreng, vajon akadna-e száz lelkes

olvasó, aki hajlandó lenne tíz hónapon át havi öt dollárt felajánlani a folyóirat
támogatására. Erre és előfizetők verbuválására összeállít egy listát majd negyven

névvel. E lista kézírásos bejegyzéseiből látom, hogy Borsodyval is megbeszélte,
abban az értelemben, hogy ki kit kér fel. Borsody is ráírt néhány nevet a listára.

Vámos Imrét arra kérte, küldjön mutatványszámot, a portóköltséget ő akarta

fedezni. Persze, nem fogadtuk el. Portóra még volt pénzünk. Látom a nevekből,

hogy többen a Látóhatár, majd az Új Látóhatár előfizetői lettek. A havi öt dolláros felajánlásból azonban nem lett semmi. Lett viszont újabb éles támadás a

Hungária részéről, amely úgy látszik, bosszankodott, hogy a Látóhatár nem vál-

toztatott irányt. A támadó ezúttal a folyóiraton kívül Jászinak és Horváth Bélának személy szerint is nekirontott. Jászit ismét a mi helyzetünk aggasztotta, attól

tartva, hogy a támadók a denunciálástól sem riadnak vissza és állásainkból való
kiszorításunkra törekszenek. Azt kérdezte, hogyan léphetnénk fel ez ellen és

milyen akciót kellene indítani a támadások ellensúlyozására. Ezúttal sem tettünk
semmit, bízva abban, hogy ellenfeleink majd csak megnyugszanak és belátják,
hogy folyóiratunkat nem tudják kiszorítani a szellemi emigráció színpadáról.

1954 decemberében azt az értesítést kaptuk Jászitól, hogy javában írja emlék-

iratait és Borsody már kérte is a Látóhatár számára. Első közleményként a „Szü-

lőföldemen” című fejezetet ajánlotta fel. Meg is jelent a következő év elején.

Közben Borsody István már készítette elő a 80. születésnapra tervezett ünnepi

számot. A tisztelgésben a felkértek közül végül részt vett Jászi egy amerikai tanártársa és egy volt tanítványa, egy neves cseh politikus, nemzedékének és baráti

körének öt tagja (Lesznai Anna, Fenyő Miksa, Halasi Béla, Borsy Ernő és Nagy
Vince), valamint a Látóhatár állandó munkatársai közül Borsody, Horváth Béla,
Kovács Imre, Reményi és Vámos, aki mint szerkesztő köszöntötte. A nyitó ta-

nulmányt „Az úttörő” címen Borsody István írta. A nyomdából megmentettem

és irattáramban megőriztem – Jászi több eredeti kéziratával egyetemben – a kü-

lönszám teljes kéziratanyagát. A lapokon végrehajtott javításokon látom, hogy
Borsody milyen alapos és lelkiismeretes munkát végzett, hogy az egész számnak
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egységes koncepciót kölcsönözzön és a szerzők mondanivalóját a lényegesre korlátozza. Az 1955/2. szám idejében elkészült és ott volt március 2-i születésnapján

az ünnepelt asztalán. Egy héttel késeibb azt írta, hogy „még mindig nem vagyok

képes írásba foglalni mindazt az örömöt, büszkeséget és fájdalmat, a mit bátor és
nyílt tüntetésiek szerzett nekem ezen a fatálisnak érzett évfordulón”. Megjegyezte, hogy a szám tartalma „programszintézist” adott, Borsody István és az ameri-

kai John D. Lewis (akivel együtt irta a zsarnokságról szóló könyvét) eszméit oly
világosan foglalta össze, hogy ő erre élete hátralevő részében már nem lenne ké-

pes.

A nyilvánosság előtt a folyóirat következő számában köszönte meg az ünnep-

lést, elsősorban Borsody Istvánnak és Vámos Imrének. „Lapozgatva az írásokat,

ez a dokumentum oly mélyen megrendített, mint talán semmi más hosszú életem folyamán. Annyira megrendített, hogy „kabinomba” (így nevezte kis dolgozószobáját, B. Gy.) visszahúzódva csak könnyek között tudtam olvasni. Éreztem
magányos éjszakákon a katarzis szükségét. Éreztem, hogy egy nagy ajándék hatása alatt készülhetek most a végső útra, mivel Ti barátaim visszaadtátok nekem
azt a hazát, amelytől ellenségeim évtizedeken át igyekeztek eltávolítani. A Ti
hitetek, bátor kiállástok egy még mindig sokak által meg nem értett vagy elítélt
állam- és társadalom-eszmény mellett, mutatja, hogy nem éltem hiába és hogy
szüksége van úgy a régi hazának, mint az újnak fokozott munkára a Keleti Svájc
megalkotására, a magyarság és a többi népek egyesítésére egy jól szervezett nemzetköziség védelme alatt.” A különszámot olvasva egyetlen hiányérzete támadt és
ezt nyíltan meg is mondta. Kimaradt valakinek a neve, „aki nélkül nem lett volna
Október”: Károlyi Mihályé. Érdemes még idézni ebből a „Köszönet”-ből azt a
részt, amelyben arról vallott, hogy nem volt osztálypolitikus és a polgári radikális

pártot nem a polgárság megszervezése érdekében alapította. „Nyugodt lélekkel

mondhatom – állapította meg –, hogy sohasem voltam osztálypolitikus, egy órára
sem. Mindig a magyar nép és vele a szomszéd népek problémáját néztem és kerestem megoldásukat, így jutottam a falu problémájához, a nemzetiségi kérdéshez, a mindinkább elmérgesedett zsidó kérdéshez és a dunai népek anarchiájához. Nem gondoltam a polgárság megszervezésére, mely már amúgy is túl volt
376

szervezve monopóliumaik árnyékában ... Mi a testi és szellemi munka megszervezésére gondoltunk, vagyis a két legfontosabb és elhanyagolt szociális erőre, a
parasztság, a falusi nép, valamint a java intelligencia irányítására.”
Az 1955-ös év folyamán önéletrajzát írja és mind többet foglalkozik Károlyi

Mihály szerepével, kettejük viszonyával. A Látóhatárnak azt ígéri, hogy tanul-

mányt ír Károlyiról, amelyben megrajzolja szellemi és politikai arcélét. E munká-

ja közben – amelyet folyóiratunk többször meghirdetett és amelyből csak töredékek maradtak fenn – kezdte szervezni a kor- és sorstársak megkérdezését Károlyi

működéséről és szerepéről. Úgy tervezte, hogy a körkérdéseire beérkezett válaszokat saját tanulmányával együtt jelenteti meg. Erre már nem volt módja. (A
Károlyi-ankét anyagát az Új Látóhatár 1982/2. számában közzétettem.)

1956-ban már csak betegségének súlyosbodásáról érkeztek hírek. Őmaga áp-

rilisban küldte utolsó levelét Münchenbe. Utána már csak felesége, azután

Lesznai Anna és Borsody István leveleiből értesültünk állandóan romló állapotá-

ról. Már nem került szeme elé egy Sao Pauló-i szélsőjobboldali lap cikke a Látó-

határ különszámáról. A cikk szerzője „Jászi Oszkár hazaáruló tevékenységét”
emlegeti, amelynek eredményeként „Károlyi Mihályék egyszerűen lemondtak
Erdélyről és más nemzetiségektől lakott területről”. Majd azzal folytatja, hogy
„ezen a helyen csupán a Látóhatár munkatársainak sajátságos magyar szemléletét
kívánjuk bemutatni okulás és figyelmeztetésként.” A Jászi-számból vett idézetek
alapján a szerző arra a végső következtetésre jutott, hogy „a Látóhatár pontosan
azt csinálja, azon a nyomdokokon halad, mint Kun Béla emigrációba kényszerült
hívei harmincöt év előtt.” (Mi annak idején nem a cikk tudatlanságot eláruló
megállapításain és szélsőséges, otromba hangján csodálkoztunk, hanem azon,
hogy a Brazil-Magyar Egyesületek Központi Szervezete által kiadott lapban

látott napvilágot. Nem is nyilasok jelentették meg, hanem magukat nemzetinek
nevező és kereszténységükkel hivalkodó konzervatív magyarok.)

Amikor Jászi elküldte Károlyi Mihálynénak a 80. születésnapjára kiadott kü-

lönszámot, kísérőlevelében arról szólt, hogy a Látóhatár köre politikai és szociális

problémákban vezetőnek fogadta el. Valóban úgy volt. Írásaiból szellem, erkölcs

és mértéktartás sugárzott, kerülte a szélsőségeket és türelemmel volt más néze377

tekkel szemben, a magáéhoz azonban ragaszkodott. A liberalizmusnak egy olyan
faját testesítette meg, amely rendkívül érzékeny a szociális problémák és fogékony minden újítás, reform iránt. Olyan személyiség volt, akit példának tekintet-

tünk és szívesen követtünk, függetlenül attól, hogy minden véleményével egyetértettünk-e vagy sem. Büszkék voltunk, hogy hívei közé tartoztunk.

1957. február 13-án halt meg. Folyóiratunk nekrológjában egy új nemzedék

tanítómesterének neveztük. Az oberlini gyászünnepségen elmondott beszédében

Borsody István kijelentette, hogy az ő eszményei mindig lángolni fognak a sza-

badságszerető magyarok szívében. Harminc évvel halála után lehetetlen nem

kérdezni, meg-tettünk-e mindent emlékének ébrentartására, úgy ahogyan halála

után megfogadtuk. Szemlesütve be kell vallanunk, hogy többet is tehettünk vol-

na. Közöltük emlékiratainak valamennyi elkészült fejezetét. Molnár József,
1969-ben az Auróra könyvek sorozatában újra kiadta a „Magyar kálvária, magyar

föltámadás” című könyvét, Borsody Istvánnak az új kiadás elé írt előszavával.

Megjelentettük a Károlyi-ankét anyagát, és Borsody István több nagy tanul-

mányban idézte fel Jászi alakját és életművet Az Új Látóhatár néhány további

közleményével is igyekezett a figyelmet munkássága felé fordítani és tanításának
időszerűségére figyelmeztetni. Mindez azonban meglehetősen kevés ahhoz ké-

pest, amire szükség lett volna. Van tehát még feladatunk és ennek elvégzése akkor sem lesz felesleges, ha Magyarországon mindnyájunk örömére Jászi kezdi

elfoglalni az őt megillető helyet és mind több írás jelenik meg nemcsak róla. de
tőle is. Jászi emlékének méltó megőrzése közös feladat, hazai és nyugati magyaroké egyaránt.

Szellemi és erkölcsi otthon – Jászi Oszkár és a Látóhatár Új Látóhatár, 1987.
(38. évf.) 1. sz. 34-50. o.
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VÁLASZ F EJTŐ F ERENCNEK
Kedves Ferenc,

talán egyetértesz velem, hogy ez a levélváltás nem a megfelelő alkalom, hely és
terjedelem a népi irodalomról szerzett ismereteink és kialakult véleményeink

szembesítésére. Te leveledben röviden összefoglaltad, hogy mit gondolsz róla.
Ezt tudomásul veszem, nem szállok vitába vele, mert akkor egyéb mondanivalómra nem maradna hely. Egyébként sem vagyok olyan jó író, mint Te, én nem

tudnám megismételni a nézeteknek oly világos, pregnáns és tömör megfogalma-

zását, mint tetted Te. Gondolom, hogy felfogásomat ismered, ha másból nem,
hát „A magyar népi mozgalom” című könyvemből, amelynek egy példányát tisz-

teletem jeléül annak idején Neked is elküldtem. Ha megengeded, maradjunk

tehát írásod ténykérdéseinél. Azokat könnyebb röviden elintézni. Kezdjük talán a
végén.

Úgy látom, rosszul ismered az Új Látóhatárt, ha feltételezed, hogy leveledet

esetleg nem közli, mert a szerkesztők nem értenek egyet Veled. Ha ismernéd
folyóiratunkat, tudhatnád, hogy gyakran jelennek meg benne nemcsak levelek,
de nagyobb közlemények is, amelyek nem mindenben vagy egyáltalán nem
egyeznek a szerkesztőség felfogásával. Az Új Látóhatár nyitott szellemi fórum és

feladatát annál jobban teljesíti, mennél több felismerésnek és véleménynek ad

helyet. Nem olyan írásokat hárítunk el, amelyek szemlélete idegen a miénktől,

hanem olyanokat, amelyek színvonala nem üti meg az elfogadott és megszokott

mértéket. Felesleges volt tehát azzal fenyegetni, hogy vonakodásunk esetén másnak adod leveledet.

Hogy „egy Molnár József nevű, számomra ismeretlen” személyről beszélsz,

nem lepett meg, miután a múlt őszi luganói tanulmányi napokon mint „M. J.
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nevű írnokot” emlegetted. Azt azonban meglepőnek tartom, hogy oly gyenge és
megbízhatatlan az emlékezeted. Az Általad „nem ismert” Molnár József belső
munkatársa, majd főmunkatársa volt annak a Látóhatárnak, amely 1953 és 1958
között több fontos írásodat közölte. 1958 októberében együtt ültél vele Párizsban

a Magyar Írók Szövetsége Külföldön kongresszusán és az ott megválasztott vezetőségben. 1972 április végén két napot töltöttél vele egy kis társaságban Nagy

Ernő giromagnyi házában. Ha meg nem tudod, hogy ő nem egyszerűen az én

„munkatársam”, hanem az Új Látóhatár kiadója, szerkesztőségének tagja, a nép-

szerű Aurora Könyvek kiadója, számos esszé, tanulmány és kritika írója, több

mint húsz éven át tekintélyes nyomdász (akinek munkásságát nemcsak a hazai,
de a német szakirodalomban is elismeréssel emlegetik), akkor a nyugati magyar
irodalomban való teljes járatlanságodat bizonyítod. Mindezeket természetesen

még egy olyan jeles írónak sem kell ismernie, mint amilyen Te vagy, de joggal
elvárható attól, aki egy írótársáról véleményt mond.

Szóban forgó cikkében Molnár József nem beszélt „népies radikalizmusról”,

mert ha arról beszélt volna, a népi radikalizmus helyes kifejezését használta vol-

na. Molnár „magyar radikalizmus”-t emlegetett, „amelynek gyökerei – mint írta

– a népi irodalomtól parasztforradalmainkig, szabadságharcainkig, munkás- és

agrárszocialista mozgalmainkig nyúlnak vissza”. Ez győzedelmeskedett szerinte
1956-ban a „szovjet típusú kommunizmus” felett. Molnár József, amikor a népi
eszmét „a csődbe jutott sztálinista kommunista ideológiával szemben az egyetlen
reális eszmei alternatívának” nevezi, nem sajátít ki ennek az irányzatnak minden
érdemet, hiszen csak pár mondattal később az olvasható, hogy „túlzás lenne azt
állítani, hogy a Forradalom kizárólag a népi irodalomban kifejezett eszmék győzelme volt. A Forradalom eszmetárában fellelhetők a magyar munkásmozgalom
nemes eszmei hagyományai és Jászi Oszkárék polgári radikalizmusának európai
humanizmusa is. Kétségtelen és vitathatatlan, hogy a forradalmi erjedést a szovjet kommunista párt huszadik kongresszusán felbátorodott revizionista és kiábrándult kommunista értelmiség indította el, de pár nap alatt teljesen elveszítette
befolyását, s csak az maradt meg belőle, ami a magyar radikalizmus szellemével
azonos volt”. Úgy veszem észre, hogy kizárólagosságra Te törekszel, amennyiben
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csak a valóban kezdeményező revizionista értelmiség szerepét vagy hajlandó méltányolni. Te nálam sokkal jobban tudod, hogy a forradalmi helyzet bekövetkezé-

séhez a központi hatalom megoszlása és kettészakadása kellett. Erős és egységes
központi hatalommal szemben a nép tehetetlen. Ezért nem robbant ki a forrada-

lom 1951-ben vagy 1952-ben, amikor pedig az elégedetlenség a legnagyobb volt.

A revizionista csoport elhatározó szerepe tagadhatatlan, de amikor már nem a
kommunista párton és az uralkodó garnitúrán belül folyt a küzdelem, hanem a

szabaddá vált áramlatok és irányzatok mérkőztek meg egymással, én is úgy látom, hogy a magyar és azon belül a népi radikalizmus (amibe beletartoztak az ezt

magukévá tevő volt kommunisták és revizionisták is) eszméje volt a legvonzóbb.
Ezt nevezhetjük – mint teszed – nyugatias demokráciádnak is és nem véletlen,

hogy leghitelesebb exponense egy népi gondolkodó, az Általad is nagyrabecsült
Bibó István volt, akinek kibontakozási és megbékélési tervei a népiség eszméjé-

nek legtisztább és legrealistább gyakorlati politikai lecsapódásai voltak. A nép

igényeinek legköltőibb megfogalmazása – az írószövetség „Gond és hitvallás”

című nyilatkozata – is népi író, Tamási Áron szövege. A népiek javára elfogult-

nak semmiképpen sem nevezhető Heller Ágnes egy angol folyóiratban azt írta,
hogy „az ötvenhatos forradalom sok tekintetben Bibó álmainak megvalósulása”.

Leveledben személyes támadásnak nevezed, hogy Molnár József emlékezte-

tett a Le Monde-ban 1955-ben megjelent cikkedre. Sem Molnár nem tette, se

Te nem, de engedd meg, hogy én idézzek ebből a cikkből, amely 1955. május 4én jelent meg, abban az időben, amikor Ausztria függetlenségének visszanyerésével, az oroszok visszavonulásával és az ország semlegesítésével kapcsolatban

többhelyütt elhangzott az az óhaj, hogy az oroszok ürítsék ki Magyarországot is.
Mi történnék Magyarországon, ha az oroszok kivonulnának? – tetted fel a kér-

dést. A válaszod ez volt: „Az összes információk megegyeznek abban, hogy a nép

mai hangulatában a bosszúállás és a gyűlölet érzései uralkodnának; az antikommunistaság antiszemita hangsúlyt kap; ekként a kiürítés alkalmat adhatna igen
súlyos rendzavarásokra, pogromokra és fasiszta jellegű államcsínyekre.” Valóban,
ez nem csak a Te aggályod volt, hanem másoké is. Abban azonban sem akkor

nem volt igazad és ma sincs igazad, hogy az „összes információk” feltételezései381

det indokolták és mint leveledben közlöd, „mindenki” osztotta aggodalmadat,

„aki a magyar közhangulatot az ötvenes években figyelte”. Abban az időben

nemcsak Te dolgoztál olyan helyen, ahonnan izemmel kísérhetted a magyar
közhangulatot, de én is. Tapasztalataim szerint voltak, kik attól tartottak, ha
kivonulnak az oroszok, elszabadul a pokol, de még többen, akiknek nem voltak

ilyen félelmeik. Bizton állíthatom, hogy a nyugati magyarok körében Te voltál az

egyetlen, aki a nyilvánosság előtt Magyarország szovjet katonai kiürítésének nem
is tervére, hanem csupán vágyak diktálta ötletére azonnal fenntartással reagáltál.
Ezért részesült a párizsi cikked éles kritikában az emigráció némely orgánumában. A Látóhatár köre nem cikkezett ellened, de nem osztotta aggályaidat, pedig

ha jól emlékszel, az akkori politikai színképnek nem a jobboldalán és nem a közepén, hanem inkább annak bal felében foglalt helyet, és tagjai között zsidók is

voltak. Félelmedet ugyanis tárgyi bizonyítékok nem indokolták. Aggodalmadat
tiszteletben tartottuk, de komoly alapját nem láttuk. Az 1956 októberinovemberi események minket igazoltak. írói tisztességed mellett szól, hogy elismerted és elismered, a forradalom rácáfolt aggályaidra, az érzelmek és indulatok

elszabadulása, ami nem fő, hanem csak járulékos vonása volt a nép felkelésének,

nem torkollott antiszemitizmusba és pogromokba. Hadd emlékeztesselek arra,

hogy éppen a Látóhatárban írtad meg 1958 januárjában, hogy ami Magyarorszá-

got illeti, több kérdésben helytelenül ítélted meg az eseményeket. Hadd idézzelek: „1956 októbere óta következetesen tévedtem, és ezt a szisztematikus kudar-

cot nyilván az okozta, hogy a közszellem áramlásától elragadva, inkább résztvevője, mint megfigyelője lettem az eseményeknek, készpénznek véve kívánságaimat.” Mi ezt a vallomásodat a komolyságát megillető tisztelettel olvastuk és kö-

zöltük. Érthetetlen, hogy az antiszemitizmus robbanékonysága kérdésében csak
azt vagy hajlandó elismerni, hogy a forradalom rácáfolt félelmeidre, de azt nem,

hogy félelmeidnek nem voltak tárgyi indokai. Molnár Józseftől rossz néven ve-

szed, hogy az esetet felemlítette és inszinuációnak nevezed azt a kijelentést, hogy
jóslatod jó hírünket rontotta. A magyarság jó hírének mindenesetre nem használt, ha egy tekintélyes kelet-európai politikai kommentátor, akit nemcsak Franciaországban, de a világ többi, más részeiben is a magyar kérdések avatott szakér382

tőjének tartottak, egy mindenhová eljutó nagy francia napilapban közli, hogy a
magyarok, amint megszabadulnak a szovjet hadsereg ellenőrzésétől, vad antisze-

mitizmusba törnek ki, pogromokat rendeznek, fasiszta jellegű államcsínyt hajta-

nak végre. „A kiürítés alkalmat adhatna” erre, írtad, vagyis amint megvan az
alkalom, a magyarok máris rohannak a végzetükbe. Mi más következtetést von-

hatott le ebből a nyugati olvasó, mint azt, hogy csak maradjanak az oroszok Ma-

gyarországon, mert jelenlétük a rend és a nyugalom, a fasiszta veszély elhárításának biztosítéka?

Emlékeztetsz arra, hogy mily sokat tettél a magyarság jó híréért. Valóban,

könyveid, kommentárjaid és politikai helyzetelemzéseid hozzájárultak a Magyarországot érintő kérdések megismeréséhez és megértéséhez, jó hírének növelésé-

hez is, de ebből a hatalmas bizonyítóanyagból az ötvenötös Le Monde-cikket én
is kivenném. Marad elegendő, ami írói és gondolkodói erényeidet, jó hírünkért
tett szolgálataidat igazolja.

Kár volt Molnár „förmedvény”-nek nevezett írásával kapcsolatban a Népsza-

badságban ellened írt valóban ízetlen cikkekkel előhozakodni, mert ha Molnár

fejtegetései szerinted azokkal egy szinten állnak, akkor azok a hazai cikkek nem

is olyan gonoszak. Molnár is mondhatná, hogy a Te leveled egy szinten áll azokkal a cikkekkel, amelyeket Budapesten ellene írtak és kinyomtattak. De vajon
hová vezet mindez? Sehová. Felesleges volt tehát Budapestet előráncigálni.

Akikre gondolsz, azok Molnárt épp úgy nem szeretik, mint Téged. Nem elegáns, párhuzamokat vonni ott, ahol nincsenek párhuzamok.

Végül, ami a népi-urbánus vita felújítását illeti, nem hiszem, hogy ez Molnár

József nyakába varrható. Kettőtök közül inkább Te voltál az, aki e vitát nem
engedte elaludni. Legutóbb abban az életrajzi írásodban, amelyet szerkesztőként
bevettem a „Nyugati magyar esszéírók antológiájá”-ba. Ha Molnár annyira fel

akarná újítani a népi-urbánus vitát, már akkor nem hagyta volna szó nélkül a
népi írókról tett kijelentéseidet.

Ne hánytorgassuk fel tehát e sajnálatos ügyet, amelyben, úgy látszik, ma sem

tudunk közös nevezőre jutni. A kölcsönös vádaskodás helyett fordítsuk maradék

időnket és energiánkat arra, hogy hiteles adatokkal és komoly elemzésekkel szol383

gáljuk azok érdeklődésének kielégítését, akik fiatalok lévén most indulnak el a
közelmúlt magyar irodalmában való tájékozódás útján.

Válasz Fejtő Ferencnek Új Látóhatár, 1987. (38. évf.) 1. sz. 126-130. o.
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OLVASÓNAPLÓ
Csurka István: Az elfogadhatatlan realitás; esszék, előadások; Püski, New York
1986,88 l.
Az írónak nemcsak az a feladata, hogy gyönyörködtessen és szórakoztasson, 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 társada-

lom tényeit tárja az olvasó elé, elgondolkoztat azzal, hogy a felismert tényekből
következtetéseket von le, rejtett összefüggésekre mutat rá és ítéletet mond. A

szöveg legyen szép, a mondanivaló érdekfeszítő. Az előbbit ne árnyékolja be
henyeség és pongyolaság, az utóbbit unalom és ásítás.

Az író nem társadalomtudós és nem politikus. Eszköze nem a tudomány, ha-

nem a szavakkal való bánni tudás és az írás művészete. A szép szó, a tárgyak és

jelenségek művészi megelevenítése, a száraz tényleíráson kívül az írói képzelet

szárnyalása a magyarázata annak, hogy a közösség 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 bizonyítja a tétel igazát. A magyar társadalom állapotát e

század elején a szaktudomány éppen olyan pontosan ismerte, mint az irodalom-

nak vele foglalkozó része, mégis a bajokat Adynak, Szabó Dezsőnek, a Nyugat
íróinak kellett világgá kiáltaniok, hogy gyógyításukra társadalmi mozgalom szü-

lessék és a politikusok is észrevegyék. A harmincas-negyvenes években sem

egyedül a magyar irodalomnak népinek nevezett csoportja fedezte fel a magyar
nyomorúságot és elmaradottságot, de mi tagadás, az ő ébresztő és riasztó munká-

juknak tulajdonítható, hogy a tünetek országos ügyekké váltak és a változás im385

már 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.

Csurka István előadásait es esszéit olvasva, lehetetlen észre nem vennem,

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 társadalom”-ban – a

magyar közállapotoknak és közerkölcsöknek jóval lehangolóbb rajzát adta már. A

folyóiratokban néhol és olykor közölt riportok, vagy a tudományos szaklapok és
népszerűsítő kiadványok 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 közbetegségei és az erkölcs rom-

lása feltárásának társadalmi hatása meghatványozódik attól, hogy a diagnózist
avatott író mondja ki és az ábrázolás a művészet eszközeivel történik. Mint Né-

meth László, Veres Péter, Illyés Gyula, vagy a maiakról szólva Csoóri Sándor,

Mészöly Miklós, vagy Sánta Ferenc esetében. 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 nagyobb alkotói elismerés, mint a színházban a sikeres darab után
felcsattanó taps vagy a könyvek sok tízezres példányszámai.

„Az elfogadhatatlan realitás” című kötet Magyarországon publikált vagy el-

hangzott szövegeket tartalmaz. Egyetlen kivétel: egy New Yorkban elmondott

március 15-i beszéd. A szerző két példaképe Bibó István és Szárszó. Az előbbitől

azt tanulta, hogy gondolkozni sohasem reménytelen, az 1943. évi szárszói konferencia a felelősségteljes és bátor szókimondást sugallja. Csurka István bár lehan-
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tulás jeleit véli látni sokhelyütt, magatartása mégsem lemondó. Azzal, hogy a

bajokról és orvoslásukról gondolkodik, végső fokon reménykedő és derűlátó.
Akkor kellene aggódni, ha hallgatna, a megszólalást hiábavalónak, a segítséget

elkésettnek tekintené, vagy a cinizmusba menekülne, akkor valóban reményt
vesztett és borúlátó lenne.

A dolgokat nevükön nevező, eltévelyedéseket, vétkeket, mulasztásokat osto-

rozó kemény szavaival ugyancsak magyar irodalmi hagyományt követ: Széche-

nyiét, 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 mellette ültem, hogy noha ke-

mény és szigorú szavakkal illette többször is a magyarságot, nem követte igazán

Széchenyi és Ady példáját, még könyörtelenebbnek kellett volna lennie az ostorozásban, „mert ennek a népnek szemébe kell vágni az igazságot, hogy felébred-

jen és magához térjen”. Csurka István bátor szókimondása és szenvedélyes ítél-

kezése 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 magyar törté-

nelméről. Voltak, akik ugyanezt mondták Adyék és Jásziék, valamint a harmincas évek népi íróiról és faluvizsgálóiról is. Láttuk, milyen 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 elna-

gyolt, hiányos, az ítélkezés szubjektív, az eredmény nem mindenben igazolható,
természetes és magától értetődő. A munka értékéből mitsem von le. A társada-

lom 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,
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hanem – Németh László szavaival – a szorongó nyugtalanságtól. Jobb közérzet
és látható eredmény csak a Csurka–féle ébresztők és riasztók meghallgatásából és

méltánylásából születhetik. Mi más ösztönözhet talpra állásra és cselekvésre,
mint a bajra megrezzenő lelkiismeret és korholó szó?

Könyvek az évfordulóra

*

Az ötvenhatos forradalom harmincadik évfordulója jó alkalomnak kínálko-

zott, 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 emlékezés ébrentartását.

Az 1986-ban megjelent művek csak kevéssel járultak hozzá az eredeti forrá-

sok és az eddigi ismeretanyag gazdagodásához. Az események nyugaton élő szereplői vagy tanúi, úgy látszik, már mindent elmondtak és a jövőben sem számíthatunk arra, hogy ötvenhat története – legalábbis nyugati részről – új elemekkel
és adatokkal bővülni fog.

A múlt évben az e tárgykörben megjelent művek közül kiemelkedik – nem-

csak terjedelme miatt – a „Harminc év, 1956–1986” című, az európai Protestáns

Magyar Szabadegyetem által kiadott több mint hatszáz lapos tanulmánygyűjtemény. A kiadó és Balla 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 szer-

zők azt a feladatot kapták, hogy mondják el, mi változott meg ötvenhat esemé-

nyei következtében és hogyan 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 má-

sodiké. A szerzők ezt maguk is érezhették, mert túlnyomó többségük arról be-

szélt, hogy mi történt Magyarországon 1956 óta és milyenek a mai állapotok, de

csak kevesen önmagukról, arculatuk változásáról, a hazának 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
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magyarság lehetőségeit, esélyeit, 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 tanul-

mányt szerzőpáros irt), továbbá egy hosszabb költeményt és a gyűjtemény 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 társadalmi és politikai folyamatokat, a gazdasági fejleményeket, az életszínvonal és erkölcs alakulását, az egyházak működését, a szellemi
és művelődési 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 munkáját.

Nem történt meg az ország külkapcsolatainak vizsgálata, pedig a gazdasági

életen kívül talán itt mutatkoznak meg legszembeszökőbben az 1956 óta bekö-

vetkezett változások. Hiányzik az irodalom működésének és szerepének a bemutatása is. Ez utóbbi elmaradásának okait a Szabadegyetem elnöke az Előszóban

elfogadhatóan megmagyarázza és a kiadót semmiképpen sem érheti elmarasztalás e hiány miatt. (Ebben, sajnos, én is ludas vagyok, mert az irodalommal fog-

lalkozó fejezet megírására elsőnek engem ért a megtisztelő felkérés, de egyéb

munkákkal való túlterheltségem miatt el kellett hárítanom. így járt a kiadó más
felkért jelöltekkel is.)

A közölt tanulmányokkal – amelyek mind eredeti és önálló munkák – e he-

lyen lehetetlen egyenként és érdemben foglalkozni, jóllehet mindegyik megérdemelné a bővebb tárgyalást, némelyik a szélesebb körű diszkussziót is. A szerkesztő nem törekedett arra, hogy összhang és egység legyen a szerzők témái és
mondanivalói között, aminek következtében helyenként előfordulnak ismétlések,

átfedések, ábrázolási és minősítési eltérések. Ez nem baj. Az írások egységesítése
felesleges lett volna. Mindegyik tanulmány önmagáért beszél és áll helyt, mind389

egyik 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 elkanyarodott
is, az sohasem zavaró vagy felesleges.

A kötet hatalmas adatmennyisége valóságos történeti kincsesbánya. Olvas-

mánynak is élvezetes mindenki számára, akit érdekel Magyarország elmúlt három évtizedének története.

Dokumentáris értéke miatt fontos kiadvány a párizsi Magyar Füzetek által ki-

adott „Magyar munkástanácsok 1956-ban” című dokumentumkötet, amely érzé-

keny hiányt pótol a munkásönigazgatás jelentős üzemi és politikai szervezetei, a

munkástanácsok ötvenhatos iratai hozzáférhetővé tételével és a munkástanácsok
történetének vázlatos előadásával. Ezt ezúttal 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 Államok-

ban megjelent „Hungary and the Soviet Bloc” című könyvét, amelynek egy jelen-

tős része Moszkva és Magyarország kapcsolatával foglalkozik az ötvenhatot megelőző és követő években.

Eredeti forrásként könyvelhető el Zsille Zoltánnak „Élet egy eszme árnyéká-

ban” címen 1985-ben megjelent könyvterjedelmű interjúja Hegedűs Andrással,

amelyben a volt miniszterelnök az ötvenhatos események előtörténetére vonatkozóan is sok addig ismeretlen részletet mondott el és első kézből származó infor-

mációi jelentős mértekben bővítettek a hatalom belső körében mozgók gondolkodásáról és viselkedéséről, a sztálinista párt- és államgépezetről nyert ismerete-

inket. Ez a könyv 1986-ban német nyelven is napvilágot látott. Az „Im 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 átte-

kinti az 1956 óta Magyarországon bekövetkezett változásokat, kiemelve az ellenzéki akciókat és a szamizdat tevékenységet.
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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 Bolyai 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 kiegé-

szítette. 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 Népfrontnak volt

néhány évig a főtitkára, b) Gerő Ernő 1956. október 28-i távozását a Szovjetuni-

óba 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 tu-

dom, mi a forrása annak az adatnak, hogy Sípos Gyula az ötvenes években „a

népiek ellenállásának 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 ellenére

is elismerést érdemel, hogy Hegedűs András emlékezéseit lefordította, illetve
w

kiadta, mert általuk a német nyelvű olvasóközönség is betekintést nyerhet a ma-

gyarországi sztálinista politika műhelyébe és annak a struktúrának a működésébe,
amelyet Rákosi és társai intézményesítettek Magyarországon. Hegedűs tanúval-

lomása érdekes és megjelenése fontos, mert a hatalomnak a nyilvánosság előtt
rejtett sajátosságairól csak azok adhatnak hiteles adatokat, akik gyakorlói körében forogtak, a vezető garnitúra tagjai voltak.

Egy Hans-Henning Paetzke által gondozott másik kiadvány is hozzájárul a

Magyarországról német nyelvterületen meglevő ismeretek gyarapodásához és a
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magyar politikai fejlemények jobb megismeréséhez. A nagytekintélyű 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 kritikus értelmiség több – részben volt kommunista – tagját
szólaltatja meg. A mai magyarországi máskéntgondolkodásnak a címben is kifejezett koncepcióját némileg megtöri az a körülmény, hogy a meginterjúvoltak
között szerepel az 1956 óta nyugaton elő Király Béla és Szász Béla, valamint az

immár hosszabb ideje külföldön tartózkodó Heller Ágnes. Mind a három interjú

kitűnő és a megkérdezettek nézetei rokonok is a demokratikus ellenzék nézeteivel, de kérdéses, hogy a szóban forgó személyek tagjai-e a magyarországi
máskéntgondolkodók táborának.

A Paetzke által megkérdezettek között vannak politikusok (Donáth Ferenc,

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 szerve-

zők (Demszky Gábor, Kőszeg Ferenc, Iványi Gábor) és egy pap (Bulányi

György). Az interjúk érintik a kommunista hatalomátvétel utáni Magyarország

majd minden problémáját. Szóba kerül 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 érvényesülé-

se, a sajtószabadság hiánya és a szamizdat, az ellenzék szerepe, a kádárizmus, a
vallási kisközösségek, a politikai költészet, a cigánykérdés.

Előszavában Hans-Henning Paetzke a mai magyarországi kultúrpolitikát

elemzi, amely szerinte tilalom és türelem között ingadozik. Részletesen kitér a

demokratikus ellenzék – ismét annak polgári radikális szárnya – szándékaira,

módszereire, különböző kezdeményezéseire és vállalkozásába. Beszámol működése feltételeiről és arról a légkörről, amelyben tevékenységét folytatja, nemkü-

lönben a párt és a kormány negatív reakcióiról, az ellenzéki ténykedés hivatali és

rendőri korlátozásáról. Az interjúkötet a mai Magyarország közviszonyait igyek-

szik láttatni, ellenzéki beállítottságú értelmiségiek szemüvegén keresztül és noha
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a kirajzolódó képben a pozitív vonások nem mosódnak el, inkább az árnyak ke-

rülnek az 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. Máso-

dik kiadásban látott napvilágot a Csicsery–Rónay István által szerkesztett és a

washingtoni Occidental Press által először 1957-ben megjelentetett „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 Gyula „Egy mondat
a zsarnokságról” című verse, amely ezúttal teljes terjedelmében, a végleges szöveg
új szedésével került a kötetbe.

A „Glória victis”-nek a tizedik évfordulón jelent meg az első és a huszadikon

Amerikában a második kiadása. A mostani jóval kisebb terjedelmű, mint volt az
eredeti. Több mint négyszáz lap helyett 156, tehát csak válogatás a húsz év előtti

gyűjtemény anyagából. A sajtó alá rendezés munkáját Kovács Kálmán végezte és
az ő Kosmos nevű bécsi nyomdaműhelye 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 kiadások pél-

dányai elfogytak és a nyugati magyar diaszpóra sok új olvasóval gyarapodott.

És végül egy könyv, amelyet cserkész írt a cserkészeknek, ugyancsak a har-

mincadik évfordulóra.

Az „Értetek és miattatok” című visszaemlékezésekben Kölley György, az is-

mert és népszerű cserkészvezető mozgalmas és izgalmas életére pillant vissza,
pályájának elsősorban ama mozzanatai után kutatva, amelyek tanulságul és ösz-

tönzésül szolgálhatnak azoknak a fiataloknak, akiknek okulására és épülésére

munkáját szánta. A Nemzetőr Los Angeles-i Baráti Köre által kiadott és Mün-

chenben megjelent 160 lap terjedelmű könyv szerzője a cserkészet történetében
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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 magának a cserkészmunkában és még meglehetősen fiatalon Teleki Pál

főcserkész jóvoltából a kiscserkészek ügyeinek intézője lesz a Magyar Cserkész-

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 tudjuk. 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 szállí-

tották. Átélte a politikai 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 szaba-

don engedésüket. Visszatérése után a szegedi szemináriumban folytatja tanulmányait és 1956-ban szentelik pappá. Püspöke a dunabogdányi plébániára küldte,

segédkezni Kisberk Imre segédpüspöknek, aki ott plébánoskodott amolyan belső
száműzetésben. Ismét bekapcsolódott az ifjúságnevelésbe és a tilalom ellenére is

szervezte, összetartotta a cserkészeket. 1961-ben törvénytelen hittantanításért

újból börtönbe került, ahonnan 1967-ben szabadult. Két évet szolgált még Dunabogdányban.

1969 nyarán elhagyta Magyarországot. Azóta részt vesz a müncheni katoliku-

sok lelki gondozásában és mint az Európai Cserkészkerület vezetője 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 gondol-

kodását befolyásolták, törekvéseit és tetteit sugallták, egész nevelői és szervezői

pályáját meghatározták. Világos, könnyű, olvasmányos szövege minden nehézség

nélkül követhető, helyenként élvezetes és izgalmas. Kár, hogy némely eseményekre és nevekre rosszul emlékszik és a tévedéseket a sajtó alá rendezés munká394

ját elvégző Saáry Éva sem vette észre. Csak példának említem, hogy Marczell

Mihály a szövegben 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 kény-

szerítették. Bakay altábornagy akkor már német fogságban volt. Október 10-én
hurcolta el, mint budapesti hadtestparancsnokot a Gestapo. És az is tévedés,

hogy a háború után az orosz hatóságok a Conti utcában végezték ki. Kievben

volt a pere és ott végeztek vele. Az sem helytálló, hogy Antal Istvánt kivégezték.

A volt miniszter 1960-ban szabadult fogságából és 1975-ben halt meg Budapes-

ten. A katonai történeti irodalomban még sehol sem találkoztam egy „Nagy

László honvédtábornok”-kal. A reá való utalás talán másra vonatkozhatik.

Ez apró hibák ellenére Kölley György könyve érdekes adalék nemcsak a ma-

gyar cserkészet, de az elmúlt évtizedek történetéhez is. Emlékeinek felidézése
talán a jövendő cserkészmunkának is hasznára válik, mert segíti az idegenben

felnövő magyar fiataloknak az újabbkori magyar történelem alaposabb megisme-

rését és a szembesülést azokkal a törekvésekkel, amelyek gáncsolni igyekeztek a
cserkészetet, hatósági tilalommal akadályozva sikeres pedagógiájának terjedését.

Olvasónapló [Csurka István: Az elfogadhatatlan realitás c. könyvéről és
Könyvek az évfordulóra] Új Látóhatár, 1987. (38. évf.) 1. sz. 113-120. o.
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OLVASÓNAPLÓ
Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban, Katolikus
Szemle, Róma 1986, 496 l. + 24 l. képanyag. – Magyarország a második 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 szer-

ző fáradhatatlan buzgalmát és írói szorgalmát, előbb vagy utóbb további kutatási

meglepetésekkel áll olvasói elé. Új könyve, „A magyar honvédség a második vi-

lágháborúban” igazolja, hogy várakozásom nem volt alaptalan. Az előttem fekvő

vaskos kötet ismét arról tanúskodik, hogy Gosztonyi rendkívül leleményes a for-

rások felkutatásában, gondos és lelkiismeretes adatainak összevetésében és rende-

zésében, megbízható ítéletű az összefüggések feltárásában és az események elemzésében. Ráadásul újból bebizonyítja, hogy élvezetes előadó és érti a módját annak, hogyan lehet olykor száraznak tetsző politikai–katonai kérdéseket az avatat-

lan olvasónak is érthetővé tenni. Könnyed elbeszélő stílusa 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 esztendőkben, miként teljesí-

tette a honvédség feladatát és milyen eredményekkel vett részt a német szövetséges által rákényszerített harcokban. A könyv hézagpótló. A Magyarországon

megjelent munkák elsősorban részfeldolgozások, 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 hadtörténészé. A dálnoki Veress Lajos által 1972 és 1974 között kiadott
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„Magyarország honvédelme a II. világháború előtt és alatt” három kötete egyéni

visszaemlékezések gyűjteménye, amelynek jelentős a dokumentáris értéke, de
nem összefüggő eseménytörténet. Gosztonyi tehát a második világháborúban

való magyar részvételről úgynevezett alapművel ajándékozott meg minket, amely

első jelentős vállalkozás az 1941 és 1945 közötti évek katonatörténetének bemu-

tatására.

A szerző a könyvet „az 1945 után született magyar ifjúságnak” ajánlotta.

Mégha eltekintünk is attól, hogy ennek az ifjúságnak idősebb évjáratai már túl

vannak a negyvenen vagy ahhoz közelednek, jó érzékkel fordult egy olyan olvasói
réteg felé, amelynek történeti ismeretanyagában bizony sok a hiány és a hamis

adat, és amelynek valóban szellemi gazdagodást kínálna a mű alapos megismeré-

se. Sajnos, Gosztonyi munkája aligha kerül el a feltételezett magyarországi, erdélyi, szlovákiai, stb. olvasókhoz, meg kell elégednie a nyugaton élő magyarokkal,

ami nem lebecsülendő olvasótábor, de mégis csak egy kis – állandóan fogyó –
szelete korunk magyarságának.

A szerző részben kronológiai, részben tematikai összefüggésben adja elő az

eseményeket. A hatalmas jegyzetapparátus kitűnően utal a forrásokra, kiegészítő
és magyarázó felvilágosítást nyújt, eligazít valamely kérdés eddigi irodalmában.

Némely fejezetek végére személyi észrevételek 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 Magyar-

ország „ügyesebb, ravaszabb politikával, semlegesebb magatartással” sem maradhatott volna ki a háborúból. Valóban, olyan politikai, katonai, gazdasági kény-

szerhelyzetben volt, hogy nehezen tudott volna a környezet nyomásának ellenáll-

ni. 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 hatá-

rozottan, hogy ha sikerül 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 jelenthette
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volna. A győzteseknek értékelniük kellett volna a kormányzó elhatározását. Kellett volna, de nem biztos, hogy értékelték volna. A nagyhatalmak döntését szá-

mos érdek és szempont befolyásolta, nehéz megmondani, hogy a végső elhatáro-

zásnál mi milyen súllyal esett volna latba. Ettől függetlenül azonban természete-

sen nem volt mindegy, hogy Horthy és a kormány hogyan viselkedett. A sikeres

kiugrás – akár segített volna a békefeltételeken, akár nem – mindenképpen javí-

tott volna a háború utáni magyar helyzeten, hozzájárult volna a nemzet öntudatának, önbecsülésének, határozottságának növeléséhez.

Az 1944-45-ös „felszabadulás” vagy „megszállás” kérdésében Gosztonyinak

az a véleménye, hogy „a magyar nép túlnyomó többsége a szovjet csapatok meg-

érkezését és jelenlétét nem 'felszabadulásként', hanem igen vegyes érzelmekkel
fogadta.” Szerinte, a szovjet haderőt akkor lehetne felszabadító hadseregnek

tekinteni, ha a békekötés után és a maga ideológiája alapján, küldetését teljesítve,
kivonult volna Magyarországról. Azt hiszem, a kérdés ennél bonyolultabb. Két-

ségtelen, hogy Magyarország lakosságának túlnyomó többsége a bekövetkezett
fordulatot megszállásnak tekintette, de sokan ugyanakkor egy előző megszállás
megszüntetésének 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 diktatúrával. A bekö-

vetkezett változás minősítését éppen az teszi nehézzé, hogy a szovjet haderő a

náci megszállók kiűzésével felszabadító szerepet játszott, de ezzel egyidőben
maga is megszállóként jelent meg. Sztálin ugyan azt mondotta, hogy „a Vörös

Hadsereg nem mint hódító jött Magyarországra”, de amikor már itt volt, mint
hódító és megszálló viselkedett. Nem is tehetett másként, hiszen a magyar kor-

mány és honvédség Hitler oldalán megtámadta a Szovjetuniót (mégha kényszer
hatására is cselekedett) és a támadót nem felszabadítani, hanem üldözni és meg-

semmisíteni, az általa lakott területet megszállni szokás. (A tételt nem gyengíti,

hogy Magyarország nem a Szovjetunió népeit, hanem a felettük uralkodó rendszert támadta meg, vagy az, hogy a Szovjetunió nem a magyar nép, hanem az őt

háborúba vivő uralkodó rend ellen harcolt.) Magyarország meghódított, megszállott ország lett, akármilyen feladattal és szereposztással érkezett is ide a Vörös
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Hadsereg. Ettől függetlenül azonban a magyar nép egy jelentős hányadának –

zsidó, baloldali érzelmű, náciellenes, politikailag üldözött magyaroknak – a hitle-

rista 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 kivonásával a szovjet

kormány elejét vehette volna annak, hogy a felszabadulás érzése ne adja át helyét
oly hamar a megszállottság érzésének. De mindettől függetlenül tiszteletben illik
tartani mind azok véleményét, akik 1944-45-öt felszabadulásnak, mind azokét,

akik kizárólag megszállásnak érezték, 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.

Gosztonyi Péter könyvének érdemei közé tartozik, hogy érint olyan mozza-

natokat is, amelyek iránt a kutatók és írók mind ez ideig csak keveset érdeklődtek. Ilyenek a honvédség működése 1945. április 4. után osztrák és német területen, a Szálasi-kormány és a nyugatra került honvédalakulatok végnapjai, a győz-

tesek táborán belüli esetleges fegyveres konfliktus és az abban való magyar katonai részvétel körüli spekulációk, a hadifogság méretei és körülményei, a háborús
veszteségek, a demokratikus honvédség szervezése és a jelentősebb katonai vezetők későbbi hazai és nyugati sorsának alakulása. Hiányérzetem talán csak egyet-

len témakörben van: a nyugati és a keleti kapcsolatfelvétel részletezésében. Gon-

dolok a fegyverszüneti delegációk tevékenységére, az ellenállási mozgalom kato-

nai akcióira, az erdélyiek szerepére a háborúból való kiválás szorgalmazásában.
Gosztonyi érinti ezeket, de úgy érzem, bővebb tárgyalást is megérdemeltek vol-

na, miután fontos katonai vonatkozásaik is voltak. A könyvet olvasva a magyar
történetírás néhány fehér foltja is feltűnik. Ilyen például Mikó Zoltán vk. százados tevékenysége, amelyet Gosztonyi éppen csak megemlít, de amelynek bővebb

taglalása valószínűleg azért maradt el, mert feltáratlan mindmáig, mi mindent
tett az ellenállás e jelentős alakja a háború befejező szakaszában. A magyar törté-
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netírás sürgető feladata volna Mikó Zoltánra vonatkozó adatok összegyűjtése és
szakszerű feldolgozása.

*

A „Magyarország a második világháborúban” című sorozat most megjelent

harmadik kötete tizenegy tanulmányt tartalmaz. Ezekből tíz a második világhá-

ború és a magyarországi hatalomváltás eseményeivel foglalkozik, egy pedig – a
kötet nyitó tanulmánya – áttekintést ad a nyugati magyar történetírás intézmény-

rendszeréről, fontosabb alakjairól és jelentősebb teljesítményeiről. Sajnos, a ta-

nulmány megszületésének évéről nem értesülünk, tehát nem tudni, hogy Gosztonyi mikor zárta le erre vonatkozó kutatásait és mikor készítette helyzetfelméré-

sét. Pedig ezt jó lenne ismerni, hiszen enélkül nehezen állapítható meg a felmé-

rés teljessége vagy hiányossága. Abból ítélve, hogy a nyolcvanas éveket még nem
érinti, feltehető, hogy a hetvenes évek végén készült a munka. Megerősíti e feltételezést, hogy Gosztonyi e dolgozata 16 lapos füzetként, 1979-es kiadási év-

számmal szerepel munkáinak válogatott bibliográfiájában. (Az avatatlan közön-

ség tájékoztatását szolgáló népszerűsítő írás megérdemelte volna a gondosabb
lektorálást és korrigálást, ezzel kikerülhető lett volna a többi között a sok nével-

írás, ami kétségtelenül árt az egész kötet 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 először. Ezek olyan adatok, amelyek írások gyűjteményes kiadásában nélkülözhetetlenek, 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 jegyzetapparátus.

Gosztonyi Péter a „Magyarország a második világháborúban” harmadik köte-

tében ismét sikeresen vegyíti a történetírói szakszerűséget és tudományos igényt
a színes és olykor izgalmas elbeszélő stílussal, amellyel nemcsak elkerüli a szöve-

geket kísértő tudományos szárazságot, hanem eloszlatja az esetleg fenyegető
unalmat és mindvégig ébren tartja az olvasói figyelmet is. Több írás esetében erős

a gyanú, hogy eredetileg előadásnak készült és ezért az író és a közönség közötti
400

gyors kontaktust elősegítő könnyedség Ennek Gosztonyi kétségtelenül mestere
és nem véletlen, hogy mind előadó és mind történetíró egyaránt oly népszerű.

Olvasónapló [Gosztonyi Péter: A magyar honvédség a második világháborúban; Magyarország a második világháborúban c. két könyvéről] Új Látóhatár,
1987. (38. évf.) 2. sz. 272-275. o.
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OLVASÓNAPLÓ
Dr. Makra Zoltán: Honvédelmi miniszterek szolgálatában, Végzetes döntések
korszaka 1940—1944, a szerző kiadása, München 1986,131 l. + 8 l. kép.
A Münchenben élő Makra Zoltán a Donau Boté (a Nemzetőr német kiadása)
főszerkesztője, ezenkívül jelentős szerepet játszik a németországi magyar emigrá-

ció 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 titkárságán dolgozott, közvetlen közelről

láthatta azok munkáját és betekinthetett a bizalmas politikai aktákba is. Könyvé-

ben ugyan miniszterek szolgálatában 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 teljesítettek. Feleleveníti a többi között
Csatay Lajos utolsó napjait is. A minisztert 1944. október 16-án a Gestapo az

elsők között hurcolta el. A Royal Szálló 5. emeletén tartották fogva, ahol felkereste (az őrséget megvesztegetve) Hátszeghi Ottó szárnysegédje, tájékoztatva a

megszöktetésére keszelt tervekről. „Csatay pesszimista volt és minden további

akciót, beleértve a háború folytatását is, teljesen reménytelennek tartott – írja
Makra. – Azt javasolta Hátszeghinek, menjen át mielőbb Malinovszkij marsallhoz, s kérje meg az ő nevében is, legyen irgalmas a magyar néphez. Kitűnő távcsövét, legkedvesebb emlékét, még az első világháborúból, elküldte ajándékba a
marsallnak.” Csatayt a Gestapo rövidesen átadta a Szálasi-kormánynak, amely
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több magasrangú tiszttel, köztük dálnoki Veress Lajossal együtt a Lukácsfürdőben őrizte. Innen is meg akarták szöktetni, de erre már nem kerülhetett sor,
mert Csatay idegösszeomlás előtt álló feleségével együtt megmérgezte magát. Mi
kergette a náciellenes minisztert a halálba? A válasz egyszerű – írja a szerző:

„Csatay jól ismerte úgy a Gestapo, mint az NKVD vallatási módszereit. Azt is
jól tudta, hogy mint egy háborút vesztett ország honvédelmi miniszterének, felelnie kell a szolgálati 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 emberi tragédiája.”
Hátszeghi Ottó alig 39 éves volt, amikor 1941 elején mint vk. századost kine-

vezték katonai attasénak a szófiai és az ankarai követségre. Nevét ismerte a szélesebb közönség is, de nem a politikai érdeklődésű, hanem a sportbarát: az ország
legjobb tőr- és kardvívói közé tartozott, több tőrvívó országos bajnokságot nyert,

1936-ban tagja volt az olimpiai bajnok kardvívó csapatnak. 1943-tól kezdődően

részt vett azokban a titkos diplomáciai akciókban, amelyek segítségével a Kállaykormány kitapogatni kívánta, milyen feltételekkel léphetne ki Magyarország a

háborúból. Ezek színhelyeinek egyike Törökország volt. Hátszeghi felettesei,
Szombathelyi 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 találkozásait és beszél-

getéseit. 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, valamint a

publicisztikában is hangot kapott a felfogás, hogy Hátszeghi kétfelé dolgozott,

magyaroknak és németeknek egyaránt, elárulva az utóbbiaknak az ellenséggel
elkezdett érintkezést. Neki természetesen, gondoskodnia kellett önnön biztonsá-

gáról, védenie kellett magát esetleges lelepleződés ellen, ami nemcsak állásába, de
szabadságába is kerülhetett volna. Makra szerint „csak akkor tájékoztatta a tár-
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gyalásokról a németeket és vette igénybe 'védelmüket', amikor kérése ellenére
sem a külügyminisztérium, sem a magyar vezérkar nem tudott az általa képviselt
ügy, illetve személye biztonságáról gondoskodni.” A történészek és újságírók

körében keletkezett gyanút az is táplálta, hogy zavar és bizonytalanság uralkodott
atekintetben, voltaképpen mit „árult el” Hátszeghi a németeknek. Erre a kérdés-

re a szerző részletesen kitér és a rendelkezésre álló források (a német külügymi-

nisztérium iratai, Delius [Ottó Wagner ezredes] a német katonai hírszerzés szó-

fiai főnöke emlékei, stb.) alapján megállapítja, hogy „Hátszeghi a németek előtt

elhallgatta az angolszászokkal folytatott tárgyalások minden lényeges mozzanatát.” Nem említette például a magyar–amerikai rádióösszeköttetésre és a rejtjelekre vonatkozó adatokat, nem ismertette a kapcsolatfelvételt igazoló budapesti

és algíri rádióüzeneteket, nem árulta el az ügyben szereplő amerikai megbízott,
valamint magyar szereplők nevét, elhallgatta az amerikaiaknak átadott memorandumot, 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 németeket. Súlyos szolgálati
mulasztás volt, hogy elöljáróinak erről utólag sem számolt be. Ezzel magára vállalt minden felelősséget. Lehet vitatkozni arról, hogy ez helyes volt-e vagy sem.
Feltehető, hogy Delius-szal kiépített kapcsolatai segítségével megmentette feletteseinek, Szombathelyinek és Kádárnak az életét.” Mindketten 1944. március 19.
után a Gestapo fogságába kerültek, az ellenük felhozott fő vád az volt, hogy uta-

sításukra egy alárendeltjük az ellenséggel tárgyalt. A vádat csak Delius közbenjá-

rására ejtették el. Maga Hátszeghi emlékezéseiben megjegyezte, hogy „öt zongo-

rán kellett játszanom, mert munkám sikere ezt kívánta. Bizalmat kellett kiharcolnom olyan eszközök és módszerek alkalmazásával, amilyenekkel a titkosszolgálatban dolgozni kell... A kitartó, hű szövetségest játszva elértem, hogy megmenthettem a legkritikusabb időszakban nemcsak a magam, hanem elöljáróim és
munkatársaim bőrét is.”
Azok tanúskodásai, akik ismerték, szavainak őszinteségét és hitelét támaszt-

ják alá. Nincs nyomós ok, hogy kételkedjünk bennük. Életének későbbi állomá404

sai sem engednek arra következtetni, hogy kettős ügynök vagy kétkulacsos beállítottságú lett volna. 1944 májusában a Gestapo letartóztatta, egy hónapig fogva

tartotta, de azután bizonyítékok hiányában szabadon engedte. Ezután került
Csatay Lajos miniszter mellé szárnysegédnek. Október 15. után részt vett az

ellenállásban, átment a Vörös Hadsereghez, Malinovszkij marsall főhadiszállás-

ára, majd a hatalomváltás után a debreceni kormány szolgálatában állt, Budapest
városparancsnoka lett.

Későbbi hányattatásai és megpróbáltatásai már nem tartoznak a könyv tárgy-

körébe, habár érdemes lett volna ezekről is részletesen szólni. (Hátszeghi Ottó
1977 júliusában halt meg Budapesten.) Hasznosan kiegészíti 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 diplomáciatörténet egy érdekes és vitatott mozzanatának tisz-

tázásához. Sok tekintetben forrásértékű.

Olvasónapló [Makra Zoltán: Honvédelmi miniszter szolgálatában. Végzetes
döntések korszaka 1940–1944 c. könyvéről] Új Látóhatár, 1987. (38. évf.) 3. sz.
417-419. o.
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BEVEZETÉS A NYUGATI MAGYAR IRODALOMBA
Béládi Miklós–Pomogáts Béla–Rónay László: A nyugati magyar irodalom 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 hozhatja. A téma ugyanis

összefonódik a politikával, attól nemigen választható el, még olyan alkotók ese-

tében sem, akiket politikamenteseknek szokás nevezni. Ha a mű nem is, de a
hazájából elüldözött, azt személyes szabadsága vagy alkotói munkájának zavartalansága érdekében elhagyni kényszerült 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 menekülésére azzal

válaszoltak, hogy nem vettek róluk többé tudomást vagy csak rosszat mondtak

róluk, és megakadályozták, hogy műveik a hazai olvasókhoz eljussanak. Ennek

az időnek vége. Immár legalább egy évtized óta, a magyarországi közállapotok
fokozatos javulásával azonos ütemben, a nyugati magyar irodalom kirekesztettsé-

ge 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 alkotáso-

kat a határon feltartóztatják. A nyugati magyar irodalom, mint téma, azonban

még mindig terhes politikai kísérő körülményektől, a hatalom sugallta szempontoktól 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 iro406

dalomtörténészeket és kritikusokat, akik a nyugati magyar irodalmat érdeklődési
körükbe vonták. Közéjük tartozott, illetve tartozik Béládi Miklós, Pomogáts Béla
és Rónay László.

A három irodalomtörténész és kritikus arra vállalkozott, hogy a nehézségek és

akadályok ellenére is szemmel kísérje és felmérje a nyugati magyar irodalom tel-

jesítményeit. Különösen Béládi Miklós munkássága emelendő ki. ö csaknem

egymagában és egy olyan időszakban kezdte el ily irányú tevékenységét, amikor a
határokon túli irodalmakat körülvevő légkör sokkal hűvösebb és a velük szembe-

ni ellenállás sokkal erősebb volt, mint ma. Korai halála nagy vesztesége a magyar
irodalom- történetnek 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 szemben.

„A nyugati magyar irodalom 1945 után” című kötet mindeddig a legrészlete-

sebb, legalaposabb és legelfogulatlanabb ábrázolása annak az irodalomnak, 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 évtizedben 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 Magyarország irodalma”. Ha „régótá”-n nem értünk másfél-két évtizednél hosszabb időt, akkor

helytálló a megállapítás. Mindenesetre Magyarországon ma már nemcsak a

szomszédos országok magyarjai, de a diaszpóra irodalmát is az egységes magyar
irodalom részének, egyik központjának tekintik. A szerzők igen helyesen óvakodnak a túlzástól, mikor kijelentik, hogy a kívánt tudomásulvétel „legalábbis

kezdetét vette”. Kintről is így látszik, mégha a folyamat üteme gyorsabb is lehet407

ne. Az igazi tudomásulvételhez még sok mindennek történnie kellene. De nem
lebecsülendő, sőt örömmel üdvözlendő, hogy a figyelem felkeltése és az értékek
számbavétele megkezdődött.

A befogadás nehézségei kézenfekvők és ezekben a szerzők szerint is a fő sze-

repet a politika, vagyis a hazai hivatalosság és a nyugati magyar írók közötti nézeteltérés, véleménykülönbség, kölcsönös szembenállás játszotta. Annak megvá-

laszolásával azonban adósak maradtak, hogy mi váltotta ki az egymástól való
idegenkedést és melyek voltak azok a történeti tények, amelyek az ellentétet és

szakadást előidézték. A szerzők utalásai általánosságokban mozognak, kerülik a
politikai vonatkozások feltárását és az írókról szólva csaknem kizárólag azok

szépirodalmi munkásságát emelik ki. A politikai természetű konfliktusokra,
bármily röviden, már csak azért is érdemes lett volna kitérni, mert különben a

tájékozatlan olvasóban joggal vetődik fel a kérdés: ha a méltatott szépirodalmi

alkotásokból ítélve ennyire politikában az emigráns irodalom, akkor miért volt

mégis az idegenkedés, tagadás és elutasítás. Teljesen érthető, hogy az emigráció-

ba vonult írók elleni elfogultságok kívánatos oldódása és teljesítményeikről készített körkép megjelentethetőségének érdekében a szerzők az írói életrajzokból
kihagyták a hatalommal való konfliktus és a kinti szembenállás részletezését, a
politikai ellentét helyett az irodalmi teljesítményt 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
létjogosultsága.

Érintik a szerzők a hazai kormányzat emigrációs politikáját is. Szerintük eb-

ben fontos tényező, hogy „az emigráció írói bizonyos lojalitást tanúsítsanak a

magyarországi fejlődés eredményei iránt, ez a lojalitás a kritikai nézetek megfogalmazásával is összefér”. Úgy érzem, ez nem hű érzékeltetése a valóságos hely-

zetnek, eltekintve a fogalmazás pontatlanságától: lojalitást legfeljebb személyek,
ügyek és intézmények iránt lehet tanúsítani, nem eredmények iránt. Megítélésem szerint a hazai kormányzat valóban igényel olyasmit, amit lojalitásnak lehet408

ne nevezni, de mivel ezt csak kevesektől – az írói világban még kevesebbektől –
kapja meg, kiegyezni és megelégedni látszik a civilizált érintkezéssel és szóértés-

sel, az országban végbement és végbemenő gazdasági, társadalmi, szellemi fejlő-

dés eredményeinek tudomásulvételével és méltánylásával, nemkevésbé az udvari-

asság és a másik fél megbecsülése jelével. Emigrációs 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 kap-

csolat, 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 érint-

kezés és a kapcsolatok feltételének és ezt a nyugati magyar íróktól meg is kapná,
nem volna szükség párbeszédre, hiszen nem léteznék véleménykülönbség, amiről
beszélgetni lehetne.

A szerzőhármas megállapítja, hogy „huzamos történet, önállóan fejlődő in-

tézményrendszer, az alkotók nagyobb létszámú együttese, az autonómiát kifejező
irodalmi tudat s mindenekfölött pedig művek sora fejleszthet ki az anyanemzettől távol önálló irodalmat”. Mindaz, ami e tétel megfogalmazását követi, meg-

győzően bizonyítja, hogy nyugaton önálló magyar irodalmi központ fejlődött ki,
nagyszámú alkotóval, értékes művekkel, kiterjedt intézményrendszerrel, határo-

zott irodalmi tudattal és autonómiával. Figyelemre méltó megállapításuk a szer-

zőknek, 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 megszüntetése a jövő legfon-

tosabb feladatai közé tartozik.

Béládi Miklós, Pomogáts Béla es Rónay László könyve szakszerű, igényes

szövegű, tárgyilagosságra törekvő, tisztességes szándékú, igen olvasmányos mun409

ka. A szerzők tárgyukhoz rokonszenvvel közelednek és nem rejtik véka alá, hogy
a nyugati magyar irodalom több teljesítménye elismerést, olykor csodálatot vál-

tott ki belőlük. Nem adósak a jóváhagyás, helyeslés és a dicséret jelzőivel, he-

lyenként hajlamosak bizonyos személyek, művek és intézmények értékének túlbecsülésére. Ahol meg kritikát gyakorolnak, az nem durva, nem sértő, nem bántó. A könyv minden értéke ellenére mégsem hibátlan.

Fő gyengéje, hogy nem világos a koncepció, amelynek jegyében a kutatás 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 hely-

zetről készítenek elemző és értékelő pillanatfelvételt. Könyvükben a kettőnek

amolyan vegyületét kapjuk: történelem is, helyzetfelmérés is. Nem történelem,
mert a negyvenes, ötvenes és hatvanas évek eseményeinek előadása eléggé vázla-

tos és csupán az elmúlt másfél évtized bemutatása történik kellő részletességgel.
Nem tisztán pillanatfelvétel 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, ame-

lyeket a szerzők – részben az akadémiai kiadású „Magyar Irodalom Története

1945–1975” egyik kötete számára – készítettek különböző nyugati magyar írókról, művekről, intézményekről. A szerkesztői koncepció bizonytalanságának má-

sik 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 rendel-

keznek, a korábbi két-két és fél évtizedre vonatkozóan jóval szegényebb a forrásanyag. Ismeretes, hogy a nyugati magyar irodalom módszeres és rendszeres kuta-

tása a hetvenes évek elején kezdődött meg. A dokumentumok gyűjtése is azóta

folyik. Nem a szerzők hibája vagy mulasztása, hogy nincs mindenről tudomásuk.
(Megfelelő adatbank hiányában a folyamatos adatnyilvántartás is akadozik. Czigány Lórántnak, a könyv nyugati lektorának feltűnt, hogy némely budapesti ada410

tok 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 fejleményeit”. A „nyolcvanas évek elejéig” eléggé általános időpont, de észrevehető, hogy körülbelül
1983-84-ig kísérték figyelemmel kutatási tárgyukat. (Nem minden szerző és

intézmény esetében. Van például egy eléggé sokat publikáló író, akinél a művek
felsorolása megáll 1968-nál.) Ugyanakkor találunk adatokat, amelyekben – főleg

halálozási és könyvmegjelenési éveket tartalmazva – 1985-ös és 1986-os év-

számmal 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

évszámoknál bővebb információkat kérjenek számon. Azt mindenesetre érdemes

lett volna közölni, hogy a kéziratot mikor zárták le. A szerzők ezzel elejét vehet-

ték volna annak, hogy az olvasók olyasmit hiányoljanak, ami a kézirat lezárása
után történt.

És még valamivel kiegészíthették volna munkájukat. Annak feltüntetésével,

hogy a fejezeteket, alfejezeteket, az egyes írókról készített hosszabb-rövidebb

cikkeket ki írta. Akkor tudhatnánk, hogy a sikerült részletekért 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 nyu-

gaton megjelent kritikákból látom, hogy mivel Béládi meghalt és Rónay elsősor-

ban a katolikus irodalomban járatos, a felelősség teljes mértékben Pomogáts Bélára hárul, ami nagyfokú igazságtalanság és méltánytalanság. Ezért is érdemes lett
volna a fejezeteket és alfejezeteket névvel közölni.)

A szerzők látható törekvése az volt, hogy vizsgálódásukat a szépirodalomra

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 akar-
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tak kerülni és ezt az olvasó sem veheti rossznéven. Magyar irodalomtörténetet

írni azonban nem lehet csupán a szépirodalomra korlátozódva. Legkevésbé lehet
emigrációs irodalomról tájékoztatást adni az értekező próza kikapcsolásával vagy

csupán távoli érintésével. A szerzők ezt jól tudták és jóllehet nem a nyugati magyar történeti 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 műfajnak a

körébe esik.

A könyv olvasása közben érdekes volt megfigyelni, hogy míg az írók bemuta-

tásánál a szépirodalmi művek kiemelt, némelyeknél kizárólagos szerepet kapnak,
az írói alkatok és típusok meghatározása elsősorban nem esztétikai, hanem poli-

tikai kategóriák alapján történik. Amikor a szerzők a hatvanas évektől a nyugaton élő magyar írók négy főtípusát rajzolják meg, a nekik tulajdonított sajátossá-

gok többségükben politikai természetűek: a) a múlttól elszakadni nem tudás és a

„keresztény-nemzeti” eszmekör, b) a kommunista rendszerben való szerepválla-

lás, majd annak megtagadása, c) a magyar és az európai műveltség szintézisére
való törekvés, 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 szintézi-

sén” 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 akarnak 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 szer-

zőhármas – nem tudni, mely tagja – által kínált osztályozás semmitmondó, használhatatlan és könnyen kikezdhető.
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A tárgyalt korszakot a szerzők három részre osztják. Ez a felosztás sem meg-

győző, mert keveri a nemzedéki hovatartozást és a művészi törekvéseket. Van,
aki életkora vagy emigrációjának kezdete alapján és van, aki alkotói irányzat követése alapján kerül az eléggé átgondolatlan elnevezésű 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 pol-

gári 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 kö-

vetkező szakaszt – A „nyugatos” irodalomtól az avantgarde-ig – a második, vagy
a középnemzedék íróinak működése jellemzi. Itt ismét azzal a szerkesztési és
fogalmi tisztázatlansággal szembesül az olvasó, hogy összekeveredik történeti
korszak, stílusirányzat, írói csoportképződés. Például az első korszakba sorolt

konzervatívok, katolikusok, népiek, nyugatosok, volt szocialisták ugyanúgy rá-

nyomták bélyegüket 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 neve-

ket nézzük, e megállapítás többekre igazán nem vonatkozhatik. Fiatalabbak 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, publicistákkal 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

fontosságot 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,
413

különösen, ha tekintetbe vesszük, hogy az itt tárgyalt avantgarde valójában egy
párizsi és egy washingtoni folyóirat belső munkatársaira korlátozódik és csak a

rokonszenvező elfogultság kerekíthet belőle korszakos mozgalmat. A kísérletező,
újító, a kor hangján megszólaló és a mai embert tükröző irodalom jóval népesebb

és sokszínűbb, mint ahogyan az áttekintésben avantgarde néven megjelenik.
Ebben a fejezetben is kor, emigrálás, alkotói módszer és irányzat vegyül egymás-

sal, össze nem illő egyéniségek kerülnek közös fazékba és ha más „közös jegy”
nem kínálkozik, akkor megfelelnek a személyi kapcsolatok is. A „harmadik”

nemzedéknek nevezett csoport jellemzése is a semmitmondásig általánosító.

„Egészében szinte valamennyien integrálódtak a befogadó társadalomba ...” –
olvassuk és kevéssel később: „érzelmileg sohasem tagadták 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 különbségek, de a harmadik nemzedék arcát elsősorban

nem a felsorolt jellegzetességek 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 csoportképződést, 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 irodalmi élet hiányát, az alkotói és publikálási nehézségeket, a visszhangtalanságot, a kritika ku-

darcát, hogy jó művek megszületését serkentse, valamint helyesen igazítson el a
gyarló lehetőségek ellenére is gazdag termésben. Némely írókkal kapcsolatban

szóba kerül a magány, a gyökértelenség, az elszigeteltség, a reménytelenség, a

borúlátás, a kilátástalanság. Kinek ez, kinek az a tapasztalata, kinek súlyos bajok
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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 meg-

közelítési módok, az ízlések és nem ritkán érvényesülő irodalmon kívüli szempontok. Még nem volt irodalomtörténet, amelyet a szakmabeliek és az érdeklődő
közönség egyaránt osztatlan elismeréssel és 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 megközelítésű irodalomtörténete.

A külföldön eddig megjelent bírálatok hosszan időznek annál a kérdésnél,

hogy ki mennyi helyet kapott és kinek a neve hiányzik a bemutatott írók listájából. Ez minden ilyen munkánál felvetődik és a szerkesztőknek 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 milyen szűkén vagy milyen tágan értelmezik az íróság és az írói
életmű jelentősége fogalmát. Elképzelhető lenne olyan nyugati magyar irodalmi
körkép, amely csak ötven vagy száz nevet tartalmaz. A szóban forgó kötetben

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 megemlítem, 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 műfordí-

tók mellőzése, pedig Haldimann Éva (a neve említésén kívül), Ujlaky Sári,

Györgyey Klára, Czyzek Éva, Csatlós János, Sebestyén György, Kassai György
és mások megérdemeltek volna egy–két mondatot. Biztos vagyok, hogy e feledé415

kenységnek a szerzők is tudatában vannak és egy következő áttekintés hiánylistája kisebb lesz.

A szerzők az írók értékeléséről és jelentőségéről kialakult véleményüket a tár-

gyalás terjedelmével is érzékeltették. Tizenegy író hosszabb cikk formájában
külön kiemelésben részesült. Mind megérdemelten, de a kiemeltek 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 bővebb tárgyalást érdemeltek volna. Arra meg, úgy érzem, sem magyará-

zat, sem mentség nem lehet, hogy a nyugati magyar irodalom elismerten legjobb
költői közé tartozó Bikich Gábor és Csokits János munkásságának nem jutott
több, mint négy, illetve három és fél sor, életrajzi adatokat közölve, de költésze-

tüket 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 jelentőségét sem szépírói munkásságuk alapozta meg.

Az intézmények tárgyalása közben is észlelhető aránytévesztés, illetve feledé-

kenység. Nemcsak az 1956 előtti időszak több jelentős szervezete és vállalkozása
maradt említés nélkül, de hiányzik a korszak két legjelentősebb és legnépesebb

írói tömörülése – a Magyar írók Szövetsége Külföldön és a Menekült Írók PEN
Központja magyar képviselete – működésének ismertetése is. Ha a PEN kimara-

dása talán magyarázható a kellő információk hiányával, a külföldi magyar írószövetség mellőzése érthetetlen, már azért is, mert a bibliográfia tanúsága szerint
akadt kellő forrásanyag.

Én nem mennék el odáig, hogy az aránytalanságokat és a hiányokat irodal-

mon kívüli szempontokkal, a hivatalos politikának tett engedményekkel magya-

rázzam. Mert, ha a szerzők – mint némely kritikusok sejtetni engedik – legfon-

tosabb kritériumnak a hazalátogatást, a hazai megjelenhetőséget, a hazai intéz416

ményekkel való kapcsolatot tekintenék, akkor bizonyára nagyobb megbecsülés-

ben 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 publicisztikai működése igazán nem lehet rokonszenves budapesti

hivataloknak. A szerzők, természetesen, nem függetleníthették magukat a politikai környezettől és ha észlelhetők is politikai indítékú aránytévesztések, ezek
nem kiáltok és némileg egyensúlyban vannak kedvező aránytalanságokkal.

Megbízhatónak látszó információk szerint a művet Budapesten sem fogadták

egyöntetű lelkesedéssel és megelégedettséggel. Az MSZMP elméleti folyóiratá-

ban, a Társadalmi Szemlében megjelent bírálatból arra lehet következtetni, hogy

a Béládi–Pomogáts–Rónay-könyvet pártkörökben vegyes érzelmekkel kísérik.

Különösen azt látszanak észrevételezni, hogy a szerzők esztétikai értékítéleteiket
az emigrációs politikai háttér figyelmen kívül hagyásával fogalmazták meg. Az

Új Látóhatárnak kiosztott elismerést a Társadalmi Szemle cikkírója például azzal
kérdőjelezi meg, hogy a folyóiratnak tulajdonított „elvontan pozitív törekvéseknek a konkrét alapja – mondhatni: közös nevezője – mégiscsak a szocializmussal,
szövetségi rendszerünkkel való masszív szembenállás, s ez bizony számomra objektíve más fénytörésben láttatja” az elismerő szavakat. És talán nem hat szerény-

telenségnek, ha a személyemmel kapcsolatos kommentárt 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 analógiákra” 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 nevezettekre vonatkozik,
hanem a szerzőkre is, akik könyvükben, úgy látszik, a politikai „összefüggésekről” megfeledkeztek. Látható tehát, hogy Béládi, Pomogáts és Rónay közös műve korántsem valamilyen felső hivatalos sugallat lecsapódása és hivatali várakozá417

sok kielégítése, hanem a politikai légkört ugyan tekintetbe vevő, de mégis a szer-

zők felfogását és véleményét tükröző munka, legalábbis annak kellene tekintenünk, ameddig az ellenkezőjére nincsenek bizonyítékaink.

A mű megjelenése fontos esemény és a megjelenés kieszközlése tiszteletre

méltó tett, mert Magyarországon még nem mindenki helyesli a diaszpórában 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 irodalmának valódi értékei – mindenképpen megalapozott remény ez – előbb vagy utóbb meg fognak jelenni”. Mármint Magyarországon.

A kötetet gazdag bibliográfia zárja. Ezt Béládi Miklósné Hajtó Zsófia állítot-

ta össze szakszerűen és gondosan. Nem rajta múlott, hogy nem állott 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 leg-

több helyen még ma sem teljesek a legfontosabb nyugati folyóiratok évfolyamai.

A bibliográfus csak csonka évfolyamokkal dolgozhatott és ezért némely fontos

írások 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 ügyszeretete és hozzáértése nem elegendő a hiányok pótlására, a megfelelő magyarországi intézményeknek gondoskodniok kel-

lene 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 köny418

vekről van szó, amelyekhez a hazai olvasó nem juthat hozzá”. Valóban, az átte-

kintésben tárgyalt legtöbb könyv nehezen szerezhető be, a határon nem vihető
át, a posta nem kézbesíti, csak illegálisan kerülhet a magyarországi olvasók aszta-

lára. Ezeket a könyveket a könyvtárakban zárolt anyagként tartják nyilván, tehát
csak kutatási engedéllyel olvashatók. A helyzet az utóbbi időben kétségtelenül
javult, de még mindig sok panaszra ad okot. Reméljük, hogy az irodalmi értékű

könyvek és folyóiratok bebocsátást nyernek, a magyarországi érdeklődők ne csak
halljanak és olvassanak róluk, de a kezükbe is vehessék őket. Ha nincs összehasonlítási es egybevetési lehetőség, a még oly jó ismertetésnek és értékelésnek

sincs hitele, meggyőző ereje. Ami nem ellenőrizhető, azzal szemben mindig fel-

léphet kétely és a gyanakvás. Ezt pedig nem kívánhatjuk Béládi, Pomogáts és
Rónay művének.

Ez hibái és fogyatékosságai ellenére is jobb, mint minden hasonló tárgyú ko-

rábbi munka. A lassú, de mégis észlelhető fejlődésnek, a lépésenként 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 korántsem hangzott el, ha egyáltalán
elhangozhatik, az utolsó szó. Mint sok minden másban, ebben is szükségeltetik
az oly annyira kívánatos türelem.

Bevezetés a nyugati magyar irodalomba [Béládi Miklós, Pomogáts Béla, Rónay László: A nyugati magyar irodalom 1945 után c. könyvéről] Új Látóhatár,
1987. (38. évf.) 4. sz. 550-560. o.
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KIRÁNDULÁS A MÚLTBA
– Magyarországi útijegyzetek –
1987. június 29.

Az osztrák fővárost elhagyva kezd bennem tudatosodni, hogy ez az utazás más,

mint amilyenek voltak a Burgenlandba és a magyar határ közelébe vezető utak.
Akkor Bécs után a bizonytalanság semmilyen érzete nem környékezett, hiszen
abban a világban maradtam, amelyet ismertem, megszoktam és amelyben ottho-

nosnak éreztem magam. Most azonban olyan helyre megyek, amelyet nemcsak

hogy harmincnyolc év óta nem láttam, de amelytől az elmúlt évtizedek eseményei annyira távol tartottak, hogy most majdnem a csodával határosnak érzem a
vele való újbóli szembesülést.

A múltban, amikor Bécstől keletre kerültem, olykor azzal a gondolattal ját-

szottam, mi lenne, ha a határtól nem fordulnék vissza, hanem átmennék rajta.

Olyasmi volt ez, mint amikor diákként a képviselőházi ülésekre jártam és a karzaton azon tűnődtem, mi történnék, ha valamit lekiabálnék az ülésterembe. Mit
tennének azok lenn és mit velem az elősiető őrök? Most itt vagyok a bécsi or-

szágúton és „mi lenne, ha” ábrándozás nélkül hajtok nyolcvanas-százas tempóban

Hegyeshalom felé.

Miért hallgatnám el, hogy valamikor nem így képzeltem, mégha látogatóként

is, a Magyarországra való visszatérést. Sokáig azt hittem, hogy a hontalanságot
nem kalandnak vagy jobb megélhetési lehetőségnek tekintő, hanem azt politikai

elvei miatt tudatosan vállaló emigránsként csak akkor látom viszont Magyaror-

szágot, ha ott újra olyan viszonyok uralkodnak, mint amelyek lehetetlenné válása

miatt 1949 januárjában önkéntes száműzetésbe mentem. 1956 őszétől tudtam,
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hogy ennek a valószínűsége, belátható időn belül és talán az én életemben, meglehetősen csekély. A történelem – nekem rokonszenves – alakulása azonban úgy

hozta, hogy miután eldőlt, hazatérni soha nem fogok és életemet külföldön fejezem be, az önmagamhoz való hűség sérelme nélkül és megmenekülve minden

ezzel kapcsolatos lelki kíntól, szabad emberként látogathatom meg szülőföldemet.

Ezért nincs bennem sem izgalom, sem meghatódottság. Ezért nem foglalkoz-

tat a kérdés, hol maradnak a nagy pillanatok szülte érzések, a döntés által kiváltott szorongás, vajon a haza újbóli megpillantása gyönyört vagy fájdalmat ígér.

Ismét azt veszem észre, hogy – mint életem sok más fontos eseményénél – nem

ragad el sem határtalan, sem felfokozott érzés. Nem gondolok túláradó örömmel
arra, hogy egy-két óra múlva ismét magyar földre teszem lábam, nem izgulok,

milyen lesz a fogadtatás, nem nyugtalanít, hogy esetleg csalódom. Tudom, hová
és miért megyek.

Azt mégsem mondanám, hogy olyan lelki- és kedélyállapotban autózom Ma-

gyarországra, mint mondjuk Olaszországba vagy Svájcba. Más ez, mégha nem

veszem is észre, hacsak nem a tájon. Szülőföldemre utazom, majd négy évtized-

nyi távollét után, és igazán érzéketlennek kellene lennem, ha ez minden érzelmi
rezdülés nélkül történnek. Ha szívem nem ver is gyorsabban, a várakozásnak a

szokottnál magasabb hőfoka jelentkezik. Talán azért is, mert egy ilyen út nem
magától értetődő és nem mindennapos, mégha barátaim túlnyomó többsége
régen túl van rajta, mások a közelmúltban tapasztalták meg. A hazalátogatás

elvesztette politikai töltését, csökkent az esemény jelentősége, aligha több, mint a
világ és benne a magyar helyzet alakulásából levont logikus következmény, világnézeti és politikai irányzatok, kontinensek és államok, hazai és külföldi magyarok
lassan, de mindjobban normalizálódó kapcsolatainak egyik tünete.

És a honvágy? Amit némelyek igyekeznek belénk szuggerálni, gondolván és

nem ritkán mondván is, hogy reggeltől estig emészt minket. Van, aki ezt tartja a

nyugati magyar irodalom legfontosabb jegyének. Nekem soha nem volt és nincs

honvágyam. Az ötvenes években gyakran mondogattuk, hogy Rákosi mindent
megtesz honvágyunk ellen. Később is gyakran hasonló érvekkel magyaráztuk a
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honvágy hiányát. Amióta Magyarországon szűnőben vannak a honvágyapasztó

és szaporodóban a honvágyélesztő tünetek, már nem olyan egyszerű és egyértelmű a dolog. Akadnak, akiken eluralkodik. Főleg azokon, akik nem életüket és

szabadságukat mentendő hagyták el az országot. Az én sorsom úgy alakult, hogy
mentes maradtam a honvágy kínzó érzésétől; ahol lakom, jól érzem magam és

egy pillanatig sem sajnálom, hogy Németországba vetett a sorsom. Idegenként

szabadabb országot aligha tudok elképzelni Európában. Mi hajt hát Magyarország felé?

A kíváncsiság, mindenekelőtt. Érdekel és a magam szemével szeretném látni,

mi a valóság, mi és hogyan változott meg harmincnyolc év alatt, milyen átalaku-

láson mentek át a közállapotok a Rákosi nevével fémjelzett zsarnokságtól kezdve
a mai felvilágosultabb, türelmesebb, elviselhetőbb kommunista rendszerig. Mi-

lyen az a valóságban, amit csak irodalomból, sajtóból, mások beszámolóiból ismerek? Hogyan élnek és birkóznak meg a bajokkal rokonaim, barátaim, ismerő-

seim? Mi igaz abból, hogy a mai Magyarország más, mint volt nem is olyan régen? Emelkedő-e ismét a nemzet, mint némelyek vélik? Befolyásol a mind nyil-

vánvalóbb és szembeszökőbb hátrányom felismerése is. Jó ideje látom, milyen
előnyben vannak azok, akik véleményüket személyes tapasztalatokra és élményekre is alapozhatják, nemcsak olvasmányokból és másodkézből származó isme-

retekre. Mennél több nyugati magyar rendelkezik közvetlen benyomással, annál

hátrányosabb helyzetbe kerülnek azok, akik nem saját, hanem mások észleleteire
támaszkodnak. Megismerni, tanulni akarok. Széchenyi mondásának némi mó-

dosításával, látni megyek, nem ítélkezni. Annál is inkább, mert nem vagyok poli-

tikus, abban az értelemben, hogy nem csinálok politikát és olyan társaságban sem
veszek részt, amely ilyesmivel foglalkozik. Ha politikai témához nyúlok is, azt

megfigyelőként és elemzőként teszem, nem valamely világnézet vagy politikai
elvtan harcosaként. Nincs küldetésem és megbízatásom, munkámban ismeretek

terjesztésére, ködök és homályok eloszlatására, események és jelenségek megvilágítására, a gondolkodás serkentésére törekszem.

A Lajta-menti Bruckot elhagyva azon is tűnődöm, lesz-e és milyen ennek az

útnak a visszhangja. Ezzel kapcsolatban nem az ítélőbírákként oly előszeretettel
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fellépő politikusok és politikai testületek véleménye érdekel, hanem azoké, akik

írásaim elolvasásával ki szoktak tüntetni és a hozzám közelálló, nekem oly kedves
folyóiratot rendszeres figyelemre méltatják.
*

A határon ebéd utáni nyugalmi idő. Hétfő van, nem nagy a forgalom. Előt-

tem egy, közvetlenül mögöttem két gépkocsi. Egyik sem magyar. Magyar autó-

kat a szomszédos sávon látok. A fiatal határőr összeszedi és előre viszi az ellenőrző bódéba útleveleinket. Tíz perc múlva hozza vissza. Fél órára számítottam. A

gépkocsiban ülve maradva a határforgalmat nézegetem. Az átkelés nem olyan

gyors, mint a nyugati országokban, de gondolom, gyorsabb, mint némely inas

kommunista országban. Feltűnik, hogy milyen sok a szolgálatot teljesítő egyenruhás határőr és vámőr. Itt is, ott is, egyesével, kettesével téblábolnak. Beszélgetnek, cigarettáznak, nézelődnek, unatkoznak. Kevesebb is elegendő lenne. Az

egyiktől megkérdezem, hol válthatok pénzt. A válasz udvarias. Visszakapva az
útlevelet máris megyek a vámbódéhoz, ahová a savómban elsőnek érkezem. Egy
vámtisztviselőnő kinyittatja és megnézi a csomagtartót. Semmihez nem nyúl.

Csak azt kérdi: van-e schillingje? Van! Mennyi? Kétezer! Köszönöm! – és be-

csukja a csomagtartót. (Nem értem, hogy német útlevéllel érkező turistától miért
schilling után érdeklődik. Nem nézte meg az autó rendszámát, vagy az útlevelet?

Vagy csak a szokás hatalma, mert az érkezők többsége osztrák?) A vámvizsgálat
gyorsabb nem is lehetne, kivéve, ha az történnék, ami például a német-osztrák
határon, ahol a határőrök és vámosok csak intenek, gyorsan tovább, szabad az út.

Néhány száz méter után az út szélén autó, mellette két egyenruhás határőr.

Kérik az útlevelet. Megnézik, visszaadják. Jó utat kívánunk! – mondja az egyik.

Itt húzódott valamikor a vasfüggöny. Körülnézek, semmit sem látok, ami emlé-

keztetne rá. Déli irányban, a távolban őrtorony. Arra kell lennie Mosonszentjános-nak és Mosonszentmártonnak, ahonnan 1949. január 13-án egy sváb fiú

többünket átvezetett a határon, hogy sok órás éjszakai gyaloglás, hason csúszás és

hasalás után elérkezzünk osztrák földre, Andauba. És annak az útszéli gémes-

kútnak is arra kellene lennie, ahol előző este a téli fagyban és hóban órákon át
vártuk a megérkezni nem akaró vezetőnkre, hogy csalódva és a becsapa-tástól
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teljesen leverve baktassunk vissza oda, ahonnan elindultunk, Mosonmagyaróvárra. Vízözön előtti dolgok ezek, de ha az ember oly hosszú idő után ismét erre jár,
önkéntelenül az emlékezet homlokterébe nyomulnak a menekülés részletei.
*

Mosonmagyaróvárt és Győrt gyorsan magam mögött hagyva már Tatabánya

vidékén hajtok. A harmincas években láttam utoljára. Rá sem ismertem a sok

apró községből lett nagy bányászvárosra. Balfelé pillantva feltűnik a bánhidai

Turul-hegy (csekély 303 méterével) és rajta az 1896-ban felavatott Turul szoborral, amelyet annak emlékére emeltek, hogy a monda szerint 907-ben itt verték

meg a magyarok a betörő bajor hadakat. Ezek alaposan vissza is fizettek majd

félévszázaddal később a Lechmezőn. Lakóhelyem iskoláiban, persze, ezt tanítják,
nem a bánhidai vereséget. A Turul-hegyről szép kilátás nyílik a sík vidékre.

Emlékeim között őrzök egy fényképfelvételt a harmincas évek elejéről, amely

cserkészcsapatunkat ábrázolja a Turul tövében. Komoly ábrázattal álljuk körül a
szobrot, árvalányhajas kerek kalappal a fejünkön és hosszú bottal a kezünkben.
*

Budapest már csaknem Tatabányánál kezdődik. Minden be van építve, az au-

tópályáról alig látni valamit a tájból. Hajdan nyugat felől még a Bécsi úton ér-

keztünk a fővárosba. Most dél felől a Budaörsi úton. Az első benyomásom: min-

den kisebb, mint ahogyan emlékezetemben megőriztem. A Kossuth Lajos utca
és a Rákóczi út szűkebbnek, keskenyebbnek látszik annál, amit vártam. Nem

csoda, az elmúlt évtizedekben a világ annyi nagyvárosában jártam és oly sok széles, tágas, levegős sugárutat láttam, hogy a pesti utak, terek, házak, az első pillanatban mintha összezsugorodtak volna. Később a szem hozzászokik a hazai mé-

retekhez. Este a Belvárosban sétálva már minden olyan méretű és kiterjedésű,

mint ahogyan emlékeztem rá. Feltűnt, milyen sokan járkálnak az esti órákban az
utcákon. Igaz, egyelőre csak a Rákóczi út környékét és a Belvárost láttam. A

kellemes nyári este mindenütt kicsalogatja az embereket lakásaikból, de ennek

ellenére Münchenben vagy más német nagyvárosban még ilyenkor is otthonuk-

ban maradnak, többnyire a televízió előtt ülve. Lám, mit tesz, hogy Budapest
jóval délebbre fekszik. Az élet – ha nem is annyira mint a dél-európai országok424

ban – inkább a házon kívül, mint azon belül zajlik. A csillogó Dunaparton és a
fényes belvárosi utcákon járva nyugati nagyvárosban érezheti magát a látogató, az
egésznek nemzetközi hangulata van és nemcsak a sok turista miatt. Szerencse,

hogy nyári derűben és napsütésben érkeztem, nem téli vagy őszi ködben, szélben,
esőben, amikor minden komor, zord, barátságtalan. Azzal alszom el, hogy az

első benyomások – természetesen a külsőt, a felszínt érintők – jobbak, mint
amikre számítottam.
Június 30.

Járom a várost, ismerkedem a nekem új Budapesttel. A reggeli verőfényben az

utcákat és a házakat is más megvilágításban látom, mint a tegnap esti félhomályban. Első meghökkentő felfedezésem a házak állapota. Az eredeti és művészi

megoldású lépcsőháza miatt a szép régi pesti épületek között számon tartott

házon, amelyben lakom, már egyáltalán nem látszik, hogy tizenkét évvel ezelőtt

felújították. Külső falán mállik a vakolat, fakuló, piszkos a festés és a lépcsőház
építészeti szépséget sem lehet észrevenni. Kár érte.

A Nagykörúton sétálva látom, hogy sok házat rendbe hoztak, megtisztítottak

a koromtól és a piszoktól, de benézve a mellékutcákba, lehangoló a látvány. Újdonság nekem a sok bolt, kirakat, butik, javítóműhely. Nemcsak az utcáról nyíl-

nak, de ott vannak a házak belsejében: a kapualjban, lépcsőházban, pincelejáratban, udvari lakásban és az emeleteken. Egyik-másik alig 3-4 négyzetméter. Vannak házak, amelyeknek majd minden udvari lakását átalakították üzletté vagy

műhellyé. A bejáratnál cégtábla, neonvilágítás, kirakattá átalakított ablakmélyedés.

Nekem tetszik ez. Színesebbé, világosabbá, derűsebbé, vonzóbbá teszi a szür-

ke, komor, sötét pesti udvarokat. Mind magáncégek. Ez is örvendetes. Annak
jele, hogy az emberekben van gazdasági kezdeményező és vállalkozó kedv. Igen

ám, de állandóan gazdasági katasztrófajelentéseket olvasok és hallok: visszaesés,

hanyatlás, romlás, bukás, válság. Tönk szélén álló ország lenne Magyarország? A
külső kép nem ezt mutatja. Ha valóban oly kilátástalan a gazdasági helyzet, mitől
ez a gründolási buzgóság? Miért vállalnak emberek üzleti kockázatot, ahelyett,
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hogy ülnének állásaikban, túlórázással, második és harmadik műszakkal, fusizással és fekete munkával növelnék általában bizony nagyon alacsony keresetüket és
várnák a jobb idők bekövetkeztét?

Az üzlet rendkívül érzékeny valami. Nem vállalkozik az, aki kételkedik, hogy

számítása beválik és sikere lesz, vagy az, aki túl nagynak tartja a kockázatot és túl
kicsinek a siker esélyét. Ha tehát gombamódra nyílnak a boltok és a műhelyek,

akkor ez nemcsak annak jele, hogy van kielégítésre váró igény, de annak is, hogy
van önállósodási és vállalkozási kedv. Ilyen gründolási láz csak a század elején
volt, amiről olvasmányaimból értesültem és 1945-46-ban, a háborús pusztulásból

való feleszmélés és talpraállás idejében, amelyet már magam is átéltem. Felvető-

dik a kérdés, hogyan fér meg egymás mellett a válság érzete, a jövőtől való féle-

lem és ugyanakkor a szokatlan vállalkozási buzgalom. Nem vagyok közgazdász, a
kérdésre nincs feleletem, de ahol lehet, előhozakodom vele és talán kapok rá
választ. Arra elsősorban, miért van a külföldről jött látogatónak az a benyomása,

hogy ez egy optimista város, amikor a gazdasági elemzések, sőt felelős nyilatkozatok ennek az ellenkezőjét látszanak sugallni.
*

Elérkezem a VI. kerületbe, ahol 1929-től menekülésemig, 1949-ig, tehát

húsz éven át laktam. Ifjúságom színhelye volt. Itt jártam gimnáziumba, innen
gyalogoltam naponként az egyetemre, majd munkahelyeimre. Megállok a Rudas
László (a volt Podmaniczky) utca 31. számú házzal szemben a járdán, mögöttem
vaskerítés, majd a 62. postahivatal és a Nyugati pályaudvar telepe. A ház, amely-

ben laktam, háromemeletes, a század elején épülhetett és arról volt nevezetes,
hogy 1945-ig a Molnárok Szövetségének és a Molnárok Lapjának volt a székhá-

za, 1945-től kezdve pedig néhány évig a Magyar Radikális Pártnak adott ott-

hont. A hivatali helyiségek az első emeleti utcai frontot foglalták el. A többi
bérlakás volt. Ezekben az irodákban kaptam első keresetemet, azt a néhány pen-

gőt, amiért diákként nagy forgalomban segítettem a malmoknak eladott szállítólevél-, számla- és nyugtakönyveket lapszámozni. Napokon át reggeltől estig bé-

lyegeztem. Volt, hogy esténként nem tudtam mozgatni az ujjaimat. Negyvenöt

után főleg akkor fordultam meg e helyiségekben, amikor a Radikális Párt nyilvá426

nos gyűlést hirdetett, és a házban lakván, jobb dolgom nem akadván, lementem
megnézni, miről folyik a szó. Kíváncsi voltam, hiszen az előd Jászi Oszkár pártja

volt és Csécsy Imrét is láthattam, akit sokan Jászi magyarországi képviselőjének

tekintettek. Nevét és némely írását a Huszadik Század utódja, a Századunk című

folyóiratból ismertem. A negyvenötös polgári radikális funkcionáriusok – Csécsy
kivételével – nem igen vonzottak, az őket foglalkoztató problémák nem nagyon

izgattak, viselkedésüket – akkor már lelkes parasztpárti lévén – polgári pöffeszkedésnek éreztem. Itt készült a radikálisok lapja, a Haladás is, amelynek Zsolt

Béla elfogultsága és türelmetlensége által sugallt iránya nekem eléggé ellenszenves volt, főleg az, hogy uszított a népi, a paraszti törekvések ellen és belesegített a

„fasiszta nemzet” vádjának terjesztésébe. A Haladás azonban az Új Magyarország

mellett ez évek legjobban szerkesztett politikai hetilapja volt (mind a kettő a
svájci Weltwochét utánozta). Idegenkedtem tőle, de olvastam.

Ahogy most a túloldalról nézegetem a házat, feltűnik, hogy egyetlen lakás ab-

lakaiban vannak virágok. A második emelet jobboldali három ablakában. De
hiszen, ez a mi lakásunk volt. Ide integettem fel az ablakból kihajló anyámnak

1949. január 12-én reggel, hogy többé vissza sem pillantva siessek a BajcsyZsilinszky úti villamoshoz, amely kivitt a Kelenföldi pályaudvarra. Vajon, kik

laknak most hajdani lakásunkban? Nem sikerül megtudnom. A bejárati névtábla

olyan rozzant állapotban van, hogy a legtöbb név olvashatatlan és nem is minden
számnál van név. Benézek az udvarra. A kövezet olyan, mint volt négy évtizeddel
ezelőtt, a poroló is ott van az egyik sarokban, csak a középen állt rhododendron

hiányzik. Vajon, most jár-e a lift? Az én időmben, különösen negyvenöt után,
többnyire nem működött.

Körbejárom a házat. Emlékezetemben felidéződik az egyik felében az utcai

bejáratú pincehelyiség, amelyben valamikor műhely volt, a másik felében, a sar-

kon a tejesbolt, ahonnan a tejet és a kenyeret hoztuk. Az Eötvös utcai oldalon a
fővárosi Köztisztasági Vállalat pincehelyisége volt. A harmincas években a téli
hónapokban, hóesések után itt vették fel a hómunkásokat, akik hosszú sorban

álltak a házfalak mellett, várva, hogy alkalmazzák őket. Volt, hogy már az esti

órákban megkezdődött a sorbanállás, hogy a nyomorgó munkanélküliek (köztük
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diplomások is akadtak) valamikor éjfél után lapátot vagy kaparót kaphassanak és

elindulhassanak a hajnali műszakra. Négy órai munkáért négy pengő fizetés (ha

jól emlékszem), ami nem volt nagy pénz, de aki rászorult, annak a kenyeret biztosította. Ha volt elegendő és tartósan hó.

Házunkkal szemben, az Eötvös-utca másik sarkán állt a Pischinger-üzem há-

za, ahol tortalapokat, ostyákat, nápolyi szeleteket gyártottak. A sarkon kocsma.

Innen vittük a bort és a szódavizet. Ma kopott, rozzant, hulló vakolatú ez is, meg

a többi ház is. Kivételként akad azonban mutatósabb, amelyen látszik, hogy nem
régen újíthatták fel. Főleg olyanok, amelyekben üzlet található. Pedig szép és

tetszetős lehetne a többi is, ha a homlokzatot és az erkélyeket rendbe hoznák.
Nézem a járdát. Nyolc éven át koptattam, naponta négyszer is, az Eötvös utcától

a Munkácsy Mihály utcáig. Fél nyolckor kellett elindulnom, hogy a szokott tempóban nyolc óra előtt az iskolában legyek. Minden nap ugyanazokkal találkoztam

és ugyanazon a helyen. Hogy kényelmesen baktathatok-e vagy szaporáznom kell
a lépéseket, attól függött, hogy kivel hol futottam össze. Mert a szembejövők

hivatalba vagy irodába igyekeztek (a munkások korábban voltak úton) és nekik
pontosan ott kellett lenniök a munkahelyükön.

A 45. számú ház, a Vörösmarty utca sarkán több emléket idéz fel. Iskolás

éveim alatt ez volt a MOVE (a Magyar Országos Véderő Egylet), egy erősen
jobboldali szervezet székháza. A házat egyébként a szabadkőművesek építették és
az első világháború végéig itt volt a központjuk. Amikor a páholyokat feloszlat-

ták, a házat a MOVE vette birtokába. A MOVÉ-t katonatisztek alapították,
tagjai közé később polgári személyek is kerültek, többségükben katonaviseltek,

kik lövészegyesületeket, repülő- és labdarúgóklubokat szerveztek és élénk – ke-

resztény-nemzeti szellemű – társadalmi, politikai tevékenységet fejtettek ki. Elnöke volt egy ideig Bajcsy-Zsilinszky Endre is. 1945-ben mint reakciós szerveze-

tet feloszlatták. A lakó nélkül maradt házat a Nemzeti Parasztpárt foglalta le,
foglalását a Nemzeti Bizottsággal és az elöljárósággal jóváhagyatta, elhelyezve itt

a párt VI. kerületi szervezetét. 1945 nyarának vége óta rendszeresen jártam a
második emeleti párthelyiségbe, amely tágas, kényelmes volt, több irodával és
szép előadóteremmel. Ebben zajlott le – Molnár József budapesti és a helyi titkár
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rendezésében – az a nagyszabású gyűlés, amelyet a budapesti Parasztpárt a kom-

munisták, de főleg a szociáldemokraták által hevesen támadott Keresztury Dezső

kultuszminiszter védelmére 1946 végén hívott össze és amelynek hangulatáról,
kijőve a teremből, Illyés Gyula azt mondta, úgy érezte magát, mintha a francia

forradalmi nemzetgyűlésben ült volna. A Keresztury elleni kampányt nem lehetett megállítani, le kellett mondania, de a gyűlés bizonyára megmaradt az ő és

más résztvevők emlékezetében. Jól emlékszem arra az értelmiségi gyűlésre is,
amelyen Veres Péter vitázott időszerű kultúrpolitikai kérdésekről a kommunista
Lukács Györggyel és a kisgazdapárti Vatai Lászlóval. A ház arról is ismert volt a

környéken, hogy a harmadik emeleten működött negyvenöt előtt a Keresztély
(régebben Krisztiniák) tánciskola, amely 1945 után ismét meg akarta nyitni ter-

meit a városrész ifjai és leányzói számára. A tulajdonos, ha jól tudom, Molnár
Józseffel állapodott meg, hogy bér ellenében megkaphatja a harmadik emeletet,

amelyre a pártnak amúgysem volt szüksége. Az első emelet a szabadkőműveseké
volt, attól kezdve, hogy ismét legálisan működhettek. így tehát békésen egymás
mellett éltek a páholyok (rendszeres heti összejövetelekkel), a parasztpárt

(ugyancsak rendszeres pártnapokkal és megbeszélésekkel) és a tánciskola (tanfolyamokkal, magánórákkal és hétvégi ,,össztánc”-cal). A szabadkőművesek termé-

szetesen vissza akarták szerezni az egész házat. Érthetően, hiszen az övék volt.
Erdei Ferenc belügyminisztersége alatt az ügy nem intéződött el, Erdei húztahalasztotta a döntést. A szabadkőművesek csak akkor kapták vissza a házat, ami-

kor már Nagy Imre volt a belügyminiszter. A döntést a parasztpárt tudomásul

vette. A kerületi pártszervezet tagjai egy ideig még összejöttek az immár szabad-

kőművessé lett házban, aztán békésen elbúcsúztak és átköltöztek a Körút és az
Aradi utca sarkára, egy első emeleti nagyobb helyiségbe, szemben a kisgazda
párthelyiséggel, amely az Aradi utcai másik sarokházban volt. A szabadkőműves

páholyok házukat Rákosi alatt másodszor is elvesztették. Hivatalok költöztek

oda. Most két tábla függ a bejárat oldalán: Külföldieket Ellenőrző Országos
Központ és Belügyminisztérium Útlevél Osztály.

A Rudas László utcából benézek a mellékutcákba. Egyikben-másikban felújí-

tott házak, mellettük romló, omló régiek. A falak feketék a rárakódott portól,
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koromtól, piszoktól. Némely utcarésznek külvárosi jellege van. E vidéken az én

időmben is kispolgárok, munkások, szegény emberek laktak, de a környék tiszta

volt, a házakat rendben tartották, időnként tatarozták. Sok házon, azt hiszem,
évtizedek óta semmit sem javítottak. A Szondy utcában, nyilván a hotelben lakó

külföldiek kedvéért renoválták a modernesített Béke Szállóval szembeni házakat,
de a többiekről mintha megfeledkeztek volna. Az Eötvös utcában sok nagyon

szépen felújított házat látni, de foghíjasán. Egy szép ház, egy pusztuló, pestiesen
szólva lerobbant. Vajon, miért nem hoztak rendbe egész házsorokat, saroktól

sarokig? Nem lett volna egyszerűbb és kifizetőbb, már csak az állványozási költségek miatt is? Időt és munkát lehetett volna megtakarítani. Milyen szempontok
és érdekek játszhattak közre, hogy például öt házból álló sorban egyet vagy kettőt
renováltak, a többit úgy hagyták, ahogyan volt. Ezért mutatnak Budapest utcái

olyan felemás képet, ezért hullámzik a látogató az öröm és a lehangoltság érzése
között.

Tudom, az államnak nincs mindenre pénze és javítanivaló millió akadna.

Ahol évtizedekig nem történt semmi, ott nehéz gyors és látványos eredményeket
produkálni. Minek kellett a házakat államosítani? – hallani, nem is ritkán. Jogos

a kérdés, de hajtogatása ma már nem vezet sehová. Ami megtörtént, azt visszafordítani nem lehet. A házak visszaadása hajdani tulajdonosaiknak, vagy azok
örököseinek, vagy rábízása a lakók közösségére, aligha kínál mindenkit kielégítő

megoldást. Az új tulajdonosok ugyan gondoskodnának a házak felújításáról és

állandó gondozásáról, de ki fizetné meg azokat a béreket, amelyeket az új tulajdonosok joggal és méltán kérhetnének? Ördögi kör, amelyből nehéz kitörni. Az

államosításnak nemcsak a házak tönkremenetele volt a következménye, de az
olcsó lakás is. Az emberek szép környezetben akarnak élni és kényelmesen, de

vajon megfizetnék-e azt a bért, amibe ez kerülne? A nyugati ipari államokban a
polgárok megkapják a technikai civilizáció fokának megfelelő lakásokat és a lakbér fejében követelhetik a háztulajdonosoktól, hogy tisztességes körülményeket
teremtsenek. Magyarországon mindez nem valósulhat meg mindaddig, amíg a

dolgozó nem kapja meg munkája illendő ellenértékét és az állampolgárok nem
tudják megfizetni a jó lakás bérét. Vagy ameddig az állam nem tudja teljesíteni
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az alacsony jövedelmeket kiegészítő közösségi szolgáltatásokra vonatkozó, közöttük a lakással való kielégítő ellátás kötelezettségét.

Azt is észrevettem azonban, hogy a házaknak nem kellene olyan romlott és

vigasztalan állapotban lenniök, mint vannak, ha a lakók öntevékenysége és önse-

gélye nagyobb volna. Sokat tehetnének lakóhelyük csinosítása, helyenként a rend

és a tisztaság érdekében. Persze, ilyet kérni vagy elvárni nem ildomos egy olyan

országban, amelyben a felelős vezetők a közösség érdekében végzett tevékenységre való hajlandósággal oly sokszor visszaéltek és mindent elkövettek a társadalmi
munka lejáratására.

Megtaláltam azt az Izabella utcai házat, ahová két évig elemi iskolába jártam.

Külseje olyan volt és ma is olyan, mint a többi bérházé, belső udvarral és emeleti

körfolyosókkal, vagy ahogyan akkor neveztük, ganggal. A ház semmit sem válto-

zott, csak nem iskolának ad helyet, hanem a VI. kerületi rendőrségnek. A kapuban őr. Csak bepillantani tudok, az udvarban zöld növények és virágok. Minden
tiszta, gondozott. A házzal szembeni blokk – négy oldala az Izabella, az Aradi, a

Vörösmarty utcára és a Népköztársaság útjára néz – valamikor a hírhedt politikai
rendőrségé volt. A hajdani Andrássy út 60. számú nyilas székházat 1945-ben

birtokába vette az ÁVO, majd egymásután kiüríttette a szomszédos házakat és
elterpeszkedett az egész háztömbben. Ma már semmi sem emlékeztet erre az
időre. A házakban vállalatok és intézmények irodái vannak.

Elmegyek az Aradi utcai hajdani kerületi elöljáróság előtt is. Az épület a ko-

romtól sötétté, feketévé lett, de egyébként jó állapotban van. Most itt székel a

Pest megyei rendőrfőkapitányság. Sokat jártam ebbe a házba, diákkoromban
ügyes-bajos dolgokat intézni, 1946-47-ben mint parasztpárti kerületi titkár. Itt

székelt a Nemzeti Bizottság, ennek ülésein gyakran vettem részt. Mire emlék-

szem? Laczkó Géza íróra például, aki a Polgári Demokrata Pártot képviselte.

Azután a vitákra, különösen az új utcaelnevezések körül. Kommunisták és szociáldemokraták szóváltására, hogy mely munkásmozgalmi harcosok kapjanak vagy
ne kapjanak utcát, teret. Kunfi körül volt talán a legnagyobb összetűzés. Ennek a
háznak dísztermében rendezett a Nemzeti Bizottság, ha jól emlékszem, 1947
tavaszán pedagógus gyűlést, amelyen a kerület összes iskoláinak tanárai vettek
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részt. Talán azért, mert az írók pártjának tekintették, a parasztpártot kérték fel,
hogy adjon előadókat. A pártközpont Sarkadi Imrét és engem jelölt ki, hogy
beszéljünk a pedagógusoknak. A nagyterem zsúfolásig megtelt. Az igazgatók az
első sorokban ültek. Sarkadi, aki akkor a Szabad Szó munkatársa volt, a trieszti

kérdésről beszélt, én a magyar-szlovák lakosságcseréről. Ma elszörnyűlködve

gondolok arra, milyen vakmerőek és önkritika nélküliek voltunk a magunk húszvalahány évével, hogy fel mertünk menni a pódiumra és több száz, nálunk jóval

idősebb, apáink és nagyapáink korában lévő tanárembernek mi magyaráztuk, mi
a helyzet az akkori nemzetközi politika két neuralgikus pontján. Honnan vettük

a bátorságot, hogy kinyissuk a szánkat olyan ügyekben, amelyekben aligha voltunk tájékozottabbak, mint hallgatóságunk? Információinkat főleg a napilapok-

ból vettük, meg aztán tudtuk, hogy pártunk hogyan vélekedik, a képviselők milyen értelemben szólalnak fel a parlamentben. Mindez édes kevés volt ahhoz,

hogy másokat okítsunk. Én még csak tudtam valami érdekeset mondani, mert a

parasztpártnak – főleg Kovács Imrének és Jócsik Lajosnak – a többi pártétól

eléggé eltérő nézetei voltak a létükben fenyegetett szlovákiai magyarok ügyében,

de szegény Sarkadi Imre bizony beleizzadt, hogy a figyelmet felkeltse a nekünk

meglehetősen messzi Trieszt iránt, nem kevésbé azon erőlködve, hogy azért a
jugoszláv álláspont igaza derüljön ki. Az első sorban az igazgatók között ült volt
természetrajz- és kémiatanárom. Nem mertem ránézni. Féltem, hogy elszégyellem magam, hogy most én merészelek oktatni, aki éppen természetrajzból és

kémiából kaptam mindig a legrosszabb jegyeket. Az elmúlt évtizedekben többször eszembe jutott ez az eset, különösen, amikor Sarkadi Imre tragikus halálának híre érkezett meg hozzám.

Az utcákon sétálva egymás után villannak fel régi emlékek. Annál a Csengery

utcai háznál például, ahol az Andrássy mozi működött és ahol 1938. március 12-

én a Táncrend című francia film előadásáról a körút felé tartva az újságok rend-

kívüli kiadását hangosan ordító rikkancsoktól hallottam, hogy Hitler bevonult
Ausztriába. Vagy a Vörösmarty utca 68. számú, szecessziós stílusban épült és –
mint látom – új bejárattal ellátott háznál, amely a hajdani Vasúti és Hajózási

Club volt és táncmulatságokon kívül a mi gimnáziumi műsoros estjeinknek is
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helyet adott. A Szondy utcai Szent Család templomhoz érve, arra kell gondolnom, diákokként mily sokat jártunk ide a vasárnapi iskolai mise után, bámészkodni és a lányokat mustrálni. Az iskolai mise valamivel előbb végződött, mint a

templomi és a távolság alig volt kétszáz-háromszáz méter. Felidéződnek a húsvé-

ti és úrnapi körmenetek is, amikor a járda széléről figyeltük és ironikus megjegyzésekkel illettük az előttünk elhaladó és az új tavaszi vagy nyári ruhával kérkedő
ismerős fiúkat és lányokat. Emlékszem azután egy háború alatti vasárnapi misére,

amelyre már egyenruhában mentem és a szószékről egy ugyancsak egyenruhában
érkezett pap prédikált. Az akkor tábori lelkész Puszta Sándor, az ismert költő,

aki nemcsak kiváló szónok volt, hanem olyan megnyerő külsejű férfi, hogy a nők,
templom ide, templom oda, ájuldoztak a gyönyörtől. Távozásakor úgy körülvették, mint mozipremiereken a filmszínészeket. Olvastam, hogy plébánosként

Leányfalun halt meg valamikor a nyolcvanas évek elején. Személyesen is ismertem. Egyetemista koromban többször meghívtuk verseket mondani a Széchenyi

Szövetségbe. Most csendes a Szent Család templom. Délután van. Minden
olyan, mint régen volt. A padokban egy-két nénike ül. Az ablakokon besüt a
délutáni nap. Valaki pénzt dob be a perselybe. A szenteltvíztartó most is száraz.

A Munkácsy Mihály utcában megállok a Kölcsey gimnázium kapuja előtt.

Nyolc éven át jártam ide, olykor naponta kétszer is. Délutáni különórákra, ön-

képzőkörbe, vagy a sportkörbe, futni, tornázni, kézilabdázni. Az udvar a régi, a

futó- és a távolugrópályát mintha nem gondoznák eléggé (igaz, nyári szünet

van). A falak vakolata több helyen mállik. Szomorú látvány. A tornaterem felőli

oldalon valami esti iskola táblája. A Kölcsey a pesti középiskolák között mindig a
jobbak közé tartozott. Ma is melegség tölti el szívemet, ha az újságokban

kölcseyisták sikereiről olvasok, tanulmányi vagy sportversenyeken, vagy ha írók-

ról, neves emberekről derül ki, hogy itt végezték a gimnáziumot.

Minden cél és terv nélkül csavargok. Elindulok a hajdani Andrássy út felé. Az

ismerős házakon kívül megakad a szemem több új épületen. Némelyik valóban

nagyon szép. A környék mindig előkelő volt, pompás villákkal, tágas kertekkel,

értékes fákkal, bokrokkal, virágokkal. Most diplomata negyed. A házakban kö-

vetségek, külföldi vállalatok, magyar hivatalok. Kiérve a Hősök terére, felidézem
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a tér nagy pillanatait, az 1938-as Eucharisztikus kongresszust, az 1946-os pa-

rasztnapokat, amikor még úgy látszott, hogy a kisgazdapárt bele tud szólni az

ország sorsába, 1947 május elsejét, amelyen már nem vonultam ki, de előtte való

este arra járva figyeltem, hogyan díszítik a tribünöket és hogyan zászlózzák fel a

teret, amelynek közepén a kommunista Rajk László és a szociáldemokrata Maro-

sán György ellenőrizte, hogy minden megállapodás- és előírásszerűen történik-e.
Most tele van a tér turistákkal. Buszokkal érkeznek. A csoportok megállnak az

uralkodók szobrai előtt. A Millenniumi Emlékmű előtt állva megállapítom, hogy

mennyire eltörpül mellette a híres müncheni Friedensengel. A Hősök Emlékművére nemrég rakhattak koszorút, a virágok még frissek.

A Dózsa György úton nekem legfeljebb az változott meg, hogy a pillantást

nem töri meg a Regnum Marianum templom fehér kerek tömbje. Eltávozásom

után rombolták le és tették a helyére a Sztálin-szobrot, amelyet már csak képeken és filmeken láttam. De az sincs már, csak Lenin szobra, szerényebben, ke-

vésbé kérkedően és kihívón. A régi Regnum Marianum kápolna is eltűnt a Damjanich utcából, az 50. számú házból. Most valami ifjúsági szállás van a háromemeletes volt papi házban és a kápolna lebontásával megnőtt udvar végén annak

kantinja. Belülről is megnézném, de a kapuőr – aki éppen külföldi szállóvendégeket fogad – feltartóztat. Nem lehet bemenni. Amikor elmondom neki, hogy öt

évtized előtt itt voltam cserkész és éveken át hetente többször is megfordultam e
házban, azt válaszolja: „hja, az régen volt”. Annyit megenged, hogy benézhessek
az udvarra. Valamikor a kápolna mögötti udvaron métáztunk és kiütőztünk. Az

udvar végi földszintes épületben (ahol, mint említettem, most kantin működik)

voltak a cserkészotthonok, minden rajnak egy szoba. Vajon, lesz-e még Magyar-

országon cserkészet? Miért ne lehetne, ha Lengyelországban megmaradt és ha

levonják annak következményeit, hogy az úttörő szervezet nem elégítheti ki
minden gyerek igényeit? Az udvaron játszva labdáink gyakran átrepültek az alacsony téglakerítés felett a 48. számú házba, amely a Chevrakadisa zsidó jóté-

konysági egyleté volt, vagy az 52. számúba, amelynek bejáratánál egy fényképész
kirakatát bámulgattuk és amelyben egy híres operaénekes lakott. A hajdani

regnumi kápolna leköltözött e ház pincéjébe. A templommá átalakított hosszú,
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keskeny pincehelyiségben, este hat óra lévén, éppen szentmise van. Feltűnik,
hogy elég sokan ülnek a padokban, vagy állnak hátul, főleg idősebbek. A falakon
szentképek, előttük szobrocskák, virágokkal, gyertyákkal, mécsesekkel. A hajdani

regnumi atyák legtöbbje már halott. Vajon, hová kerültek, akiket még nem ragadott el a halál? De talán él még a szellem is – más helyütt és más intézményekben –, amely az itt folyó nevelő munkát áthatotta. A tehetség és tudás tisztelete,

az erkölcsnek és a tisztességnek a megbecsülése, az emberszeretet és a szociális
érzés. A Regnumban nagyrészt szegény gyerekek nevelődtek. Velük a papok

ugyanúgy törődtek, mint a tehetősebbekkel. Nekünk ez évek a demokrácia iskolája is voltak, nem tantételekből és elméletekből ismertük meg, hanem emberi
kapcsolatokon, egymás kölcsönös tiszteletén és a türelmen keresztül.
Július 1.

Ma is Budapest utcáit rovom. Benézek a Nemzeti Múzeumba. Nincsenek so-

kan, akik a Szent Korona felé igyekeznek. Azután én is ott állok. Nem sorban,
mert amikor bementem, rajtam kívül ketten voltak a teremben. Ittlétem alatt
talán most érzek először meghatódottságot. Örülök, hogy úgy történt, ahogy. A

koronát, amelyet régen csak kevesen és az egyszerű emberek csak rendkívüli alkalmakkor láthatták, most mindenki megtekintheti, aki akarja. Magyar és nem-

magyar egyaránt. Hosszan időzöm minden koronázási jelvény előtt és csak akkor
távozom, amikor fiatalokból álló nagyobb külföldi csoport érkezik. A kijárati

ajtónál vendégkönyv. Tűnődöm, írjam-e bele, mennyire örülök, hogy annak
idején én is azt mondtam, vissza kell adni jogos tulajdonosának, a magyar népnek és méltó helye itt van, ebben az országban? Jól esik most arra gondolni, hogy
nekünk volt igazunk, akik a korona visszatérésétől a nemzeti tudat, önismeret és

önbecsülés megerősödését vártuk és ezért pártfogoltuk. Jelkép e nemzeti kin-

csünk. A magyar nemzeté, a magyar élni akarásé, a szétszakított és szétszórt
nemzet tagjai közötti közösségvállalásé. De hogyan fogalmazzam meg mindezt,
hogy ne legyen fellengzős, szónokias, feltűnést kereső? Észre sem veszem, hogy
mindezen tűnődve már kinn is vagyok a Múzeum kertjében, a tűző napsütésben.
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Megnézem még egyszer elölről az épületet. Szemem megpihen a lépcső bal-

oldali párkányán, ahonnan 1937. március 15-én a Márciusi Front meghirdette

tizenkét pontját. Aztán beülök a Múzeum Kávéházba, amelynek egy ablak mel-

letti asztalától figyelték az írók – Zilahy Lajos, Féja Géza és Kovács Imre – ho-

gyan gyűlik az ifjúság a meghirdetett ünnepségre, sejtelme sem lévén, hogy a
magyar haladás és demokrácia történetének mily fontos eseményére érkezik.

A Bródy Sándor (volt Sándor) utcában felismertem azt a házat, amelyben bá-

ró Karg Györgyné fogadott szegény diákokat, főleg parasztfiúkat és vidékről
felkerült más falusi gyerekeket, kiket kisebb-nagyobb segélyben részesített. Ilyet

remélve barátaimmal én is megfordultam e főúri palotában, szépen ünneplőbe

öltözve, zöld diáksapkával a bal kezünkben, hogy a bárónő rögtön lássa, a hozzá
közel álló katolikus diákszövetség tagjai vagyunk. (Előfordult, hogy a sapkát

egymásnak adogatták a segélyért folyamodók, hogy semmi esetre se hiányozzék
az aktus külsőségeiből.)

A Bródy Sándor és a Puskin (volt Eszterházy) utca sarkán álló palotában la-

kott 1946 után a köztársasági elnök. Most eléggé elhanyagolt, meg sem nézem,
mire használják. Mellette volt a hajdani Lovaregylet háza, majd az olasz követ-

ség, ahonnan 1935 nyarán olaszul tanuló kétszáz más pesti gimnazistával együtt
én is elindultam az Olaszországba, négy hetes táborozásra vivő vonathoz, a Kele-

ti pályaudvarra, meghallgatva előtte Colonna herceg, olasz követ búcsúztató be-

szédét. Az olaszországi út legszebb diákkori emlékeim egyike. A ma is jó állapotban lévő régi követségi háztól pár lépésre van, a Múzeum utcában, a hajdani

Károlyi palota (nem tévesztendő össze a belvárosival), ahol a harmincasnegyvenes években a Baross Szövetség székelt, amelyben egyetemistaként sok
éjszakát töltöttem, különböző ifjúsági és más szervezetek báljain. A ház ma is

kitűnő állapotban van. Belseje szép és gondozott. Tudományos intézetnek és
könyvtárnak ad otthont.

Könyvtárt említve, szívszorító látni az Egyetemi Könyvtár portól és koromtól

megfeketült, beomlással fenyegető, roskatag, jelentőségéhez és szerepéhez méltatlan épületét. Mily sok délutánt töltöttem el a nagy olvasóteremben, vagy a
kisebb folyóiratolvasóban. Pénzem nem volt, folyóiratokat nem vásárolhattam. A
436

Nyugatot, a Választ, a Magyar Szemlét, a Szép Szót és más korabeli folyóirato-

kat itt olvasgattam, sokszor órákon át, egészen a zárásig, elhanyagolva a tanul-

mányaimhoz szükséges jogi és államelméleti műveket. Hallom, hogy a földalatti
átjáró megingatta az épületet, fennáll az összeomlás veszélye, de nincs pénz a
bajok elhárítására vagy új könyvtár építésére.

Az Egyetem központi épületébe, a hajdani jogi kar folyosóira természetesen

nem tudok bemenni. Nyári szünet lévén be van zárva. A Szerb utcai kapu ablakán azonban benézek. Minden olyan, mint volt a negyvenes években. Ezen a
kapun keresztül ugrottam át gyakran két előadás között Püski Sándor szemközti

könyvkereskedésébe, megnézni, mik az újdonságok és esetleg megpillantani valamely éppen ott lévő írót. Püskitől nemcsak a Magyar Élet kiadványait szerez-

tem be, de az egyetemi jegyzeteket is. Könyvkereskedői és kiadói hírét ezekkel

alapozta meg. A Szerb utca és a Királyi Pál utca sarkán volt a hajdani Műegyetem közgazdaságtudományi karának egyemeletes épülete, ahová sokat jártam,

amikor a Külügyi Szeminárium hallgatója voltam. Itt tartották az előadásokat,
általában késő délutánonként és esténként. E ház egyik tantermében hallgattam

péntekenként (este hat órakor) Teleki Pál politikai földrajzi előadásait, amelyeket
akkor sem mondott le, amikor miniszter volt, bár megtehette volna. A Királyi

Pál utcában volt a Bolyai Kollégium. A 12. számú ház elhanyagolt, kopott, om-

ladozó. A Képíró utcai oldalon a II. emeleten az egyik lakás ablakai bedeszkázva.

A falon két emléktábla a kollégiumra és a hősi halált halt Szíjjártó Lajos kollégistára emlékeztet. Azt hiszem, e ház nagyobb megbecsülést érdemelne, hiszen itt

volt a népi kollégiumi mozgalom bölcsője. Elsétálok a Bástya utcába is, ahol az

Emericana központja volt. A szépen helyreállított, okkersárga színre festett házhoz az az emlékem fűződik, hogy a földkérdéssel foglalkozó egy előadásom után

a diákszövetség mindenható tanár-vezetője csúnyán legorombított, kinyilatkoztatva, nem engedi, hogy Jászi Oszkár eszméi mételyezzék meg az ifjúságot. Ma

már hálás vagyok neki, mert a ledorongolás után kezdtem igazán érdeklődni Jászi
iránt és megismerni azt a szellemet, amelyet állítólag terjesztettem. (A kor fur-

csaságaihoz tartozott, hogy ugyanez az egyetemi tanár és ugyanebben a házban a
nyilvánosság előtt védte meg a katolikus értelmiség nagy részében idegenkedést
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kiváltó Szekfű Gyula-szereplést a Népszava híres 1941 karácsonyi számában,

amely náciellenes demonstrációnak és a németek kihívásának számított. A nem-

zetiszocialista és nyilas métely ellen nemcsak haladó, de társadalmi kérdésekben
maradi körökben is hadakoztak, konzervatív fejekben békésen megfért egymás

mellett a Jászi-ellenesség és a náciellenesség.) És ha már itt járok – gondoltam –

megnézem a hajdani Turulvárat is, a Szabadság (volt Ferenc József) híd pesti

hídfőjének boltíves földalatti helyiségeit, ahol oly sok népi író és publicista előadásait hallgattam, az egyórás ide és egyórás visszagyaloglást sem sajnálva. A

Turulvárat hiába keresem, nem találom. A Szabadság híd pesti oldala, a Dimitrov tér kiképzése és a villamossínek föld alá vitele, az aluljáró megépítése eltüntette a harmincas-negyvenes évek diákjainak e fontos találkozóhelyét.

A Dunapart ellenben visszakapni látszik régi fényét és ragyogását. Öröm

megpillantani a sok felújított házat, rendezett utcát, gondozott parkot, a világvá-

rosi hangulatot keltő szállodákat és a hajdani Buchwald-székekre emlékeztető
széksort, amely a régi pompájában megújuló sétányt szegélyezi. A Dunapartnak
nemcsak az Erzsébet-híd és a Lánchíd közötti része tündököl a napsugaras fé-

nyességben, de lassan visszanyeri szépségét a Lánchíd és a Margit-híd közötti
rész is. Több helyütt építkezési állványok, másutt már az utolsó simítások éppen

elkészült házakon. A Dunapart ismét a főváros egyik ékessége. Ez adja nagyrészt
Budapest varázsát. Ilyen folyópartja csak kevés nagyvárosnak van. Megszépült a

Kossuth Lajos tér és a Margit-híd felé vezető házsor is. A járdák mellett autók
parkolnak, üres hely szinte nincs is. Nézem a rendszámtáblákat. Sok a külföldi
kocsi.

Elérkezem a Jászai Mari térig, a Margit-hídig. Kis parkban a Marx-Engels

szobor. Mellette nagy háztömb. Csak a bejárati kis tábla jelzi, hogy itt székel az
MSZMP Központi Bizottsága. Sehol vörös csillag, vörös zászló, jelszavas
transzparens. Az ember egy kereskedelmi vagy ipari nagyvállalat központjának
hihetné. Nem tudom, milyen máskor, ha nincs annyi külföldi turista, de nem

hinném, hogy állandóan alakítgatnák. Meglepett az egyszerűség és szerénység, a
hatalom külsőségekben való fitogtatása tói való tartózkodás. Márcsak azért is,
mert a parton, a Parlament déli bejáratával szemben egy hatalmas, nem régi re438

noválásra emlékeztető világos színű épület tetején, messze láthatóan nagy vörös

csillag piroslik. Megnézem a kapunál a táblákat: Környezetvédelmi Igazgatóság
(vagy Osztály?) és a Minisztertanács Titkársága. Nem fogom fel, miért egy mi-

niszteriális, tehát állami épületen a vörös csillag és miért nem ott, ahová való

volna, ahol logikusan helye lenne, a pártközpont tetején vagy homlokzatán. Ez is

a magyarországi különösségekhez tartozik. De mindenképpen rokonszenves,
hogy az ember nem szembesül minden utcasarkon azzal, hogy ki az úr ebben az

országban. A tartózkodó külső megjelenés, amelyet a pártközpont mutat, mintha
a más tekintetben is észlelhető és a szokványostól eltérő stílust és modort próbálná érzékeltetni.

Hogy a mai Budapest miben különbözik a tíz, a húsz, vagy a harminc-

harmincöt év előtti Budapesttől, arra vonatkozóan csak másodkézből származó

ismereteim vannak. Arról is csak a sajtóból tudok, hogy mennyivel elevenebb,
mint mondjuk Varsó, Prága vagy Bukarest. Eddig egyetlen kommunista rend-

szerű országban jártam, Jugoszláviában. Másokkal nem tudom összevetni. Visz-

szagondolva Belgrádra, Zágrábra és a dalmát városokra, ott tapasztaltam azt a

könnyedséget, fesztelenséget és feloldottságot, amit most Budapesten látok.

Gondtalanságot és felszabadultságot azonban mégsem mondanék, mert bizony
az emberek tele vannak gonddal, aggodalommal, szorongással, mégha igyekez-

nek leplezni is ezt. A múltban külföldi laptudósítók többször írták, hogy Budapest szomorú város, polgárai gondterhelt és borús ábrázattal, fáradtan és idegesen

közlekednek otthonuk és munkahelyük között. Ezt én nem láttam, inkább derűt,

vidámságot, nevetést, játékosságot. Lehet, hogy azért, mert nyár van és mindenki
örül a napfénynek és melegnek, mégha van is, ami gyötri és emészti. De Buda-

pest ezekben a napokban inkább jókedvű és kedélyes, mint nyomott hangulatú és

bánatos város. Ki kellene deríteni, hogy mindez valódi életérzést tükröz-e vagy
pedig csak elfedi a töprengő, tépelődő értelmet, a szív és a lélek háborgását.
(Folytatjuk)

Kirándulás a múltba – Magyarországi útijegyzetek (I.) Új Látóhatár, 1988.
(39. évf.) 1. sz. 72-89. o.
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KIRÁNDULÁS A MÚLTBA
– Magyarországi útijegyzetek, 2. rész –
1987. július 2.

Húgommal az Új Köztemetőben. Valamikor rákoskeresztúri temetőnek hívtuk.

Diákkoromban Mindenszentek napján minden évben elzarándokoltunk, legtöbbször az egész család, hogy mécsest gyújtsunk és virágot tegyünk anyai nagyanyám sírjára. A háború után már apám sírjához is mentünk. A József körút és a

Népszínház utca sarkán szálltunk arra a villamosra, amely cammogva és gyakran

meg-megállva kivitt minket Keresztúrra. Fél napig tartott egy ilyen temetőlátogatás. Most sem sokkal rövidebb. Eltávozásom óta szaporodtak a halottak. Im-

már anyám és húgom férje is Keresztúron nyugszik. Odafelé autóbuszon, visszafelé villamoson megyünk, Kőbányán át, gyárak és munkáslakótelepek mellett. Az
alacsony házak tömegében helyenként behemót bérházak, új lakótelepek, akár-

csak más metropolisok külvárosaiban. Az autóbuszban figyelem az embereket.

Férfiak, nők, öregek, fiatalok, gyerekek. Háziasszonyok bevásárló szatyorral.

Délelőtt van. Nézem az öltözékeket. „Emlékszel Vilma,” mondom húgomnak

„valamikor a külsőről azonnal meg tudtuk állapítani, hogy valaki paraszt, munkás, tisztviselő, vagy jómódú polgár-e.” Most azonban a leszállókat és felszállókat
figyelve sehogyan sem sikerül kideríteni, hogy ki micsoda. Ifjú koromban olyanokat mondogattunk, hogy mennyire irigyeljük Amerikát, mert bizony ott az
utcán nem igen lehet felismerni, hogy ki a tányérmosó és ki a bankhivatalnok. Ez

az igazi szép világ! És mikor lesz nálunk ilyen? – kérdeztük, nem igen bízva ben-

ne, hogy egyszer bekövetkezik. Kőbányára persze nem köszöntött be Amerika,
de jó látni, hogy az emberek öltözete egyformán rendes, tisztességes, tiszta és
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némely nő esetében határozottan csinos. Pedig, főleg munkások, munkásaszszonyok, kistisztviselők, kisiparosok laknak ezen a vidéken.

Minél tovább vagyok Budapesten, annál inkább érzem, hogy mennyire szere-

tem ezt a várost. Itt születtem és ha életemnek nem is nagyobbik felét, de majd

három évtizedet falai között éltem le. Harmincnyolc évi távollét után is pillana-

tok alatt otthon vagyok azokban az utcákban és házakban, amelyekben ifjúságom
évei alatt megfordultam. Az angyalföldi Mohács utcában például, ahol 1928-ban
nagybátyámék egyszoba-konyhás lakásában hónapokig nyolcán – négy felnőtt és

négy gyerek – laktunk, majd egy ugyancsak egyszoba-konyhás lakásban négyen.

Megnéztem az egyemeletes, hosszúkás téglalapalakú házat, körkörös gangjával,

az egymás mellett sorakozó ajtókkal és ablakokkal. A konyha ajtaja, a szoba abla-

ka nyílt a gangra. Az udvaron néhány alacsony fa, bokor, kevéske virág. Az én
gyermekkoromban munkások laktak itt, akik – mint apám és nagybátyám is – a

környék gyáraiban, a Lángban, a Wörnerben és nem emlékszem már, milyen
nevűben dolgoztak, a munkanélküliség közepette meglehetősen alacsony mun-

kabérért. A házban az élet az udvaron és a gangon játszódott le. A gyerekek a
konyha küszöbén ülve fogyasztották el az ebédet és a vacsorát. A férfiak ugyancsak az ajtóban, sámlin. Az asszonyok legtöbbször a konyhai sparherd mellett

állva. Helyenként a gangra kitett sámlik mellé szék került, amelyen a férfiak kártyáztak, vagy lavór, amelyben a fáradt lábakat áztatták. (Kassák Lajos kitűnően

írja le ezeket a proliházakat az Egy ember életé-ben. Minden szava igaz.) Szom-

bat esténként a férfiak útja a Tar utcai vendéglőbe vezetett, egy-két pohár fröccs-

re és azért, hogy befizessék a heti 50 fillért a spórba. A „spór” önkéntes takarék-

egyesület volt, amely minden karácsonykor kifizette az év alatt összegyűlt és némi kamattal 30 pengőre duzzadt összeget. Ebből kaptuk a télikabátot és cipót.
Vasárnaponként a városligetbe mentünk, amely már a Mohács utca végében

kezdődött. A ligeti vasárnapokat soha nem felejtem el. A vurstliban volt a Be-

ketow-cirkusz és egy másik, közel a vasúthoz, de nevére már nem emlékszem, a

Feszty-körkép, a liliputi színház, az általunk csak ringlispilnek nevezett két kör-

hinta, Helfgott bácsi fényképészete, a panoptikum, a Fortuna és a Royal Vio

(vajon, így írták?) mozi, aztán két kerthelyiséges vendéglő, ahol vasárnap délutá441

nonként az egyikben egy női zenekar játszott, a másikban Kalmár Pál énekelt.
Pénzünk nem volt, csak hébe-hóba mentünk be valahová. Legtöbbször a kerítés-

nél hallgattuk a muzsikát, vagy figyeltük a kikiáltókat, akik buzgón csalogatták
be a népet a különböző produkciókhoz. A költséges Angol parkba és az Alpesi

faluba már csak nagyobb diákkoromban kerültem. Az otthonosság érzésével

mentem el e napokban az állatkert mellett is, ahova gimnazistaként nyolc éven át
telenként korcsolyázni jártam, nyaranként szabadtéri előadásokat és hangversenyeket nézni, egész évben pedig könyvet kölcsönözni a Fővárosi Könyvtár – bejárat melletti – fiókjába. Innen cipeltem haza az engem érdeklő könyveket, regé-

nyeket, útleírásokat, történeti munkákat, köztük a Marczalit, Gracza Györgyöt,
Csuday Jenőt és a többieket, ha megerőltetném magam, talán más is eszembe
jutna.

De hadd időzzem még az otthonosság érzésénél. Az Alkotmány utcában járva

felnéztem az első emeletre, ahol 1945 végén Teleki Géza kultuszminiszter töb-

bünknek kinevezési okmányt nyújtott át. Mi, minisztériumi tisztviselők és a miniszter is, télikabátban voltunk és ennek ellenére dideregtünk, mert iszonyatos

hideg volt, fűtésre meg nem tellett, még a miniszteri szobában sem. Ebben a
házban volt a munkahelyem, a szabadművelődési főosztály, a felejthetetlen
Simándy Pál, vagy polgári nevén, Gombos Ferenc irányításával.

Az Andrássy úton, a hajdani Upor-ház előtt arra kellett gondolnom, hogy

1945 elején innen, a Nemzeti Parasztpárt központjából ugrott át az Andrássy út

másik oldalára egy párttisztviselő, hogy táblát helyezzen el az üres Operaház
bejáratára, ezzel a szöveggel: „Lefoglalva a Nemzeti Parasztpárt részére!” Ilyen

idők voltak; a házfoglalások kora. Az Upor-háznál (nevét a házban lévő vendég-

lőtől kapta) azon is el kellett mosolyognom, hogy Veres Péter megtiltotta a gép-

írólányoknak és titkárnőknek, hogy kifessék körmüket és szájukat, mert mit
gondolnak majd a pártközpontba jövő vidéki parasztemberek, micsoda

„úriasszonykodás” folyik a női alkalmazottak körében. A puritán pártelnöknek
semmi sikere nem volt. A lányok továbbra is festették magukat, mármint azok,

akik a tilalom előtt is ezt tették. A hajdani Teréz körúton megtaláltam a Décsi-

mozi házát. Ez azért volt emlékezetes, mert amikor szüleimmel erre a vidékre
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költöztünk, ide vezetett az első mozilátogatás. Nem felejtettem el, Anny Ondra

„A szőke bestia” című filmjét játszották. 1945-ben, a mozikon való osztozkodás

idején, a Décsi a Parasztpártnak jutott, nagy megelégedésemre, mert a közelben

laktam és a mozi vezetője a párt belső és kevésbé belső embereinek mindig adott

ingyenjegyet. Az 1947-es választások előtt ennek a mozinak az emelvényéről

szónokoltam, a híres bisztrai Farkas Ferenccel, a Parasztpárt gazdaságpolitikusával (az ötvenhatos nemzeti kormány államminiszterével) együtt, szépszámú közönség előtt. De igyekezetünk, szónoki fogásaink, politikai érveink semmit sem

használtak, a választási eredmények siralmasak voltak. A gyűlés plakátját és szórólapjait megtaláltam régi dolgaim között.

Szép város volt Budapest és utcáit járva, úgy érzem, most sem kell szégyen-

keznie. Ha nem is olyan csillogó, mint volt fiatalságom éveiben, látszik a szán-

dék, az igyekezet, a törekvés, hogy régi fényét és ragyogását visszanyerje. Ha nem
hatna patetikusnak, azt mondanám, büszke vagyok, hogy itt születtem és itt nőt-

tem fel. A főváros utcái, terei, parkjai, házsorai olyan hangulatot árasztanak,
amelynek hatása alól nehezen vonhatja ki magát még az idegen is. A nagy léleg-

zetek városa. Állandóan megújulni tudó metropolis. Láttam, mint támadt fel
halottaiból 1945-ben és hallottam, mint heverte ki rövid idő alatt 1956 sebeit.

Ennek a városnak hatalmas ereje van, kivédi a történelem támadásait és nem
teperik le a legerősebb viharok sem. Egy magát meg nem adó város, minden
kihívásra van illő válasza. Budapest története nem Magyarország története. Ab-

ban az értelemben sem, hogy nem kellett átélnie és megszenvednie a többszöri
letiprást, a megcsonkítást, a részekre bomlást és hasadást, de abban az értelem-

ben sem, hogy magához térése és talpra állása mindig gyorsabb volt, mint a vidéké. Ezt Budapest népi beállítottságú szülöttjeként mondom. Budapest megbe-

csülése és a népi szellem között nincs ellentmondás. A népiség legeredetibb és

leghitelesebb képviselői szemléletének fő jellegzetessége éppen az, hogy benne
egységben jelennek meg falu és város erényei, teljesítményei, érdemei, bűnei és

hibái. Nem városellenesek és nem faluellenesek. Várospártiak és falupártiak. A

„bűnös Budapest” kifejezés nem népi találmány, kiagyalóit másutt kell keresni.

Ha a népiek némely fővárosi tüneteket és jelenségeket bíráltak és elítéltek is, ne
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feledjük, hogy ugyanolyan szigorral ostorozták a falu, a vidék, a parasztság töké-

letlenségeit és fogyatékosságait. A népi gondolkodók a polgári, az avantgarde, a
forradalmi Budapest és a konzervatív, értékmegtartó, hagyományőrző vidék

egészséges egyensúlyában és kölcsönhatásaiban látják a fejlődés, a haladás legígéretesebb távlatait. A népi gondolat híveként azért is szeretem és becsülöm Buda-

pestet, mert e szellemi irányzat kibontakozásának és történetének legfontosabb
színhelye. A népi mozgalom minden más előtt budapesti mozgalom.

Joggal és méltán tehetné fel valaki a kérdést, ha ennyire szeretem szülőváros-

omat és ennyire lelkesedem Budapestért, hogyan lehettem hűtlen hozzá és miért
hagytam el nehéz éveiben. Röviden nehéz erre felelni. Bármilyen válasz is szétfe-

szítené e naplójegyzetek kívánatos terjedelmét. Sok mindent el kellene mondani

döntésem elfogadásához, vagy legalábbis megértéséhez és méltánylásához. Megvallom, nem volt könnyű a Budapestről való menekülés. Nemcsak azért, mert az

út az ismeretlenbe és a bizonytalanba vezetett, de azért is, mert semmit sem le-

hetett tudni afelől, hogy a távoliét meddig tart. Csak sejtésekre voltam utalva, de

a sejtések inkább bizakodóvá tettek. 1948 második és 1949 első fele a berlini
blokád és a világpolitikai ellentétek kiéleződésének éve. Egy szovjet-nyugati

konfliktus küszöbönállónak látszott. Mindkét oldalon ennek kitörését lehetségesnek, némelyek valószínűnek tartották. Magyarországon sokan bíztunk abban,

hogy egy esetleges konfliktusból a nyugati demokráciák kerülnek ki győztesen és
Magyarországon mód nyílik a negyvenötös négy- pártkoalíció kormányzásának

visszaállítására. Addig pedig át kell vészelni a nehéz időket, kinek benn az or-

szágban, kinek azon kívül. Mi, akik az utóbbit választottuk, abban reménykedtünk, hogy a távoliét nem tarthat sokáig, legfeljebb néhány évig és azt – a magam

korára gondolva – a húszas évek vége felé könnyen ki lehet bírni. A távozás –

gondoltam – tanulmányútnak is felfogható, hiszen fiatal munkásként apám is

éveket töltött külföldön, ahogyan az akkor szokás volt. A szabadság elvesztésé-

nek lehetősége, mint sok barátomat, engem is fenyegetett, habár közvetlen jele

még nem volt. De ha lett volna, talán a menekülés nem sikerül már. Akkor mentem, amikor még lehetett. És nem azzal a céllal, hogy kivándorlók, külföldön

telepszem le és nem is azért, hogy többet keressek, mint amennyit kerestem Ma444

gyarországon. Az életemet és szabadságomat féltettem, ezért nem estek nehezemre, sőt vidáman elviseltem az első idők megpróbáltatásait, a szellemi helyett a

kétkezi munkát, a polgári helyett a vendégmunkási létet. A deklasszálódás egy

cseppet sem izgatott és egy pillanatig sem foglalkoztatott. Nyomoromban is szabadnak és ezért boldognak éreztem magam. Azután minden másképpen lett, a

fizikai helyett a rádiószerkesztői munka, a közeli hazatérés helyett a végleges
kinn maradás. Amikor mindezeket e napokban és Budapesten újból felidézem, a

múlton való merengésem ismét csak azzal zárul, hogy jóllehet nem ezt óhajtottam és minden másképpen történt, mint ahogyan elképzeltem, nem bánom,

hogy 1949-ben elmentem és nincs lelkiismeretfurdalásom, hogy szeretett város-

omhoz hűtlen lettem. A magamhoz való hűség talán menti a Budapesthez való
hűtlenséget.
Július 3.

Sárospatak. Népfőiskolai találkozó. A meghívást baráti közbenjárásnak kö-

szönhetem. A. K. felajánlotta, hogy elvisz autón, megtakaríthatom tehát a fá-

rasztó vonatozást. Ragyogó nyári napra ébredünk. Békés, nyugodt tájon haladunk, északi irányban a Mátra és a Bükk körvonalai. A forgalom mérsékelt.
Miskolc kissé megriaszt. Hatalmas bérkaszárnyák, új háznegyedek, sokhelyütt

építkezés, utak félkész állapotban, az ég szürke, a levegő fojtogató a sok gáztól és
füsttől. Az ipari nagyvárosok jellegzetességei. Túlmegyünk Miskolcon és a tokaji

dombok zöld lankái fogadnak. Patakra délben érkezünk. Ebéd előtt még elmegyünk a református temetőbe, hogy néhány szál virágot helyezzünk el Cs. Szabó
László sírjára.

Kissé elérzékenyülve gondolok arra, milyen kár, hogy nem beszélhettem vele

halála előtt. Tudtam, hogy a budapesti véradó központban fekszik. A telefon-

száma is megvolt. Egy délelőtt felhívtam. A központ jelentkezett. „Cs. Szabó

Lászlóval szeretnék beszélni.” „Kivel?” Újra mondom a nevet és azt, hogy Münchenből hívom. Ismét a kelletlen pesti hang: „Az illető orvos vagy beteg?” „Beteg.” Kicsit várakozom és elcsodálkozom, hogy a név a telefonos nőnek nem
mond semmit. De aztán belátom, miért is ismerje, ha könyveit éppen csak el-
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kezdték kiadni Magyarországon. Ismét a véradó központ: „Ilyen nevű betegünk

nincs.” „Dehogy nincs” válaszolom, most már kissé ingerülten. „Cs. Szabó László
íróról van szó, tudom, hogy Önöknél van.” „Tessék várni!” Ismét várok. Újabb

női hang szólal meg a telefonon. Gondolom, annak az osztálynak az ügyeletes
nővére, ahol Csé feküdt. Kiderült, hogy valóban ott van. Ez a hang már udvariasabb volt, de azt a lehangoló tényt közölte, hogy Cs. Szabó Lászlóval nem lehet

beszélni. „Nincs olyan állapotban.”„Üzenetet át tudna adni?” „Igen, szívesen.”

„Kérem, mondja meg neki, hogy B.Gy. érdeklődött hogyléte felől Münchenből
és jobbulást kíván.” Pár nap múlva meghalt. Utolsó megszólalásom a müncheni
magyar rádióban a róla szóló nekrológ volt.

A temető, amelyben fekszik, fás, árnyas, kicsi. Meg lehet számolni a sírokat.

Cs. Szabó sírját, úgy látszik, látogatják, mert az üvegekben hervadó virágok. A
program szerint holnapután idelátogatnak a volt népfőiskolások is.

A találkozót a sárospataki népfőiskola indulásának ötvenedik évfordulója al-

kalmából szervezték, de nem most először jönnek össze a volt népfőiskolások,
hanem tíz év óta minden esztendőben. Az ünnepélyes megnyitó színhelye a
gimnázium díszterme. A megjelent vendégeket és a volt népfőiskolásokat Sáros-

patak szellemi életének nagy öreg embere és minden fontosabb kulturális meg-

mozdulás lelkes irányítója, U.K. üdvözli. A résztvevők többsége magam korabeli.
A népfőiskolás mozgalom veteránjai, akiknek nagy érdemük, hogy a harmincasnegyvenes évek ez értékes és jelentős művelődési kezdeményezése nem felejtő-

dött el, hanem a mai szabadabb, oldottabb légkörben új életre kelt, nem maradva

meg csupán a nosztalgia és az emlékezés szintjén, de új tartalommal telítve már
több helyütt ismét működik. Ma délután két nagyobb referátumot hallottunk.
B.K. a neves történész a magyar művelődés történetéről adott áttekintést, S. K.

az ifjabb történésznemzedék ismert tagja a harmincas évek reformmozgalmairól
beszélt. Ez utóbbihoz a rendezők tőlem is kértek hozzászólást. Meghatódottsá-

gom bizonyára érezhető volt hangomon, de nem lepleztem elérzékenyülésemet,

amikor az emelvényre léptem. Negyven év telt el azóta, hogy magyar földön közönség előtt álltam. Nem tudom, hogy volt ez másokkal, akik hasonló helyzetbe
kerültek, de én úgy éreztem, hogy életem fontos állomása ez, talán nyitánya a
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magam tevékenységi körén belül egy olyan olvadásnak, amely a jégfalakat eltünteti, vagy legalábbis magasságban, vastagságban lényegesen csökkenti, tehát át-

léphetővé teszi. E sárospataki délután egy kellemes élménnyel is megajándékozott. És ez az előadásokat követő diszkusszió volt, amely a szóban forgó témában

ugyanúgy zajlott le, mintha Bécsben, Bolzanóban, vagy Luganóban került volna

rá a sor. A felszólalók nyíltan, kendőzetlenül tették fel a kérdéseket és mondtak

véleményt, a két előadó ugyanolyan nyíltan és szabadon válaszolt, kényes témák

érintésétől sem riadva vissza. Tudom, hogy a magyarországi viták formája és
légköre már régen nem olyan, mint volt valaha, de azért jólesően lepett meg a
sárospataki eszmecsere nyíltsága.

Este: séta a városban. Sárospatakot a háború alatt láttam utoljára. Azóta

megnagyobbodott, utcái szebbek és gondozottabbak, a házakat jó karban tartják,

sok az új épület. Kár, hogy a művelődési háznak, ennek az építészeti remekmű-

nek csak az előcsarnokában tekinthettünk körül, de mert későn érkeztünk, Cs.

Szabó László könyvtárát már nem nézhettük meg. Aztán borozás egy vendéglő
pincehelyiségében, majd egy másik kertjében. Eszmecsere régi barátokkal, is-

merkedés újakkal, versek egy Erdélyből áttelepedett kitűnő költő előadásában.

Nem csodálkozom, hogy Pataknak olyan jó a híre a világban. Egészséges szellem, finom ízlés, a tehetség és a teljesítmény megbecsülése jellemzi.
Július 5.

Tegnap reggel jöttünk el A. K.-val Sárospatakról. Útközben két rövid kitérő:

Eger belvárosa és Feldebrő XI. századi román stílusú altemploma. Egert eddig

nem ismertem. Valahogy mindig kikerültem, persze akaratlanul. Pedig Eger
megérdemli az érdeklődést és figyelmet. A belső városrészt szépen restaurálták.
Egyik-másik ház szemet gyönyörködtető. Megnyerő, kellemes város. A várra

csak alulról pillantottunk fel, de járkáltunk a sétálóutcában, megcsodáltuk a szé-

kesegyházat és futólag megnéztünk néhány középületet.

A mai vasárnap a családé. Hallgatom a régi és újabb történeteket. A „fiatalok”

negyvenes éveikben vannak. Foglalkozásaik a fizikai és a szellemi határterületén.

Az élet őket is megviselte, ifjúságuk nem volt csak öröm és vidámság. Sokat dol447

goztak és mindegyik teljesített valamit szakmájában. Feltűnt, hogy ritkábban tör

fel bennük a rossz közérzet, az elégedetlenség, a panasz, mint író, tudós, szellemi

munkás barátaimnál. Az új adótörvény sem izgatja őket annyira, mint az imént
említetteket, jóval kevesebbet keresnek ugyanis ezeknél. Többet foglalkoznak

mindennapjaik apró eseményeivel, mint a világ és benne a magyarság helyzetével.
Sorsuk ellen nem lázadoznak, s ha nem is néma megadással, de a realitások bölcs
számbavételével és egészséges önfenntartási ösztönnel fogadják az élet fordulata-

it. Abban is realisták, hogy tudják, hol élnek és a restriktiv hatalomtól nem kí-

vánnak olyasmit, amit az jellegénél és természeténél fogva megadni képtelen.
Gondolom, a lakosság többsége ilyen.
Július 6.

Vacsora H. G.-nál. Ő és akiket még meghívott, valamikor az Országos Szé-

chenyi Szövetség vezetői voltak. Társaságunk nem tartozott az ifjúsági tömegszervezetek közé, inkább elitszervezetnek számított, amely azokat a budapesti
egyetemistákat tömörítetté, akik Széchenyit követve a nemzet szellemi és gazda-

sági felemelkedését kívánták a maguk szerény eszközeivel szolgálni, agrárpolitikai tanulmányokkal a magyar falu és parasztság sorsát javítandó a jövőre felkészülni. A harmincas évek közepén indult meg a faluszeminárium, amely vidéki
kiszállásokkal, hosszabb- rövidebb faluvizsgáló utakkal, valamint a szövetség

gazdag társadalomtudományi, mezőgazdasági és szövetkezeti könyvtárának se-

gítségével igyekezett a fiatalokkal az égető agrárkérdéseket megismertetni. Amikor ebbe a munkába a harmincas évek végén bekapcsolódtam, a szövetség már
erős népi befolyás alatt állt, amit mi, fiatalabbak, igyekeztünk erősíteni és kiter-

jeszteni. Előadásokat, ankétokat rendeztünk, népi íróknak szerzői esteket szerveztünk, falukutató vállalkozásokat indítottunk és kiadványokat jelentettünk

meg. Részt vettünk ez évek népi megmozdulásaiban, a Kecskeméti utcai helyisé-

günket hasonló kezdeményezések rendelkezésére bocsájtottuk, 1944 őszén itt
szerveződött a diákellenállás. A háború után többen kísérletet tettünk a munka
felújítására. 1947-ben magam is jártam delegációban Veres Péternél újjáépítési
miniszteri hivatalában, kérve támogatását és azt, hogy vállalja el a szövetség pat448

ronálását. El is vállalta, de borúlátó volt az esélyeket illetően. Tervünket nem

tudtuk megvalósítani. Az idők ennek nem kedveztek, más szelek fújdogáltak.
Most hallom barátaimtól – kiket az ötvenes években meghurcoltak, mellőztek,

háttérbe szorítottak –, hogy azért nem szóródott szét teljesen a hajdani társaság,
többen részt vesznek a Széchenyi szellemében újraindult munkában, előadóeste-

ken, tudományos üléseken, konferenciákon, lazán szervezett találkozókon ápolják a múlt századi reformpolitika emlékét és igyekeznek hasznosítani, ami Széchenyi István gazdag életművéből ma is időszerű. A Belvárosban járva benéztem

a Kecskeméti utca 6. számú házba, ahol szövetségünk helyisége volt. Az udvarról

némi nosztalgiával pillantottam fel az első emeleti saroklakásra, ahol egyetemista
éveim alatt oly sok délutánt és estét töltöttem.
Július 7.

A Farkasréti temetőben S. L. kalauzol. Kedvelt íróink sírját keressük. Meg-

lep, milyen sok író, tudós, művész választotta nyugvóhelyéül Farkasrétet vagy

került ide a hátramaradottak választása alapján. Hol is éreztem hasonló meghatódottságot a sírok mellett elhaladva és annyi fényes nevet olvasva? Megvan.

1941 nyarán, a kolozsvári Házsongárd temetőjében. A kőoszlopokról, márványtáblákról, fejfákról írók, tudósok, képzőművészek, zenészek, színészek nevei öt-

lenek szemünkbe és felidézik a közelmúlt majd teljes magyar művelődéstörténetét. Ide temetkezik a szellemi Magyarország, ez a budapesti Père La- chaise –

villan át az agyamon, de máris javítanom kell: nos, azért nincs itt mindenki, akit
érdemes számon tartani. Mindenesetre, akiket kerestünk, nagyobbrészt megta-

láltuk. De hol van Illyés Gyula sírja? Sehogyan sem akadunk rá, pedig L. ott volt
a temetésen, de nem találja, amint hogy azok sem, akiket megkérdeztünk. Kénytelenek vagyunk visszamenni a bejárathoz és érdeklődni a temetőirodában. Az

előszobában többen várakoznak, kik sírok gondozását, locsolását kívánták megrendelni és árát befizetni. Aztán ránk kerül a sor. Nemcsak az Illyés-sír adatait

tudtuk meg, de másokat is, azzal, hogy továbbadjuk olyanoknak, akik először
járnak ebben a temetőben hasonló céllal. íme, a lista (parcella, sor, sír): Illyés
Gyula 46/7-1-185/186; Németh László 9-1-76/77; Sinka István 6/7-1-81; Ko-
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dolányi János 35/1-1- 67/68; Erdélyi József 35/XI-1-59. Feltűnt, hogy általában

milyen szép, ápolt, gondozott a sírok többsége. Sokhelyütt – feltehetően az özvegyek – locsolnak (száraz, tikkasztó meleg van) és irtják a gazt. Egy asszony,
akinél érdeklődtünk, elmondja meghalt hozzátartozója, egy színész egész élettör-

ténetét. Ebédnél L. részletesen elmeséli, hogy némely temetés az elmúlt években
a rokonszenv és a szeretet szembeszökő demonstrációja volt, mintegy jelképezve,
hogy a halottat az egész ország kíséri utolsó útjára.

Este nagyobb társaság A. K.-nál. Kivétel nélkül írók, főleg a fiatalabb évjárat-

ok tagjai. Többeket már ismertem, másokkal most találkoztam először. Mint

ilyen körökben és alkalmakkor megszokott, a társalgás a könnyed csevegés jellegét mutatja, tréfákkal, ugratásokkal keverve és az időszerű témákat, olykor plety-

ka szinten, érintve. Kellemes este, az asztalokon bor vagy más könnyű ital. Jólesően regisztrálom, hogy mindenki járt már nyugaton, nem is egyszer, a külföld
nem egzotikum vagy újdonság nekik, a nyugati magyar szellemi emberek közül
sokakat ismernek. Tájékozottak nyugati irodalmi és politikai kérdésekben, min-

den érdekli őket és mindenről van véleményük. Ezt azért tartom érdemesnek
feljegyezni, mert némely nyugati magyar még mindig hajlandó tájékozatlanságra,

érdektelenségre, közönyre gyanakodni, ha hazai társaink rólunk esetleg kedvezőtlenül vagy elmarasztalóan nyilatkoznak. Érzékenység, megbántottság, sértő-

dés helyett érdemes lenne elgondolkoznunk azon, vajon nincs-e igazuk, ha kriti-

kusabban látnak minket, mint mi önmagunkat. Ha komolyan vesszük, hogy –

nyugaton élő és dolgozó magyar írók – a magyar irodalom egyik központja va-

gyunk, vagyis a hazaitól eltérő beidegzettségekkel, tájékozódási irányokkal, alkotási feltételekkel és intézményrendszerrel rendelkezünk, akkor nemcsak az ter-

mészetes és magától értetődő, hogy mi őket a magunk helyzetéből kiindulva
szemléljük és ítéljük meg, de az is, hogy ók minket a magukéból, vagyis más
távlatból és szempontok figyelembevételével.

Mint néhány nappal ezelőtt F. L. vacsorázó asztalánál, majd az Irodalomtu-

dományi Intézet és a Magyarságkutató Csoport helyiségeiben történészekkel és
irodalomtörténészekkel beszélgetve, most írók körében tapasztalom, hogy Magyarországon komoly erőfeszítések történnek az elmúlt évtizedek bűneinek és
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hibáinak jóvátételére, a mulasztások pótlására, a lemaradások enyhítésére és a

nyugat felé való szellemi nyitásra. Mégha ez lassan és vontatottan megy is, nem
szabad lebecsülnünk, ami eddig történt. Amit évtizedek alatt elrontottak, nehéz

néhány év alatt rendbe hozni. Úgy érzem, türelem kívántatik és a még meglévő

nehézségek, akadályok, problémák iránti megértés, különösen, ha még azt is
szem előtt tartjuk, hogy valamit megjavítani nehezebb, mint elrontani.
Július 13.

Délelőtt érkeztem vissza ötnapos vidéki utamról, amely délre és a Dunántúlra

vezetett. Kecskeméten megcsodáltam a felújított és kicsinosított városközpontot,
amely templomaival, középületeivel, emlékműveivel igen jó benyomást tesz és a
kecskemétiek szorgalmáról tanúskodik. Lakiteleken megnéztem, hogyan él L. S.

költő, akit a mai magyar irodalmi élet legtisztább és legtevékenyebb alakjai egyikének ismertem meg sok évvel ezelőtt és aki képességei alapján – ha módja és

lehetősége volna rá – olyan irodalmi szervezővé válhatnék, mint amilyen a ma-

gyar irodalomban csak kevés és az újabbkori német irodalomban Hans Werner
Richter, a Gruppe 47 megalapítója volt. Az ő bölcs mérsékletét és kiegyenlítő
természetét érdemes volna a magyar irodalmi életnek hasznosítania, de ehelyett
vidéki iskolában tanít, ami nem lebecsülendő, de L. S.-t személyi adottságai

fontosabb feladatokra képesítik.

Útban Szeged felé, kis kitérővel bekukkantottam Pusztaszerre. 1896 óta em-

lékmű áll azon a helyen, ahol a hét honfoglaló vezér megkötötte a vérszerződést.

Tanulmányaimból arra is emlékszem, hogy ezen a vidéken terült el a Pallavicini

grófok hatalmas birtoka és 1945 tavaszán az emlékmű melletti parcellán kezdték

el a földosztást. Budapesten, az Andrássy úton járva viszont nem ismertem fel azt

a házat, ahol a harmincas évek második felében Kovács Imre valamely társaság-

ban beszámolt a Néma forradalom című könyve megszületéséről, a többi között
arról a látogatásról, amelyet Matolcsy Mátyással együtt a Pusztaszer közelében

lévő Sövényházán, a Pallavicini birtokok központjában tett. A sövényházi lati-

fundium a Néma forradalomban is mint a magyar nagybirtok mintapéldánya

szerepel.
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Szegeden a híres Tisza Szállóban lakom. Meglátogatom I. M.-t, aki az egye-

temen magyar irodalmat tanít, a nyugati magyar irodalmat mindenki másnál

jobban ismeri és arról nevezetes, hogy szemináriumában tanítványai nyugati magyar írók műveit is tanulmányozzák. Azokat a könyveket, amelyekhez I. tanár úr

baráti szívességből, gyakran csempészúton jut hozzá. Nem megalázó, hogy ezt

kell tennie, amikor immár felelős szájból is gyakran hangzik el, hogy a határokon

túli irodalom integrálódott az egyetemes magyar irodalomba, nyugati magyar
szerzők művei jelennek meg Budapesten és megszűnt a régi gyanakvás, bizalmatlanság? Miért kell a tanulni vágyó fiataloknak, jövendő irodalomtörténészeknek
és tanároknak ily módon a tanuláshoz szükséges eszközökhöz jutniok, ahelyett,
hogy az egyetem vásárolná meg a szükséges könyveket? A szemináriumban folyó

munka ennek ellenére is példás és követésre méltó. I. M lakásának dolgozószo-

bája kisebb könyvtár, az íróasztalhoz könyvhalmazokon átlépdelve jut csak el a

látogató. Esti beszélgetésünk – a többi között az 1991 augusztusában Szegeden

rendezendő harmadik hungarológiai kongresszusról, amelyre a 86-os bécsi kongresszuson éppen vendéglátóm hívta meg a magyarságtudomány minden művelő-

jét – a városban sétálgatva folytatódik. Szeged a nyáresti fényben is varázslatosan
szép és vonzó. Az egyetem épületei között haladva illetékes és avatott szájból

kapok kitűnő előadást a város kultúrtörténeti jelentőségéről és tudományos intézményeiről. A „Szegedi Pantheon”-nak nevezett emlékcsarnok arra figyelmez-

tet, milyen fontos szerepet játszott Szeged a magyar tudomány történetében. A

Dóm térből keveset látok, mert eltakarják a szabadtéri játékok nézőterének állványai. Megállunk a Beloiannisz-kapunál és azon tűnődöm, miért kellett ezt és a

Fogadalmi templom terét éppen a görög kommunistáról elnevezni. Aminthogy
azon is elcsodálkoztam, hogy amikor az egri székesegyház lépcsőin lejőve sze-

münk elé tárul a szemközt lévő híres tanítóképző főiskola, annak homlokzatán a
vietnami Ho Shi Minh nevébe ütközünk. Érthető, hogy a kommunista mozga-

lom hősei és mártírjai nevét egy kommunista vezetésű országban megörökítik, de

Beloiannisz, Ho Shi Minh és mások miért nem gyárak, üzemek, laktanyák, ter-

melőszövetkezetek, munkásőr- századok vagy brigádok névadói? Ezekhez jobban

illenének e nevek, mint az ország némileg a katolicizmust felidéző egyik legszebb
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teréhez vagy egyik legjelentősebb tanárképző főiskolájához. És, ha már valamikor
így történt, miért nem lehet ezen változtatni? Láttuk, más esetekben, hogy ez
elnevezéseknek nem kell örökéletűeknek lenniök.

Szegedről utam Baja felé visz. Mórahalom helységnévtáblája arról tájékoztat,

hogy „kiváló határőr község". Vajon, mivel érdemelte ezt ki? A vidék lapos, az út

egyenes és a forgalom csekély. A falvak, amelyeken áthaladok, csendesek, rendezettek, tiszták. Sok az új ház és mintha mindenki igyekeznék, hogy csinos is

legyen. Látszik, a parasztságnak jól megy, gyarapodni, gazdagodni, építkezni
tud. Ez a hatvanas években kezdődött reformpolitika biztató eredménye. Baján

megállók és a könyvkereskedésben néhány könyvet vásárlók. A választék bő, a

könyvek még mindig olcsók. Jelky András híres szobra Medgyessy Ferenc alko-

tása. A Béke-térről szép kilátás nyílik az itt Sugovicának nevezett KamarásDunára és a szemközti Petőfi szigetre. A Duna Szálló teraszán megiszom egy

kávét.

Délben érek Pécsre, amelyet képekről és olvasmányokból jobban ismerek,

mint személyes tapasztalatból. 1941 nyarán jártam itt. Innen mentem diákként
társaimmal együtt az ormánsági falukutató útra és itt fejeződött be vállalkozásunk, miután Sellye piacterén, a Draskovics grófok kastélya előtt a csendőrök
közölték, hogy ott nincs semmi keresnivalónk és bekísértek az őrszobára, ahol

kihallgatásunk után tudtunkra adták, ki vagyunk utasítva, hagyjuk el nemcsak a
szentlőrinci járást, de Baranya megyét is. Mentünk vissza Pécsre. Hála Istennek,

a feladatunkat elvégeztük, a sellyei incidens a kiszállás végén történt. Egy éjszakát töltöttünk Pécsett, a Szent Mór Kollégiumban háltunk, másnap utaztunk
Budapestre. Ez az epizód jutott eszembe, amikor a mai Péccsel kezdtem ismer-

kedni. Sokkal szebb, mint volt a régi. Kellemes, derűs, színes, hangulatos város.
Tele turistákkal. Sok az idegen szó. A látnivalók körül kisebb csoportosulás.

Mindent megnézek, amit két-három óra alatt lehet. A Dóm közelében lévő

kerthelyiségben kicsit elüldögélek, azután felautózom a Misina tetőre, a kilátóhoz, gyönyörködöm néhány percig a panorámában és indulok vissza a városba,
majd továbbra is nyugat felé tartva, Szigetváron át Kaposvárra.
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Már esteledik, amikor csomagjaimat lerakom a – Csokonai Dorottyájára em-

lékeztető és szállodává átalakított – Dorottya- házban. A világosságot felhaszná-

lom, hogy a város belső részeit megnézzem, a sétáló utcává lett Május 1. utcán
járjak egyet és néhány pillantást vessek a fontosabb középületekre. Kaposvárott is

sokat építettek, restauráltak, csinosítottak, a fürkésző szem hamar felfedezi, hogy

mily sok gond, törődés és munka fekszik a város felújításában. A Béke Szállodá-

ban vacsorázom és azon gondolkodom, mikor lesz minden kész, mikor tűnik el a
házakra rakódott sok füst, korom és tündökölnek a magyar városok abban a
fényben, amely múltjuk és hősies küzdelmeik révén megilletné őket.

Lenyűgözött, amit sokhelyütt láttam. Több, mint amit vártam. Tudom, hogy

egyfelől a magyar tehetség és akarat egyebekre is képes lenne, másfelől a világ

minden országa fejlődött és fejlődik (némelyek Magyarországnál jobban és gyorsabban), a sok tekintetben és sokhelyütt észlelhető elmaradás a Nyugat mögött

azonban továbbra is fennáll. Persze, Magyarországot nem lehet a Nyugattal egy-

bevetni és ahhoz hasonlítgatni. A múltunk, a történelmünk más volt. Nálunk

jóval később kezdődött az iparosodás, a polgárosodás, a modem technikák átvétele és terjedése, az azzal járó civilizációs fejlődés. Évtizedes, néhol évszázados
elkésettséget majdnem lehetetlen behozni. Vannak nyugati magyarok, akik ál-

landóan azt hajtogatják, hogy lám, nálunk nyugaton ez így meg úgy van, minden
ilyen szép, olyan jó, persze, a kommunista rezsim megakadályozza, hogy mindezekből az áldásokból a magyar nép is részesedjék. A politikai berendezkedés és

gyakorlat természetesen sok mindennek a megvalósítását lehetetlenné teszi,
megnehezíti, de félő, hogy egy más rendszer sem lenne e tekintetben eredménye-

sebb. Civilizációs lemaradásokat, beidegződött életforma különbségeket, cselekvési és mozgékonysági tempóeltéréseket nem lehet gyorsan és pusztán politikai

rendszerváltozással megszüntetni, egy olyan korban, amikor az is állandóan fejlődik, előre halad, akit elérni akarunk. Politikai rendszerváltozás sok mindent

megold és sok mindent megjavít, de fejlődésbeli elkésettségen és civilizációs elmaradottságon egymagában nem segít. Ennek eszközei másutt keresendők. A
politikai és a civilizációs haladás két különböző dolog. Egy nyitott és szabad

magyar társadalom sem lenne civilizatorikusan sokkal előbbre, mint a mai. Álla454

potainkat a nyugat-európaival összehasonlítgatni és ebből politikai következteté-

seket levonni, megnyugtató eredményre nem igen vezet. Nyugati vívmányokhoz
igazodni és azokat példáknak tekinteni viszont követésre érdemes magatartás.

Keszthelyen először volt alkalmam látni, milyen ma egy balatoni fürdőhely. A

sok külföldi arról tanúskodik, hogy Magyarország kedvelt úticélja a nyaralni,
üdülni, szórakozni kívánó idegen turistáknak. Más Balaton-parti fürdőhelyeken

is észrevehető volt, hogy sok minden történik az igények kielégítése érdekében,

de az is, hogy még mindig sok a kihasználatlan lehetőség. Főleg, ami a szórakozást illeti és annak az időnek az eltöltését, ami a fürdőzés és az étkezés után

fennmarad. Keszthely fő vonzóereje ma is a Festetics-kastély szép és ápolt parkjával. Ebben a városban is 1947-ben jártam utoljára. Egy szabadművelődési kon-

ferencián, amelyet a minisztérium rendezett. Akkor láttam utoljára Hévizt is,
amelyre most alig ismertem rá, csak a Fürdőház és a tó fehér lótuszvirágai emlékeztettek a régi fürdőre. Diákkoromban sok nyarat töltöttem e vidéken. A közeli

Alsópáhokon lakott Balogh Árpád nagybátyám, mi gyerekek szívesen jártunk ide

nyaralni, habár a hévízi fürdőre nem tellett, de megtette a melegvíz lefolyó csa-

tornája is, amelyben vidáman és önfeledten fürdöttünk. Hévíz oly nagy lett, hogy
alig ismertem ki magam. Az említett szabadművelődési konferenciáról hazautaz-

va majd egész úton Simándy Pállal beszélgettem. Ez volt utolsó hosszabb eszmecserénk. Főnököm volt. A vonaton keserű hangon panaszolta el, hogy mennyire

elkanyarodik a magyar szabadművelődés ügye azoktól az elvektől és gyakorlattól,
amellyel 1945-ben elindult. Á nép szabad művelődésének eszméjétől mind távolabbra kerül. Mind többen igyekeznek visszaállítani a hajdani — felülről gyakorolt — népnevelést és száműzni a munkából azt a népi szellemet, amelyet ő és

több munkatársa próbált meggyökereztetni. (Ezt Bóka László szociáldemokrata
államtitkár a minisztériumban csak mint „völkisch”-kultúrát emlegette. És nem ő

volt az egyetlen.) Simándy előre látta a fenyegető veszedelmeket. Rákosinak is
népművelés kellett, amelynek eszméit és módszereit ő határozza meg. Simándy

távozásával valóban visszatért – persze, más előjelekkel – a hajdani nép „műve-

lés”. Az új világnézet a 45-ben száműzött régi fogásokkal és fortélyokkal igyeke-
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zett rátelepedni a tanulni vágyó népre. A szabadművelődés rehabilitálása is várat

még magára.
Július 13.

Meglátogatom a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaságot, majd egy várbeli

ebéd után hivatalos vagyok a Széchényi Könyvtárban, ahol J. Gy. igazgató bemutatni kíván a könyvtár és a magyarságkutató csoport munkatársainak, történé-

szeknek, irodalomtörténészeknek, könyvtárosoknak. Pár szót is vár tőlem. A
konferenciateremben ülünk össze. A téma a nyugati magyarok. Rövid bevezető
után kérdésekre válaszolok. A kérdésekből, hiszen avatott szakemberek teszik fel,

nagyfokú tájékozottságra és széleskörű ismeretekre következtethetek. Megtisztelő volt ilyen tudós társaságban helyzetünkről, törekvéseinkről és problémáinkról
beszélni. Szóba került Erdély és a romániai magyarok sorsa is. Abban a formában, hogy milyen idekint a visszhangja, a nyugati kormányok magatartása és

mire lehet számítani. Csak lehangoló válaszokkal szolgálhattam, mert az eddigi

eredmények soványak és a jövőt illetően is eléggé borúlátó vagyok. Illúziókat
kelteni, alaptalan várakozásokat ébreszteni nem akartam.

A budai vár helyreállításáról csak a legnagyobb elismerés hangján lehet szólni.

A Széchényi Könyvtár illőbb és méltóbb elhelyezést nem is kaphatott volna.
Öröm lehet ott dolgozni. A könyvtárt nem hagyhattam el anélkül, hogy a kata-

lógusokban meg ne nézzem, hogyan kezelik az Új Látóhatárt. A kártyán az áll,
hogy 1951-tól vannak évfolyamok. Ezenkívül egy nagy Z. és A. betű. Zárt

anyag. Cs. M. elvisz abba a kisebb olvasóterembe, amelyben a zárt anyag kikölcsönözhető és olvasható (engedéllyel). Megtudom, hogy az Új Látóhatár példá-

nyait nem ott tartják, ahol az egyéb folyóiratokat, hanem a zárt anyagok osztálya
vezetőnőjének irodájában. Nem nézhettük meg, mert az iroda zárva volt. A vezetőnőről később és másutt azt hallottam, hogy a könyvtár pártszervezetének titkára. Lám, milyen fontos személy őrködik folyóiratunk évfolyamai felett.
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Július 16.

Ebéd a Szabadság-hegyen. L. L. lakásáról indulunk R. J. autójával. Mindket-

ten részben rokonszenvből és érdeklődésből, részben tisztségük folytán a nyugaton élő magyarokkal, a magyar nyelv megtartásával, ápolásával, a magyar-magyar

kapcsolatok fejlesztésével foglalkoznak. Érdekes, hogy mégsem erről beszélget-

tünk, hanem irodalomról, a múltról, közös emlékekről, az én két hetes magyar-

országi élményeimről. Pedig szívesen elmondtam volna, hogy jóindulatú figyelemmel kísérem törekvéseiket és munkájukat, de úgy látom, hogy sem a Magya-

rok Világszövetsége, sem az Anyanyelvi Konferencia nem megfelelő fóruma az

irodalmi kapcsolatoknak, a hazai és a nyugaton élő írók közötti közeledés és szóértés előmozdításának. Elsősorban nem a politikai összefüggések és feltételek
miatt (mert azok bármilyen más megoldás esetén is érvényesülnének), hanem
azért, mert a MVSZ fő érdeklődési területe a külföldi magyarok és Magyaror-

szág közötti szálak erősítése, a nyugati magyar szervezetekkel való kontaktus, a

magyarországi politikai viszonyok iránti megértés előmozdítása és külföldi magyarok nemzetközi összeköttetéseinek igénybevétele, az AK meg arra törekszik,

hogy iskolák, tankönyvek, tanerők képzése és továbbképzése, pedagógiai tapasztalatok kicserélése, valamint külföldi magasabb szintű magyar oktatás támogatása

révén a magyar nyelv és műveltség ügye előbbre jusson. Ebből az irodalom kilóg-

ni látszik és az irodalmi kapcsolatok kezelése, mivel azok bonyolultabbak és kényesebbek az előbbieknél, az ezekben való gyorsabb előrehaladást is megnehezíti.
Nem véletlen, hogy az AK történetében éppen az irodalommal kapcsolatban

keletkeztek zavarok és robbantak ki ellentétek. A hazai és a nyugati magyar irodalmi központ kívánatos érintkezésének, együttműködésének, az irodalmi csereforgalomnak más fórumot kellene találni, amely szorosabban kötődik a magyar-

országi és külföldi irodalmi intézmény- rendszerhez, s az irodalmi élet keretein

belül marad.

Július 17.

Az utolsó budapesti napok programja még zsúfoltabb, mint az előbbieké. Lá-

togatás a Petőfi Irodalmi Múzeumban és tájékozódás az ott folyó kitűnő munká457

ban. Felugrom a Gorkij Könyvtárba, amelyről a nyugati magyarok körében nem
igen tudják, hogy milyen jeles hungarológiai tevékenységet folytat. Ennek termé-

szetéről és méreteiről magam is csak most értesülhettem. Beszélgetés a Bethlen
Alapítvány eddigi eredményeiről és jövő terveiről. Aztán rövid találkozások

azokkal, akikkel régi barátaim közül eddig még nem tudtam összejönni. Ilyenkor
derül ki, hogy milyen keveset tudunk egymásról és mi minden hiányzik ismeret-

anyagunkból ahhoz, hogy érdemben hozzá tudjunk szólni magyarországi fejleményekhez. A budapesti hetek alatt döbbentem rá, hogy magam is mennyi adatot és értesülést tárolok fejemben, amelyről kiderült, hogy már nem érvényes,

hanem elavult. Az emigráció elején Kovács Imre azt mondotta, hogy majdan

visszatérésünk esetén olyan korszerű ismeretekkel kell rendelkeznünk, „mintha

most álltunk volna fel a Central Kávéház asztala mellől”. Persze, ez megvalósít-

hatatlan, de azért nekünk, nyugati magyar értelmiségieknek többet kellene tud-

nunk, mint amennyit tudunk és ítéleteinket nem olyan adatokra alapoznunk,
amelyek idejétmúltak. Már csak a hitelünk miatt is. Tanulni nem késő és nem
szégyen, és nézeteken is lehet változtatni, ha a tények és körülmények, amelyekből kiindultunk, megváltoztak.

Es mit tanultam én? Talán azt elsősorban, hogy mindenütt átalakulás folyik

és a változás hatalmas erő. Magyarország ennek talán legfőbb gyakorlótere Kelet-

Közép-Európában. A kommunizmus is változik és hiba volna, ezt nem látni. A
hajdani uniformizáltság a múlté, annyiféle kommunizmus van, ahány kommunista rendszerű ország. Magyarországon a fő törekvés a reform. Ez akkor sem
pusztán szólam, ha némelyek annak szánják. Van hatása és van eredménye. Az

elmúlt két évtizedben a nép tudatára ébredt annak, hogy milyen erő lakozik ben-

ne és az nemcsak a társadalmi keretek szétfeszítésére, hanem ezek tágítására és a
nemzet cselekvőképességének növelésére, autonómiájának kiterjesztésére is fel-

használható. Magyarországon lehetetlen nem észrevenni a fejlődést és haladást.
Az élet majd minden területén. Csak a betűkhöz, beidegzettségekhez és hittételekké merevedett régi elvekhez ragaszkodó fundamentalisták nem veszik észre,
hogy mennyire nőtt az igazság esélye és milyen átalakuláson megy keresztül az
ország, hogyan töredeznek le a parancsuralom élei, sarkai, csücskei, hogyan válik
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a fennálló rend ha nem is kívánatossá és kielégítővé, de legalább elviselhetővé és

eltűrhetővé. És ez nem csekélység azoknak, akik ebben a rendben élnek. A változást és javulást tagadni, csak azért, mert nem vezet demokráciához, oktalanság. A

változások kétségtelenül egy bizonyos hatalmi struktúrán belül történnek és mivel e hatalmi struktúrát, tehát a politikai erőviszonyokat nem sikerült módosítani, az átalakulások csak e tények távlatában ítélhetők meg. A magyar társadalom

állandó megújulásban van. Ennek jele az autonómiák gyarapodása és bővülése, a
társadalomnak az eddigitől eltérő szerveződése (a sok új egyesület, társaság, vita-

kör, alapítvány), a sajtó – különösen az irodalmi, tudományos és egyetemi – nyíl-

tabb, őszintébb, szókimondóbb, kritikusabb hangja, a múlt feltárásának és megemésztésének komoly szándéka azáltal, hogy elkezdődött a vétkek és vétkesek

nevükön nevezése. Ez a megújuló társadalom az eddiginél is nagyobb nyomást
képes gyakorolni az ugyancsak változó, mégha lassan is, de megújuló hatalomra.

Ennek helyzete – mint tapasztaltam – nem irigylésre méltó. A világesemények és

a különböző oldalakról jelentkező társadalmi nyomások a politikának a népi igé-

nyekhez való alkalmazkodását teszik szükségessé. A kormányzat kénytelen en-

gedményeket tenni, amelyek akkor is jelentősek, ha nem kísérik őket alkotmányos biztosítékok, tehát bármikor visszavonhatok. Ezeknek az engedményeknek

a honorálását, tehát a lakosság megnyugvását, megelégedését és további követelésektől való tartózkodását viszont nem remélheti. A kielégített igények új igénye-

ket szülnek. A mai magyar rezsim azt mondja magáról, hogy stabil és ezt demonstrálni is igyekszik. Mégis olykor úgy viselkedik, mintha oka volna a féle-

lemre és bizonytalanságra. Gondolok az ellenzéki megnyilvánulásokkal szembeni
magatartására, amely lehetne magabiztosabb és eltűrhetné az eltérő véleményeket, törekvéseket, összefogásokat.
Július 18.

A változó és megújuló magyar társadalom érdekes tünete, hogy sok értékes,

jelentős, nagy horderejű kezdeményezés és teljesítmény születik a legalitás szféráján belül, sót olyan helyeken is, amelyeket a kormányzat iránti megértés, olykor

kormánypártiság jellemez. Felvetődik a kérdés, vajon nekünk, nyugati magya459

roknak nem kellene-e ezeket is méltányolnunk és nemcsak az ellenzékiség meg-

nyilvánulásait? Mégha az emigránsokat és a hazai ellenzékieket összeköti is a
kormányzattal szembeni bizalmatlanság és a rokonszenv érthető módon az ellen-

zékiség felé fordul, a nyugati magyarok mulasztást követnének el, ha figyelmen

kívül hagynák a hatalom oldalán jelentkező eredményeket és értékeket. Az emigránsoknak nem csupán a társadalom egy hozzájuk közel álló és nekik különösen

rokonszenves csoportja, hanem az egész magyar nemzet, a teljes társadalom nemes törekvéseit, kimagasló teljesítményeit és maradandó értékeit kellene figyelemre méltatniok és megbecsülniük.
Július 19.

Az utolsó napra maradt a családi kirándulás Szentendrére. A Kovács Margit

Múzeum és a városka egyéb látványosságai méltó módon kerekítik le a Magyar-

országon töltött három hetet. A Határ csárdában ebédelve, Szentendre és Leány-

falu között, arról beszélgetünk, bár alakulna úgy az ország jövője, hogy magya-

roknak ne kelljen idegenbe menniök és ne teljék évtizedekbe, míg az eltávozottak

szülőföldjüket újra megpillanthatják. Az előttünk folyó Duna összeköti az országot, amelyből származom és amelyhez tartozónak tekintem magam és azt az

országot, amelyben évtizedek óta élek. A lassan hömpölygő folyam a történelem
sok fordulatának volt tanúja, az évszázadok folyamán egyaránt látott acsarkodást

és békés egymásra találást. Miért ne higyjünk abban, hogy ismét a kölcsönös

megértést és megbecsülést hozza ide és viszi oda? A Dunának, mely múlt, jelen s

jövendő, egymást ölelik lágy hullámai – írta József Attila, s szavait variálva, talán

a harcot is, amelyet a Duna partján élő népek a múltban egymás ellen vívtak,
békévé oldja az emlékezés.

Borbándi Gyula

460

Kirándulás a múltba (2. rész) Új Látóhatár 1988. (39.
évf.) 2. sz. 215-231. o.

KETTŐS ÜNNEP
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 teljesítményei, eredményei, értékei nagy
részben az ő kettejük tehetségének, hozzáértésének, több évtizedes szívós és ki-

tartó 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 érez-

nek.
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HETVENÖT ÉV UTÁN
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 képviselte, s nem a belső nyilvánosság”.

A szellemi értékek kimentése szükségszerűnek 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 eltúlozza 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 gondolkodónak és

írónak köszönhető, akik értékes és maradandó művekkel gazdagították az egyetemes magyar irodalmat, mégpedig olyan korszakban, amikor Magyarországon

halálos veszedelem fenyegette a független gondolkodást, és nyilvánosságot, né-

hány kivételtől eltekintve, csak az utánzás, a silányság, a selejt kaphatott. Ebben

az időben valóban a legértékesebb 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
alacsonyrendű, a hitvány, a gyatra, a selejtes került felülre és a magasrendű, a
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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, mo-

csoktól megóvni igyekeztek. Túloznánk, ha az emigráns értelmiségieket mind e
kategóriába

sorolnánk,

mert

voltak

bizony,

akik

a

silányságnak

és

színvona1talanságnak csak a politikai előjeleit változtatták meg, de nem vetették
el és nem küzdöttek ellene, azt hívén, hogy gyatra fegyverzettel is lehet sikert

elérni. Voltak viszont, nem is kevesen, akik a rossz elleni harcot korszerű eszközökkel és nemes magyar hagyományokat követve vívták meg, és akik joggal tart-

hatnak 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 engedett

az őt fiatal kora óta jellemző színvonalból, a gondolkodás és az írás tisztaságából,
a szakszerűségből, a kifejezés egyszerűségéből, világosságából és közérthetőségé-

ből, a magyar nyelv szépségének megőrzéséből, ugyanakkor volt bátorsága ahhoz,
hogy önmagához, tudományos felismeréseihez és gazdag tapasztalatanyagához
hűséges maradjon, ne ússzék az árral, ne legyen különböző divatok rabja és visz-

szautasítsa öntelt politikusok, 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: em-

lékiratait tartalmazza majd. Legjelentősebb alkotása a Szabó Dezsőről írott majd

négyszáz lapos hatalmas esszé, amelyben érzékletes módon állítja elénk a huszadik századi magyar irodalom és közgondolkodás legjelentősebb alakjainak egyi-

két, nemcsak az életműben igazítva el minket, hanem bemutatva azt a gigászi

küzdelmet, amelyet ő a magyarság értékének és jelentőségének felismeréséért, az

ország jogaiért és függetlenségéért, a nép felocsúdásáért, a parasztság felemeléséért, a nemzeti öntudatért és önbecsüléséért indított, egyenlőtlen harcot is vállal-

va, erősen kiépített frontok közé kerülve és kardjával olykor azok felé is vágva,
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akik voltaképpen táborához tartoztak. Gombos könyve egyedülálló a maga nemében. Rajta kívül mindeddig senkinek sem sikerült ily meggyőzően Szabó De-

zső személyiségét bemutatni, írói életművét elemezni és helyét 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 stratégiájának, választott harcmodorának kritikai vizsgálata. Jól-

lehet 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 Magyarországon 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 napvi-

lágot, később változatlan utánnyomásban Püski Sándor is kiadta.)

Az 1966-ban Münchenben megjelent „Szabó Dezső” azok számára is érzé-

kelhetővé tette, akik a szerzőt nem vagy csak felületesen ismerték, hogy Gombos
Gyula az esszéírás ritka tehetségű művelője, kitűnő megfigyelő, eseményeket és
jelenségeket analitikusan látni tudó, összefüggéseket, kölcsönhatásokat és rejtett

kapcsolatokat felfedező, meggyőzően érvelő politikai gondolkodó. A Szabó Dezső-monográfiát követő munkái csak megerősítették ezt a felismerést.

Az 1975-ben Washingtonban megjelent „Szabó Dezső és a magyar minisz-

terelnökök” című gyűjteményben a többi között arra kapunk választ, miért állt

szemben Szabó Dezső – néhány esztendő kivételével – egész életében minden
uralkodó politikai kormányzattal és azok fő képviselőivel. Az író azt érezte csak-

nem 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 miniszter-

elnökről szóló írások vagy nekik címzett memorandumok Szabó Dezsőt a nem464

zeti radikalizmus elszánt harcosának és a mindenkori hatalmasok legkeményebb
ellenfelének 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 vé-

delmezőjének tekintő író. Függetlenül attól, hogy ezt a szerepvállalást az utókor
hogyan ítéli meg, a kor- és sorstársak szemében bátor kiállásnak 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 elbukni lehetett, a hivatalos Magyarország a

maga gondosan kiépített erőrendszerével, a hatalom és a vagyon szoros szövetségével mindenkit eltaposott, aki szembeszállt vele. Szabó Dezső sem győzedel-

meskedhetett, de gondolatai és törekvései nyomán támadt egy új nemzedék,
amely levetve az író eszmerendszerének béklyóit és nehezékeit, készen állott
Magyarországon 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.

A „Szabó Dezső és a magyar miniszterelnökök” című kötet bevezetőjében

Gombos megállapítja, hogy „ezek az írások, ha dióhéjban is... magukban 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 hagyományos baloldalon jobboldalinak és
nacionalistának vélték, társadalmi forradalmársága miatt a jobboldalon felforgató
baloldalinak számított. Balról és jobbról egyaránt támadták, mert mind a kettő-

nek hátat fordított és vonakodott gondolkodói függetlenségét feladni. És tisztességének, egyenességének, bátorságának jele, hogy – ellentétben mások pálfordulásával – nem akkor vonta le csalódásának következményeit, amikor akár a balol-

dal, akár a jobboldal megbukott, hanem amikor még erejük teljében és hatalmon

voltak. A szembeszegülés tehát kockázattal járt. Gombos Gyula szerint: „ő a
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polgári forradalomban épp úgy, mint utána a kommunistában a végén azért csalódott, mert úgy látta, hogy vezetői, amint mondani szokás, elsikkasztották a
forradalmat. Az igazit, amelyik a magyar népet szabadítja fel. S népen ... ő elsősorban a parasztságot értette. S eleinte 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 öszszekapcsolta, az ellentétek közte és a vezetők közt a mélyben sokkal nagyobbak
voltak, mint akár a polgári, akár a kommunista forradalom esetében. Az ellenforradalom 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, képtelen korlátoltsággal,
éppen erről, a társadalmi szerkezet megváltoztatásáról, hallani sem akart.”
A gyűjtemény bevezetőjének készült esszénél azért időztem hosszabban, mert

nemcsak Szabó Dezső gondolkodásának és magatartásának lényeges jegyeit fog-

lalja össze, de arról is tanúskodik, hogy sok a hasonlóság Szabó Dezső és Gom-

bos Gyula szemlélete, lelki habitusa és a társadalmi környezetben kialakult hely-

zete 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 meghódítására indult, ő is korszerű, gyökeres és a nemzet igényeihez

simuló társadalmi reformoktól várja a gyógyulást, ő is frontok közé szorult, mert

eszméi egyaránt idegenek a hagyományos baloldalnak (kommunistáknak, szociáldemokratáknak, parasztellenes kozmopolita polgároknak) és a hagyományos
jobboldalnak (anakronizmusokba ragadt „nemzeti” és „keresztény” fundamentalistáknak, tanulni és fejlődni képtelen konzervatívoknak, hazafias frázisokat pu-

fogtató „intranzigens” honvédőknek). Ennek 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 kinyomtatott) két esszéjében írt. Illyés Gyulát illetően azt, hogy „a
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szíve azért maradt tiszta, mert a keze is az maradt. Illyést, a forradalmárt, lényegileg az különbözteti meg a hivatásosaktól a forradalom kegyetlen technikusaitól,
hogy ő még a tizenkilencedik század lelkével – szép hitével – tudott forradalmár
lenni.” És Németh Lászlóról szólva kiemelte, hogy eszméi nem elvont okoskodás
művei. „Az eszmék, ha igaziak, mindenkor valami konkrétan – tehát itt és ma,
nekem és nekünk – problematikussal, 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 kiindulópontként és
megoldandó feladatként való felhasználása – ezek gondolkodásának 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 fogad-

tatása mutatja, hogy Gombos történelem- és nemzetszemlélete nem illeszthető

be sem a mai hivatalos – kommunista – Magyarország, sem a hivatalos (értve

alatta a politikai) – antikommunista – emigráció gondolat– és törekvésrendszeré-

be. Nem elégíti ki sem az egyik, sem a másik várakozásait. A „Húsz év után”

fejezeteinek legtöbbje (önálló tanulmányokként első ízben ugyancsak az Új Lá-

tóhatárban jelentek meg) helyeslő fogadtatásban részesült a nyugati magyarok

széles köreiben, mert megsemmisítő bírálatban részesítette a sztálinista kommu-

nizmus 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, milyen módon kellene

megváltoznia, az emigráció magát nemzetinek nevező szárnyán olyan mennydörgéses vihart támasztott, hogy az írásainak fogadtatására korábban sohasem reagá-

ló szerző kénytelen volt külön könyvben – a „Huszonegy év után”-ban (1972)

válaszolni támadóinak. Magyarországon, ha az irányított és ellenőrzött sajtó

helyett szabad megjelenési lehetőség és kellő nyilvánosság lenne, bizonyára lettek

volna, akik a szellemi, gazdasági és politikai életet ért bírálatot kétellyel, a jövőre
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vonatkozó eszmefuttatást pedig helyesléssel kísérték, vagy az író ajánlásait 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, mér-

sékelt emigránsok nagy szégyenére, az emigráció realistán és felelősségteljesen

gondolkodó része is követte Budapest példáját, Gombos helyzetmegítélésének és

a jövőre vonatkozó elképzeléseinek komoly, szakavatott, elfogulatlan kezelése
helyett a dolog könnyebbik 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 szo-

cialista rendszer Magyarországon nemcsak fenntartható, hanem jelenleg semmi

mással nem helyettesíthető. De ahhoz, hogy „a kényszerzubbonyból, ami eredete

révén mindmáig volt, a nemzeti munka természetesebb a nemzet szellemével
alkotó – életformává váljék, néhány dolognak 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 kíméletlenül rántotta le a leplet a szocialista, haladó és népbarát sze-

repben tetszelgő, de valójában csak a hatalom kategóriáiban gondolkodó és a

fiatalom megtartásának technikájában ügyeskedő álforradalmárok országvesztő,
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 szerepét képes feladni és a
nemzeti érdekeket magáévá tenni. A „Huszonegy év után”-ban ez a gondolat-

menet röviden összefoglalva így hangzik. „Magyarországon a szocialista rendszer
fenntartandó, számos meggondolás mellett elsősorban azért, mert emberi számí-

tás szerint az ország leginkább 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
érdemleges változás, még arasznyi sem, remélhető az ország helyzetében. De
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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 hata-

lom 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 reménynek tetszhetett, hogy akadnak, akik vállalkoznak a
mircsei szerepre és a siker reményében munkálkodhatnak a párt, valamint a hata-

lom 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 gondolják, a nagyobb nyitottság és a
több szabadság követelőivel egyetértenek, nemzeti gondokat magukra vállalnak,

az ország nemzetközi hírének javításán 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 gondolkodó, a nép javát
akaró és a pangás megállítására törekvő, belátással és képzelőerővel rendelkező,

reformokra vállalkozó férfiak, akik felismerték, hogy csak mélyreható szerkezeti

és módszerbeli változásokkal javíthatnak az emberek életén, tudván, hogy ez a
birodalom létének és rendszerük fennmaradásának is többet használ, mint a
nyers erőszak és az emberekkel való nemtörődés.
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Gombos Gyula realizmusára vall, hogy a mára és a holnapra gondol. Arra,

ami megvalósítható és aminek elindítása, akár már ma is megkezdhető.

Többhelyütt éreztetni engedi, hogy minden szónak, amelyet kimond és minden
betűnek, amit leír, végső célja az ország függetlensége és társadalmának demok-

ratikus rendje. Független, önálló, demokrata nemzetben 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, ütemét, beosztását. Ezért irányítja figyelmét arra,

ami van és ami lehetséges, nem arra, ami kívánatos és végcélként elérendő. Ma-

gyarország idegen fegyverek árnyékában él, függetlensége és önállósága korláto-

zott, habár cselekvési lehetősége tágulhat, nem teheti minden esetben azt, amit
érdekeinek megfelelően szükségesnek tart.

A magyar kormányzattól nem várható el, hogy úgy viselkedjék mintha füg-

getlen és önálló lenne. Ugyanilyen tévedés a nyugati mintájú jogállamiságot számon kérni, amikor ennek sem alapjai, sem intézményei nem léteznek. Nyugati
hírközlő intézmények, valamint emigráns magyar politikusok és közírók gyakori

tévedése, hogy a magyar kormányzatot egyrészt „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 rendelkező 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 erő-

viszonyok és a nemzetközi tényezők jelenlegi magatartása alapján egyelőre keresztülvihetetlen. Ehelyett arra kellene törekedni, hogy az valósuljon meg, ami-

nek lehetősége és esélye van. Találóan állapítja meg (a „Huszonegy év után”-

ban), hogy: „Egyik kedvenc követelésünk: nemzetközi ellenőrzéssel szabad vá-

lasztások. 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
gyönyörködhetünk benne. De akik oda beiktatják – mint az ENSZ határozatok470

ba is a magyar ügy tárgyalásakor egy jóidéig évelően – eleve tisztában voltak vele,
hogy ott is marad. Ha bennem is annyi cinizmus volna, mint azokban, 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 legszebb, amit kis népek védelmére ki lehet gondolni.
A baj csak az, hogy nemzetközi közakaratból még sohasem alkalmazták, főként
nem a gyönge 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 valóságban változatlanul hatalomtól és nem jogtól függ.” Az ilyen realizmus természetesen nem lehet kedves
és népszerű azoknak a magyaroknak, akik szeretnek légvárakat építeni, alaptalan
reményeket táplálni és önmagukat áltatni. Meg azoknak, akik a világtól, a „ne-

künk adós” Nyugattól, a nemzetközi szervezetektől várják el, hogy a magyarok-

nak szabad választásokat rendeztessenek és önrendelkezési jogot biztosítsanak,
ahelyett, hogy maguk építenék meg a szabadsághoz, a demokráciához és önren-

delkezéshez 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, végiggon-

dolásra érdemes elemzésekkel, fejtegetésekkel és ötletekkel, amelyek megérdemelnék, hogy mind hazai, mind nyugati magyarok ne csak felületesen, hanem
alaposan megvizsgálják és felhasználhatóságukat mérlegeljék. Maga a szerző is

segítségére siet kritikusainak, amennyiben rámutat 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 között, vagyis abból indulva ki, hogy belátható időn
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belül aligha lehet az ország létének és működésének alapvető feltételeit, tehát a
nemzetközi erőviszonyokat módosítani. A gondot az okozza, meddig mehet el a

társadalom 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 hasznára, 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.

Hetvenöt év után – Gombos Gyuláról Új Látóhatár, 1988. (39. évf.) 4. sz.
532-539. o.
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AZ ÉV KÖNYVE
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 megosztott nem-

zet” 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 Magyarországról, a magyar nemzetről és annak idegenbe
szakadt részeiről egy világnyelven igen alapos tájékoztatást nyújt. Ezzel csökkenti

azokat a hiányosságokat, amelyeket a magyar történelem nyugati ismeretét illetően gyakran emlegetünk és amelyekkel a tudatlanságból és tájékozatlanságból
eredő 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 magyarság körüli téveszmék és félreértések.

Borsody István a nyugati könyvtárakban őrzött és a közép–európai, valamint

magyar kérdéseket a szomszédaink, vagy az elfogult idegenek szemszögéből írt,
azok érdekeit szolgáló és részrehajló művek ellensúlyozására nem egy ellenkező

előjellel készült és a magyarság iránt részrehajló munkát tett le az asztalra, hanem
tudományos alapossággal, tárgyilagossággal és a másik fél érdekeit is tekintetbe

vevő, a bajok gyökereit elfogulatlanul kutató, az igazság és a történelmi valóság
felderítésére törekvő művel gyarapította a vonatkozó irodalmat.
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Az Előszóban kifejti, hogy fő célja az informálás volt. Fel akarta hívni a nem-

zetközi 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 megfele-

lőbb is kínálkozott volna, ez semmit sem von le abból az olvasói benyomásból,
hogy illetékesek szólnak a kérdés különböző vetületeiről. A munkatársak között
találunk nyugaton élő magyar tudósokat, magyarországi szakembereket és három

nem magyar 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 világban mozog,
másfelől angol nyelvű kötetről lévén szó, a szerkesztő magától értetődően az

angol nyelven készült munkákra hagyatkozott elsősorban. 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 készült, amelyben azok is íródtak.

Az anyagot Borsody három részre osztotta. A „Történelmi háttér” című 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 fontosabb történeti fejleményeket főleg a
nemzetiségi ellentéteket és súrlódásokat érinti. L. Nagy Zsuzsa témája az első

világháború utáni béketeremtés, különös tekintettel a nyugati demokráciák kormányainak magatartására. Balogh Éva a két világháború közötti magyar külpoli-

tikát foglalja össze. Kovrig Bence a második világháború utáni béketeremtéssel
foglalkozik, részletesen ismertetve a magyar béke-előkészítő munkát és a párizsi

béketárgyalásokat. Ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a nyugati hatalmak
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 világháborús amerikai nézetek reményeket ébresztettek a kis és gyenge népekben, de e remények mindkét alkalom474

mal teljesületlenek maradtak. Fejtő Ferenc azt vizsgálja, mi volt a szovjet politika

a magyar–román és a magyar–csehszlovák kérdésben. Vali Ferenc a Népszövet-

ség és az Egyesült Nemzetek viselkedését tárgyalja kisebbségi ügyek kezelésében.
Fejtegetéseit azzal zárja, hogy az első világháború után oly feltételekkel végeztek
határmódosításokat, hogy a nemzeti kisebbségek kulturális életben maradására 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 le-

hangoló fejleményei már nem kerültek be a tanulmányba. A hiányt némileg enyhítik a szerkesztő kiegészítő jegyzetei. Janics Kálmán témája a szlovákiai magyar-

ság. Tanulmányaiból vett részletek érzékeltetik, hogyan alakultak az élet– és

jogviszonyai a csehszlovák 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 hangon ábrázolják,

teret engedve a többségi népek felfogásának és beállítottságának is. Inkább té-

nyeket 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 második világháború utáni menekült és diaszpórában él.)

A harmadik rész címe: „Problémák és megoldások”. A cseh származású

Voitech Mastny a „Beneš–tétel”-t tárgyalja, vagyis a nemzeti kisebbségek felszá-

molásának 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 magatartását elemzi, sajnos csak 1983-ig és így legfeljebb
néhány szerkesztőségi jegyzetben kapnak említést az e magatartás változását
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jelző újabb események. Deák István a dunai összebékélés akadályának az időn-

ként fellángoló nacionalizmusokat nevezi és ennek mintegy illusztrációjaként Für
Lajos arról tájékoztat, hogy a Magyarországgal szomszédos országokban hogyan
tanítják a magyar történelmet. Borsody István „A magyar kisebbségek jövőjé”-ről

szólva lehangoló képet fest a jelenlegi állapotokról. A kilátások nem biztatóak.
Szerinte a nacionalista bujtogatás korában azért aligha valószínű, hogy a kisebb-

ségi magyarok könnyűszerrel engedni fognak az elnemzetlenedés vagy az elsorvadás veszélyének. Ez ellen sokat tehet a magyar kormány és a nyugati magyar-

ság. Az előbbit erős közvélemény szorítja arra, hogy tevékenyebb legyen, mint

volt eddig. E tekintetben a jó irányú változás jelei a könyv kéziratának lezárása

után kezdtek jelentkezni. A szerző úgy érzi, hogy a nemzetközi légkörnek a mó-

dosulása arra indíthatja a Szovjetuniót és a befolyása alatt álló országokat, 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 megjelent könyvére

(és ennek elődjére, az 1960-ban megjelent „The triumph of tyranny”-ra), amely-

ben megalapozott érveléssel és páratlan meggyőző 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 Előszavában 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 egyenlő jogokkal ren-

delkezik és egyiknek sem kell hátrányos megkülönböztetésektől szenvednie. Ez a
nézet utópiának tetszhetik – teszi hozzá a szerző –, de csak a szokatlan gondol-

kodás hozhat igazi békét a szokatlan bonyolultságoknak e régiójába.

John C. Campbell amerikai professzor szerint a probléma, amelyről a kötet

tanulmányai íródtak, nem pusztán magyar, hanem általános és egész Európát
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érintő probléma. Megoldásáról tehát másoknak is gondolkodniok kellene, nemcsak a magyaroknak. Campbell, aki a Bevezetés-t írta, Magyarországot saját

múltja, története, földrajzi elhelyezkedése, valamint a háború és a politikai erővi-

szonyok áldozatának nevezi. Abban egyet lehet érteni vele, hogy a háború végén
a hatalom a nyilas párt fanatikusai kezébe került és ezért, valamint a Hitlerrel

való szövetség miatt Nyugaton kevés 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 differenciáltabban nézik és némely személyek és intézmények reakciós vagy
fél–fasiszta jellege nem igen szolgáltat okot arra, hogy az egészre rásüssük 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 megtenniük a szükséges lépéseket a meg-

békélés felé. Ha erre a kormányok nem hajlandók, a lakosságnak kell tevékennyé
válnia. A javaslat utópisztikusnak hathat, érezteti a szerző és nem is titkolja,
hogy maga is szkeptikus, mert például a szovjet nyomás enyhülése sem a népek

közeledését, hanem – mint a magyar–román példa mutatja – az ellentétek élező-

dését váltotta ki. Ha a Nyugat lehetőségei korlátozottak is, fejezi be fejtegetéseit
az amerikai politológus, nem lehet közömbös Kelet-Közép-Európa jövője iránt.

A tanulmányokon kívül a szerkesztő több fontos dokumentumot is közöl és a

legtöbbet értékes jegyzetekkel egészíti ki. A Függelékben Dávid Zoltán a ma-

gyarságra 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 munkatársak életrajza és Névmutató zárja.

A tanulmánykötet oly színvonalas és értékes, hogy apró kritikai észrevételek

csak kicsinyességnek és akadékoskodásnak hathatnak. Mégis megemlíteném,
hogy érdemes lett volna a tanulmányok első megjelenési helyét és idejét is meg-

adni. Ez ugyan néhány esetben, főleg az angolra fordított írások esetében meg-

történt, de hasznos lett volna az összesre kiterjeszteni. A szerzők életrajzát olvas477

va hiányérzetet kelt, hogy a születési 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 lábjegyzetekben
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 megtervezéséért és

összeállításáért, a Yale Center for International and Area Studiest a kiadásért és

azokat (köztük a Magyar Baráti Közösséget), akik anyagilag támogatták a könyv
megjelenését.

Az év könyve [Borsody István (ed.): The Hungarians: a divided nation c. tanulmánykötetéről] Új Látóhatár, 1989. (40. évf.) 1. sz. 97-101. o.
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OLVASÓNAPLÓ
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 gazdagodtak.

A Magyar Tudományos Akadémia által 1970-ben kiadott Hazánk Magyaror-

szág, és angol változata, az Information Hungary után most németül is rendelkezésre áll egy olyan összefoglaló mű, amely Magyarországot érintő majd minden
kérdésben tudományos szakszerűséggel igazítja el az érdeklődő olvasókat. A Ha-

zánk Magyarország a maga 1080 lapjával terjedelmesebb, mint az Ungarn. A

német kézikönyvvel ellentétben nem korlátozódik az 1945 utáni időszakra, hanem a magyar történelmet, művelődést és társadalmi életet a kezdetektől tárgyal-

ja. Gazdag képanyaggal rendelkezik, ami a németből hiányzik. Ez egyáltalán
nem közöl képet. Viszont később készülvén el, sok tekintetben frissebbnek tekinthető, 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 megismertesse a hungarológiai kutatások eddigi eredményeivel és mai állásával. Az „Ungarn” ötödik

kötete egy sorozatnak, amelyben 1974 óta Törökországot, Görögországot, Romániát és Jugoszláviát mutatták be. A magyar kötet után a bolgár, az albán és a

ciprusi kötet következik. Magyar 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 törté-

nelme során, különösen az első évszázadokban szoros kapcsolatban állott a délkelet-európai népekkel és államokkal. Grothusen professzor is érinti bevezetőjé-

ben ezt a kérdést. Arra hivatkozik, hogy a kiadó az UNESCO dél-kelet-európai
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regionális bizottsága, az Association Internationale d'Études du Sud Est Euró-

páén (AIESEE) Dél-Kelet-Európa-fogalmát vette alapul és abból kiindulva

terjesztette ki figyelmét Magyarországra is.

A könyv összeállításának munkája több évet vett igénybe. A szerkesztő hosz-

szas tájékozódás után tekintélyes munkatársi gárdát szervezett, német, valamint

hazai és külföldi magyar tudósok részvételével. A felkért magyarországi szerzők
azonban, felső nyomásra, kifogásolták egy nyugati magyar szerző részvételét,

amit a szerkesztő a vállalkozás érdekében tudomásul vett és a szóbanforgó nyugati magyar szerző közreműködéséről lemondott. Erre szolidaritásból több nyu-

gati 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 országban lak-

nak és dolgoznak. Közülük 14 német, 13 nyugati magyar és 3 budapesti 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 Magyarországgal kapcsolatos
földrajzi tudnivalókat. Deák István a magyar történelem 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 felépí-

tését, szerepét és tevékenységét, a müncheni Hans-Christian Pilster a honvéde-

lem ügyét és Völgyes Iván a politikai kultúrát tárgyalja. A magyar kormányzati
rendszert, az alkotmányt és a közigazgatást Brunner György elemzi. A gazdasági
rendszerről 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 András, 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
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Kathrin Sitzler, a tér- és várostervezést Holger Fischer, az iskolarendszert a

frankfurti Wolfgang Mitter, a tömegtájékoztatást Lendvai Pál, az egyházak és

vallási közösségek helyzetét András Imre ismerteti. A kulturális részben

Hellenbart Gyula az irodalomról, Fazekas 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 államha-

talmi szervek személyi összetételét, valamint az MDP és az MSZMP irányító
testületéinek összetételét, a politikai, gazdasági és kulturális szerződések listáját,

az 1945 és 1985 közötti választási eredményeket, vezető személyiségek életrajzi

adatait, gazdag bibliográfiát, a rövidítések jegyzékét és tájékoztatást a helységnevek különböző nyelvű írásmódjáról. A kötetet név- és tárgymutató zárja.

A szerzők a nyolcvanas évek közepéig kísérték figyelemmel a Magyarország-

gal 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 szakszerű tájékoztatást egy-egy témakör-

ről, elsősorban nem a tudományos világ, hanem a Magyarország iránt érdeklődő

művelt közönség részére. A szövegek könnyen olvashatók, megértésük nem okoz
gondot, mert világos fogalmakkal és meggyőző érveléssel íródtak.

Néhány kritikai észrevétel azonban helyénvalónak és szükségesnek látszik.

Apróságokról van szó, amelyek nem csökkentik a mű értékét és jelentőségét. Így

például magyar nevek esetében (ellentétben a szláv nyelvekkel, talán a germá-

nokkal is), nem szokásos a keresztneveknek azok kezdőbetűivel való helyettesíté-

se. 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 ne-
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mesi 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 akadnak magyar menekültek,
akik odabiggyesztik nevük elé a „von” szócskát, de kissé különös ezt, mint a szó-

ban 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 szín-

házról 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 kiter-

jedt a figyelem a szomszédos országok magyarjaira, mi akadályozhatja a nyugati
magyarok művelődési teljesítményeinek számbavételét? Ha viszont – bármily

okból is – a szerkesztői koncepcióba csak Magyarország fért bele, akkor a szín-

házzal sem lehetett volna kivételt tenni. Vagy az történt, hogy a szerzők túltették
magukat a szerkesztési elveken?

Az „Ungarn” kézikönyv apró hibái ellenére is sikeres vállalkozásnak bizonyult.

Arról természetesen sem a szerkesztő, sem a szerzők nem tehetnek, hogy a megjelenést követő rövid időszak olyan változásokat hozott 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 nyelven 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, Tanulmányok,
szerkesztette Saáry Éva, SMIKK, Zürich 1987,256 l.
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A Svájci Magyar Irodalmi és Képzőművészeti Kör (SMIKK) hagyományos

őszi lugánói tanulmányi napjait 1982-től kezdődően három éven át arra használ-

ta 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 kon-

ferencián elhangzott előadásokat nyomtatásban megjelenteti és ezzel írásban is
hozzáférhetővé teszi a magyar történelem 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, valamint más művészeti ágaktól azt kívánja, hogy „a történelem által
felvetett 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 vá-

logatja 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 magyarok, elsősorban a fiatalok egy itt
született összefoglaló magyar történetet kapjanak. Ezt nem sikerült megvalósíta-

ni. Maradt tehát a másik lehetőség. Nem a Kör vezetőinek akaratából, hanem

azért, mert nem minden témakörre akadt megfelelő előadó, s nem minden megfelelő előadó volt szabad 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 jegyzőkönyve, tehát tartalmazva azok

teljes anyagát. A SM1KK az utóbbi megoldást 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
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jegyzőkönyv követelményeit sem elégíti ki, mivel nem tartalmazza az előadásokat
követő vitáknak még rövidített áttekintését sem.

Mindez csak a kiadás formai részére vonatkozik, nem a tartalomra, amely

olyan színvonalas, hogy megérdemelte volna egyetlen történelemkönyvbe 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 tanulmányban

Kocsis Gábor arról elmélkedik, miért fontos a történelem ismerete és miért vá-

lasztotta javaslatára a SMIKK a Gesta Hungarorum „legszíntelenebb 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 értelmében. A participium perfectum – múltidejű

melléknévi igenév – többes, semleges alanyesete – a gesta szó – teljes értelmében
magyarra fordítva a tettek és az elviselt dolgok összességét jelenti tehát, s ebben

az értelemben használták a középkori történetírók európaszerte. A »Gesta Hun-

garorum« a magyarok tetteinek és elviselt dolgainak összessége; s azt, hogy mi

magyarok tettünk s elviseltünk egyet s mást az elmúlt ezer év alatt Európa térsé-

gein, még azok sem tagadhatják, akik ezzel a ténnyel mindmáig nem tudnak,
vagy nem akarnak megbarátkozni.”

A tanulmányok szerzői elismert, megbecsült kutatók és írók. A budapesti

László Gyula a honfoglaló magyarság régészeti kutatásáról, elsősorban saját kutatási eredményeiről tájékoztat. Vajay Szabolcs az európai magyar kalandozásokat elemzi. Adriányi Gábor bemutatja, hogyan folyt a keresztény hittérítés Géza

fejedelem korában és hogyan történt Magyarország belépése a keresztény nyugati
népközösségbe. Bogyay Tamás a nemzetközi koronakutatást tárgyalja. Arról ír,

miért tekinthető a szentkorona a magyar történelem forrásának és szereplőjének.
Az Árpádok korának 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 kap484

csolatos emlékeket ismerteti, Sánta-Pintér Gyula pedig az ún. kassai privilégi-

umról ír. Végül Csernohorszky Vilmos terjedelmes, jól dokumentált tanulmány-

ban foglalkozik a mohácsi csatával és következményeivel, kritikailag értékelve az
ezzel kapcsolatos kutatásokat és publikációkat.

A Gesta Hungarorum második kötete a Mohácstól a kiegyezésig terjedő kort

tekinti át. A tanulmányok sorát Hanák Tibor „Történetfilozófia és magyar törté-

netszemlélet” 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 kö-

tetben érezhető leginkább, hogy a szerkesztő szeme előtt a találkozóról szóló

beszámoló és nem egy történelmi tanulmánygyűjtemény közreadásának szándéka
lebegett. Különös figyelmet érdemel Matuz József tanulmánya „A magyarországi

török hódoltság néhány főbb sajátosságáról”. A szerző kitér az oszmán birodalom

jellemvonásaira, válaszol arra a kérdésre, miért nem kebelezte be a török Mohács
után Magyarországot, ismerteti a török berendezkedést az elfoglalt országrész-

ben, az oszmán gazdasági és társadalmi életet, a hódoltság hatását a magyar fejlődésre. A tanulmány fő erénye, hogy a török megszállást nem magyar vagy nyu-

gat-európai, hanem török források alapján mutatja be. Illyés Elemér a független
erdélyi fejedelemség szerepét elemzi. Sánta Pintér Gyula a magyar nemesi vár-

megyének a török megszállás korában vívott küzdelmét mutatja be. Kocsis Gábor tanulmányának témája a reformáció hatása és jelentősége a magyar történe-

lemben. Szabó Ferenc a katolikus megújulással és Pázmány Péter működésével

foglalkozik. Csernohorszky Vilmos több mint hetven lapon Rákóczi Ferenc éle-

tét és tevékenységét tárgyalja. Deák Ernő a 19. századba viszi az olvasót, ismertetve 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 konfe-

rencia anyagát és a magyar történeti áttekintést 1945-ig nyújtva meg. Ugyancsak

egy lugánói konferencia anyagát tartalmazza az Erővonalak a két világháború
közti magyar szellemi életben című tanulmánykötet. 1985-ben ez volt az őszi
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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 szellemi, művelődési vetülete került megbeszélésre. A
két háború közti Magyarország politikai és társadalmi képét Csernohorszky Vil-

mos rajzolja meg, azzal a végső következtetéssel, hogy az ország belső bajai és
nehézségei ellenére is kormányozható maradt. Megmenekült a káosztól, az anar-

chiától, de a totális diktatúrától is, ha a szóbanforgó korszakot a német megszál-

lással, vagy legalábbis Horthy Miklós elhurcolásával lezártnak tekintjük. És annak kell tekintenünk, mert ami utána következett, mutathatott az előbbivel esz-

mei rokonságot, attól erkölcsben, módszerben és kormányzati gyakorlatban lényegesen eltért. Csernohorszky nem közli, meddig terjedt az általa inkább pozi-

tívnak, mint negatívnak értékelt időszak, de nem hinném, hogy abba az 1944.

október 15-e utáni hónapokat is beleérti. Abban kétségtelenül igaza van, hogy

Magyarországon más államokkal ellentétben önállósága éveiben sem nemzetiszocialista (Németország), sem fasiszta (Olaszország), sem bolsevista (Oroszország) önkényuralomra, 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 egészségtelen birtokviszonyokkal, a

falusi és külvárosi nyomorral, a robbanással fenyegető társadalmi feszültséggel.
Egy tárgyilagos helyzetábrázolás megérdemelt volna némi egyensúlyt a rendszer

pozitívumai és negatívumai között. Vitathatók az írók szerepével kapcsolatos
nézetei is. Vannak elfogadható érvek például az írók politikai tanácsaival szem-

beni óvatosság mellett, de túlzásnak érzem, hogy ezek olykor „egyenesen kataszt-

rófát okoznak” – miként Csernohorszky egyetértőén a német Erwin Wickertet
idézi. Nem tudom, mely magyar író politikai tanácsa vagy javaslata okozott ka-

tasztrófát. Ezt politikusok vagy katonák tettei szokták okozni. Abban aztán iga-

zán 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
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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, Jócsik Lajos, Veres Péter, Nagy István, Püski Sándor. Vajon, kikre
gondolt, 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 Gestában 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 liberalizmus-

ban, a szocializmusban, vagy a liberális szocializmusban, amit sok szociáldemokrata vall?

Czettler Antal arról értekezik, mi volt Szekfű Gyula történetszemlélete és vé-

leménye a kor irányzatairól. Miután nem indokolja, nem tudni, milyen 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 mozgalom előfutárai között tartották számon, de

tanítványának senki sem érezte magát és Szabó Dezső sem vállalta őket. A vi-

szony 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 Kodolányi,

Féja és Veres Péter sem kedvelte. Viszont mindig tisztelettel és megbecsüléssel

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 csatlakozott a szélsőjobboldalhoz). A népiek

egy csoportja az ellenállásban, a Történelmi Emlékbizottságban is együttműkö-

dött Szekfűvel, akit a bizottság vezetésében éppen Kovács Imre követett.

Czettler megállapításával szemben az igazság az volt, hogy a népiek közül min487

denki egyénileg alakította 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 Aylmer Macartney (Elemér)
angol történész, mint „Mc. Carty J.” professzor szerepel.

J. Horváth Tamás a két háború közötti katolikus megújulási kísérletekről

szólva részletesen ismerteti Prohászka Ottokár, Bangha Béla, Sík Sándor, 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 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 József” 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 elismeréssel

lehet illetni a SMIKK vezetőit – főleg Saáry Évát és B. Szabó Pétert –, 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 mű-

vek fűződnek nevükhöz. Ezek azonban nagyreszt idegen nyelveken jelennek
meg. Örvendetes tehát, hogy a SMIKK jóvoltából magyarul is hozzáférhetővé
vált sok értékes 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 történelmi

múltú családból származik, amelynek több tagja jelentős szerepet játszott a ma-

gyar politikai életben. A konzervatív oldalon ugyan, de más nézetek és irányzatok
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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 intelme-

ket 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 komolynak szánt szavakat és az apai végrendelet
szellemében rendezte be életét. Földjének jövedelmét nemes célokra fordította és

személyes pályafutásában azok közé a főurak közé tartozott, akik demokráciára
és a közjó szolgálatára törekedtek.

Tanúvallomás című könyvecskéje két részből áll. A „Mi sem voltunk rosszabbak másoknál” című első részben Magyarországon eltöltött ifjúságára és politikai
pályafutására tekint vissza, a másodikban „Pillanatfelvétel a mai Magyarországról” címmel 1985-ös magyarországi látogatásáról számol be.
A politikai pályára lépő Dessewffy példaképnek Bethlen Istvánt és Teleki Pált

választotta. Sokat tanult Esztergár Lajos pécsi polgármester agrárszociális tanai-

ból és terveiből. A. társadalmi bajok megoldásában való közreműködés szándéka

sugallta az Ország útja című folyóirat megalapítását. Ezt Barankovics Istvánnal

együtt szerkesztette, „a haladóan gondolkodó fiatalság számára”, elsősorban ifjú

társadalomtudósokat, közgazdákat, agrárszakembereket foglalkoztatva. Egy na-

pon Teleki Pál arra szólította fel, hogy vegye meg a Kis Újságot, amelyet zsidó
tulajdonosa 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 pa-

raszti érdekek szolgálatába állította. A kispolgárok és kisparasztok lapja lett, erő-

sen demokrata beállítottsággal és a középen, vagy a középtől balra elhelyezkedő
újságírókkal.
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Dessewffy szerint Teleki szemléletében konzervatív, érzéseiben demokrata

politikus volt, aki „érezte, hogy átmeneti korszak küszöbén állunk”, aki „nem félt

a változástól, de féltette a népet az anarchiától. Elkerülhetetlennek tartotta a
javak újraelosztását, amit igazságosan és emberségesen akart rendezni.”

Ez a törekvés vezérelte Dessewffy Gyulát is. Lapjában felszínen tartotta 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 tör-

ténelmi küldetését ellátni. Az elgondolás tiszteletreméltó volt, de a valóság más-

képpen alakult, a társadalmi megosztottság a parasztságon belül is jelentkezett, a
birtokosság és a birtoknélküliség mind feszültebbé tette a gazdagok és a szegények közötti viszonyt.

A háború éveiben Dessewffy Gyula nemcsak a nácizmus és háború ellenzői-

nek oldalán állott, de szövetségeseit is a baloldalon, sőt szélsőbaloldalon kereste.
Ezért kapta meg Károlyi Mihály után ő is a „vörös gróf” elnevezést. Az ellenállási
mozgalomban olyan tevékeny volt, mint csak néhányan. Hogy mi mindent tett,

arról szerényen keveset árul el, de nekem sok évvel ezelőtt alkalmam volt kézirat-

ban elolvasni akkori felesége, Éva visszaemlékezéseit a háborús évekről és kiderült, hogy a Dessewffy-lakás az ellenállás egyik központja és üldözöttek menedéke volt. A Magyar 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 indokolva
álláspontját, hogy a parasztság egysége lebegett szeme előtt és a Nemzeti Pa-

rasztpárt 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. „Tudomásul kellett venni, hogy a

szövetségesek a Szovjetunió érdekövezetébe utaltak”. A reálpolitika szerinte

490

megkövetelte, hogy a magyar politikai erők a Szovjetunióval és a kommunista
párttal való együttműködést politikai szükségszerűségnek tekintsék.

A múlt felidézése 1945-tel zárul, pedig érdekes lett volna a szerző véleményét

hallani arról a küzdelemről, amelyet a Kisgazdapárt vezető tagjaként és a Kis

Újság főszerkesztőjeként a demokrácia érdekében a sztálini kommunizmus ter-

jeszkedése ellen folytatott. Dessewffy 1947-ben menekült el Magyarországról,

1951 és 1954 között a Szabad Európa Rádió magyar osztályának főnöke volt.

1985 szeptemberében, 38 évvel távozása után Magyarországra látogatott. En-

nek a látogatásnak az emlékeit eleveníti fel könyvének második részében. Azt
vette észre, hogy a régi falu és parasztság eltűnt. Megváltozott az ország társa-

dalmi 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 – folytatja – „ami nem tér vissza többé, az a

paraszti életközösség, amely szülője és ápolója volt a mély gyökerekből fakadó
népi kultúrának. Kihal a lelkiség, amely erős volt és formálta a régi falu életét. Ez
tette a magyarság megtartó és fenntartó erejévé a parasztságot.” Benyomásait
összegezve azonban arra a következtetésre jut, hogy ha a mai fejlődés zavartala-

nul folytatódik, „a demokratikusan működő és saját lábán álló szövetkezeti moz-

galom 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 folyamatos és töretlen demokratikus fejlődés.” Az eddigi eredményeket illetően hiányosságnak tartja, hogy

semminek sincs intézményes biztosítéka és az engedmények bármikor visszavonhatok.

Ma, három évvel később és a bekövetkezett változások ismeretében ehhez ta-

lán 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 előzményei a csurgói járásban, a Magyar Öregdiák Szövetség és az EPMSZ Könyvbarátai Körének közös kiadása, New Brunswick, N.Y. és Riehen, Svájc 1988,198 l.
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Az 1956-os magyar forradalom nyugati irodalma elsősorban a – kétségtelenül

legfontosabb – budapesti eseményekre irányította a figyelmet és ezzel azt a lát-

szatot keltheti, hogy jelentős és emlékezetes forradalmi események csak a fővárosban játszódtak le. Kovács Andor könyve bevezetőjében 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 járásban végbement forradalom lefolyásával igyekszik érzékel-

tetni, mi történt a falvakban és a vidéki városokban 1956. október 23-a és nov-

ember eleje között. A szerző nem szorítkozik a forradalmi napokra, hanem visz-

szapillant 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 eljárásokat, 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 eredményeiről, a lakosságban megnőtt bizakodás-

ról, 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

eseményekben a szerző nemcsak részt vett, de vezető, irányító szerepet játszott és

mint beszámolójából kitűnik, mérséklően hatott az olykor elszabadulni látszó

indulatokra. Ennek a mérsékletnek és józanságnak tudható 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 előrelátás, a demokráciának nemcsak szavakban
való hirdetése, de őszinte átélése jellemezte. Mindez alapos emberismerettel, az

emberekkel való bánás művészetével és nagyfokú segítőkészséggel párosult.
Nagyrészt ennek tudható be, hogy Csurgó városában és a csurgói járásban boszszúállásra, erőszakra, kilengésekre nem került sor. Az olvasó jólesően állapítja

meg, hogy mily megnyerő önuralommal és igazságérzettel viselkedett a felkelt
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nép, az elszenvedett sértéseket és hántásokat nem megtorolni akarta, hanem
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 kiegyenlítődés helyett az emberek közötti ellentéteket és feszültségeket támasztotta fel.

Másokkal együtt Kovács Andornak is félnie kellett a letartóztatástól és bebör-

tönzéstől. Sikerült azonban kopói elől Jugoszláviába menekülnie, majd 1957
nyarán Svájcba jutnia. Azóta is ott él mint az Európai Protestáns Magyar Sza-

badegyetemnek alapításától fogva egyik vezetője és a svájci magyar emigráns
közélet legjelentősebb alakjainak egyike.

Könyve adatokban gazdag, nagy tárgyismerettel és az ügy iránti szeretettel

megírt beszámoló városának és járásának forradalmi eseményeiről, s mint ilyen,
értékes darabja az ötvenhatos irodalomnak.
*

Tetemrehívás, 1958–1988, Irodalmi Újság Sorozata, Szikra Nyomda, Párizs
1988,176 l.
A címben szereplő két évszám Nagy Imre és társai kivégzésének évére, vala-

mint a harmincadik évfordulóra utal. És, hogy ez a harmincadik évforduló 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 emlék-

művet – Nagy Imre és társai jelképes sírját – ábrázolja, a második e sír egyik grá-

nittömbjének magyar feliratát. A borító 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 hantolták el. A könyv Nagy Ernő Giromagny-i nyomdájában készült, jó papíron, szép nyomással és kitűnő színes, valamint fekete–fehér képanyaggal.

A szövegrész Fejtő Ferenc bevezetőjével kezdődik, utána az igazságügyi misz-

térium 1958. június 17-i ítélete olvasható Nagy Imre és társai „bűnperében”,
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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 családtagja (Vásárhelyi Miklós, Kopácsi

Sándor, Szilágyi Józsefné, Maléter Pálné) több értékes információt tartalmazó

visszaemlékezése. (Itt egyetlen észrevétel látszik indokoltnak. „Vásárhelyi Miklós

beszélgetése Federigo Argentierivel” helyett azt kellett volna írni, hogy „Federigo
Argentieri beszélgetése Vásárhelyi Miklóssal”, hiszen az előbbi a kérdező, az

utóbbi a válaszoló.) Az emlékezéseket azok a levelek követik, amelyeket Szilágyi

József családja különböző hivatalos személyekkel váltott a férj és apa földi maradványai kiadása ügyében. Azután három cikk következik, amely az Irodalmi

Újságban korábban jelent meg, az áldozatok tisztességes eltemetését sürgetve,

majd Méray Tibor felhívása az emlékműnek a Pere Lachaise temetőben történő

felállítása érdekében. A kötetben fakszimilében olvashatók azok a levelek, ame-

lyeket Nobel–díjas tudósok, neves politikusok, írók, művészek írtak, válaszolva a

védnökségben való részvételt kérő levelekre. Ezeket az Emberi Jogok Magyar
Ligájának 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. Teljes szövegük-

ben olvashatók az emlékműnél és az esti ünnepségen elhangzott beszédek.
Ugyancsak a budapesti megmozduláskor elmondott beszédek. Ezt kiegészíti
azok (nem teljes) listája, akiket Budapesten 1956 decembere és 1961 decembere

között ötvenhatos tevékenységük miatt kivégeztek. 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
dokumentumának az elkészítéséért.

Olvasónapló [Ungarn, Südosteuropa-Handbuch, Band V.; Gesta Hungarorum I–II; Erővonalak a két világháború közti magyar szellemi életben; Dessewffy
Gyula: Tanúvallomás; Kovács Andor: Forradalom Somogyban; Tetemrehívás,
1958–1988] Új Látóhatár, 1989. (40. évf.) 2. sz. 266-277. o.
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ISTEN HOZZÁD ...
Amikor Molnár József és jómagam, mint az Új Látóhatár tulajdonosai, úgy döntöttünk, hogy ez év végével, a negyvenedik évfolyam utolsó számával a folyóirat
munkáját befejezettnek nyilvánítjuk, sokkal könnyebb volt a vége szót kiejte-

nünk, mint most elhatározásunkat olvasóinknak és munkatársainknak megmagyarázni.

A döntésnél racionális szempontokat mérlegeltünk és az értelmünkre hallgat-

tunk. Az indokolásnál viszont hatalmába kerít az érzelem. A búcsúzásnál nem

titkolhatjuk el, hogy bizony fájdalom és szomorúság megválni attól a munkától,
amely kezdettől fogva emigrációnk értelme volt. Nélküle sokkal nehezebb lett
volna mindazt elviselni, amin a külföldön töltött évtizedekben átmentünk.

Folyóiratok általában úgy szűnnek meg, hogy betiltják, megfojtják, elnémítják

őket, elfogy az olvasóközönségük és pénzük, felbomlik a kiadók és a szerkesztők

közötti együttműködés, vagy a szerkesztők unják meg a lapcsinálást és visszatérnek az írói munkához.

Az Új Látóhatár megszűnésének hátterében hiába keresnénk ilyen okokat.

Magyarországon szabaddá lett az irodalom és a nyugati magyar íróknak sem

egyetlen megjelenési fórumaik többé a külföldön működő orgánumok. Az egyik

ok, amiért a Látóhatárt 1950-ben elindítottuk tárgytalanná vált. Mégsem mondanám, hogy az Új Látóhatár a Magyarországon bekövetkezett változások miatt

elvesztette létjogosultságát. Van még elegendő ok, ami miatt nyugodtan megjelenhetnék továbbra is.

Egy ilyen irodalmi és politikai szemle éltető eleme nemcsak a tagadás és a

szembenállás, mint volt az elmúlt évtizedekben, hanem a másság, a különbözőség is. Magyarokként ugyan, de a hazaitól eltérő életfeltételek között, idegen
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hagyományok, beidegzettségek és kultúrák hatására mások vagyunk, mint a ma-

gyarországi, az erdélyi vagy a vajdasági magyarok. Attól eltekintve, hogy immár
vannak saját hagyományaink is, amelyek éppen úgy befolyásolnak, mint a debre-

cenieket a tiszántúliak vagy a pécsieket a dunántúliak. Ha van létjogosultsága egy
szegedi vagy szombathelyi folyóiratnak, miért ne lehetne egy müncheninek, ró-

mainak, párizsinak vagy chicagóinak. Az Új Látóhatárt tehát nem kellene meg-

szüntetni politikai okokból vagy azért, mert kétségessé vált, hogy szükségük vane a nyugati magyaroknak saját irodalmi orgánumokra.

Azért sem, mintha a nyugati magyar írókat immár kielégítené, hogy Magyar-

országon közlik műveiket. E tekintetben az a helyzet, hogy még mindig vannak

szép számmal szerzők, akik politikai vagy személyi okokból ezután sem kívánnak
publikálni Magyarországon. Ezt éppen úgy tiszteletben kell tartani, mint azt,

hogy mások élnek a hazai megjelenési lehetőségekkel. Vannak munkatársaink,
akik egyaránt publikálnak Magyarországon és külföldön. Vannak, akik azt sze-

retnék, hogy bizonyos témák feldolgozása először itt történjék és csak azután
másutt, és vannak, akik az első közlés helyének a mi folyóiratunkat választják.

A létjogosultság mellett szól, hogy sem szerzőink, sem előfizetőink, sem olva-

sóink száma a megváltozott magyarországi állapotok következményeként nem
csappant meg. Kéziratban ugyanúgy nincs hiány, mint érdeklődésben és figye-

lemben. Mindig annyi kéziratunk volt, hogy egyszerre akár két vagy három számot is összeállíthattam volna.

Miért akkor a vég bejelentése és a búcsúzás?

Azért, mert elfogyott az erőnk. Nem bírjuk tovább. A folyóiratszámok elké-

szítése nemcsak szellemi és idegi, hanem fizikai megerőltetés is. Mind a hárman,
akikre a sok tennivaló hárul, túl vagyunk a hetvenen. A szellemi munka még csak
menne, de a fizikai már nem. Lehet, a mi hibánk és mulasztásunk, hogy így történt. Talán ügyetlenségünk következménye is, hogy nem akadtak ifjú segítőtár-

sak, pedig gondoltunk rá és kísérleteztünk, de nem sikerült. Nem tudtunk olyan

fiatalokat találni, akik vállalták volna a munkát, minden anyagi ellenszolgáltatás

nélkül. Valószínűleg hiányzott belőlük az a megszállottság, amellyel a sors meg-
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ajándékozott minket, és amely nélkül valószínűleg már az első nehézségek után
fel kellett volna adnunk a folyóiratért vállalt küzdelmet.

Sokat töprengtünk azon, hogyan menthető meg az Új Látóhatár és lehetne-e

folytatni a mi közvetlen részvételünk nélkül is. Ajánlat a folyóirat teljes vagy
részleges átvételére mind idekint, mind Magyarországon akadt, nem is egy. Eze-

ket azonban udvariasan és köszönettel elhárítottuk, mert nem láttunk elegendő

biztosítékot arra vonatkozóan, hogy folyóiratunk szelleme és színvonala csorbítatlanul megmaradhat. Nem az ajánlattevők személye és szándéka tartott vissza a

velük való megegyezéstől, hanem a tulajdonváltással járó kockázatok és a jövőt
illető kétségek.

Hogy a folyóiratot nem telepítettük át Magyarországra, nagy mértékben azért

történt, mert az Új Látóhatárt a nyugati magyar irodalom orgánumának tekint-

jük és úgy véljük, legjobb, ha majdan a magyar irodalomtörténet is annak köny-

veli el. Egész léte emlékeztessen a nemzet életének egy viszontagságos és szomo-

rú korszakára, az önkény és a megosztottság évtizedeire, arra a küzdelemre, amelyet a szabadságért, a demokráciáért, a szellem autonómiájáért, a virtuális és a
valóságos Magyarország találkozásáért folytattunk.

Hadd említsek még egy érvet a mostani megszűnés mellett. Talán még el-

húzhattuk volna egy-két évig, miként némely munkatársunk ajánlotta. Az is

lehet, hogy ezt egy ideig egészségünk sem sínylette volna meg túlságosan. A

természeten azonban nem lehet kifogni. Egy-két év múlva is a maihoz hasonló

problémát okozna a megszűnés. Nekem az a véleményem, hogy egy vállalkozást

a delelőjén kell abbahagyni és nem akkor, amikor hanyatlani kezd. A negyvenedik évfolyam alkalmából a korábbinál is elevenebbül nyilvánult meg az a felfogás,
hogy folyóiratunk az elmúlt évtizedekben jelentős teljesítményt nyújtott és ezt
olyanok is hajlanak elismerni, akik a szerkesztési politikánkat olykor fenntartá-

sokkal kísérték. Attól félek, hogy az öregedéssel nemcsak erőnk és energiánk

fogy, figyelmünk csökken, idegeink romlanak, de esetleg önnön munkánk megítélésében is kopik a kritikai érzékünk. Magyarán: nem vesszük észre, hogy

gyengébbek és rosszabbak vagyunk, a csúcson túlra, a leszálló ágra kerültünk.
Nincs annál elszomorítóbb, mint ha az olvasók hanyatlást és visszaesést tapasz-
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talnak, a felelős személyek meg mindezt képtelenek felismerni. Kár lenne, ha az

Új Látóhatárral is ez történnék. Tudni kell, mikor érkezett el a félreállás, a viszszavonulás, a befejezés ideje.

Mint szerkesztőt megnyugvással és elégedettséggel töltöttek el az elismerés

szép szavai, amelyeket folyóiratunk szerepéről és jelentőségéről munkatársaink

fogalmaztak meg, akik előtt az elmúlt hetekben már nem titkolhattuk, hogy
megszűnünk. Tudom, nem udvariaskodtak, hanem őszintén és meggyőződéssel

nyilatkoztak arról, mit jelent nekik a folyóirat és miért szomorítja el őket a vége.
Az Új Látóhatár irodalomtörténeti megítélése majdan be fog következni és helyét is kijelölik az arra illetékesek. A mérleg elkészítése nem a mi feladatunk. Mi
csak azt mondhatjuk, hogy amire vállalkoztunk, azt igyekeztünk tisztességgel és

képességeinkhez mérten elvégezni. Az Új Látóhatár megjelenési lehetőséghez
juttatott négy évtized alatt több száz nyugati magyar írót, igyekezett égető kérdé-

sek tisztázásához hozzájárulni, az ország és a nép állapotáról tájékoztatni, olyan
ügyeket és kérdéseket tárgyalni, amelyeket Magyarországon tiltottak és olyan
elveket hirdetni, amelyeket üldöztek. Egy majdani mérlegkészítés nyilván arra is

kiterjed, hogy ennek mi volt az értelme, következménye és hozzájárult-e a nemzet és az ország helyzetének javulásához.

Olvasóink talán nem tartják szerénytelenségnek, ha a búcsúzás alkalmából a

magam személyes mérlegét is elkészítem. Ez inkább pozitív, mint negatív. 1958-

tól kezdve, mint felelős szerkesztő több örömet könyvelhettem, el, mint szomorúságot. A legnagyobb boldogságot az okozta, hogy az Új Látóhatárt a vele egyet

nem értők is tekintélyes és jelentős folyóiratnak tekintették és akadtak nem kis

számban olyanok, akik a legjobb nyugati magyar folyóiratnak nevezték. Ez nem-

csak azok érdeme, akik a szerkesztésben részt vettek, de még inkább azoké, akik
legjobb írásaikat az Új Látóhatárnak adták. A legfényesebb nevek viselői és az

ismeretlen kezdő írók egyaránt tiszteletdíj nélkül dolgoztak, aminthogy a szer-

kesztők munkájának honorálására sem volt soha lehetőség. A munkatársak hűsé-

ges kitartása és áldozatkészsége méltán társul az előfizetők és olvasók hűségéhez.
Az a magas színvonal, amelyet folyóiratunkról szólva oly gyakran és oly sok helyütt emlegetnek, elsősorban munkatársainknak köszönhető, hiszen az ő műve498

iknek összessége adta az Új Látóhatár már ma is irodalomtörténetinek mondott

értékét. A velük való együttműködés nemcsak szerkesztői öröm volt, de emberileg is kivételes ajándék.

Persze, kudarcok és balsikerek sem kerültek el, vereségeket is szenvedtem és

méltánytalannak érzett ütések is értek. Talán Istentől kapott természetemnek

köszönhetem, hogy az értetlenség, a támadás, a felsülés és a fiaskó nem kedvetle-

nített el, nem idézett elő belső sérülést és nem tántorított el azoktól a céloktól,
amelyeket magam elé tűztem és követni kívántam. Sok vita középpontjába kerül-

tem és többször éreztem, hogy ellenfeleim igazságtalanok velem szemben, különösen, ha a támadók nemtelen eszközökhöz folyamodtak. De a csalódás és a

keserűség hamar elillant, mert mindannyiszor felülkerekedett bennem a felisme-

rés, hogy az embert az alkotás, a teljesítmény igazolja, és inkább arra fordítsa
energiáját, mint a vélt vagy valóságos sérelmeken való kesergésre, netán azok
megtorlására.

A búcsúzás pillanatában – hogy ez írás személyes részének végére jussak – az

Új Látóhatárnál végzett szerkesztői munkám örömeire gondolok: a zavartalan
együttműködésre azokkal, akikkel a folyóirat gondjai összekötöttek (elsősorban

Molnár Józseffel és Sztáray Zoltánnal), a bizalomra, amellyel régi és új munkatársak megajándékoztak, a hűségre, amellyel az előfizetők és az olvasók az Új

Látóhatárt fenntartották, azokra a nyugati magyar szellemi és értelmiségi intézményekre, amelyek közreműködtek olyan légkör kialakításában, amelyben ér-

vényre juthattak a folyóiratunk által termelt és népszerűsített értékek.

Büszkeséggel tölt el, hogy a Látóhatár és az Új Látóhatár négy évtizedes te-

vékenységében részt vehettem. Köszönet mindenkinek, aki támogatott és segített

abban, hogy a bajokat feledve munkámat mindig jókedvvel és élvezettel végezhessem.

Isten hozzád, Új Látóhatár! Isten hozzátok. kedves olvasók, előfizetők, mun-

katársak!

Isten hozzád… Új Látóhatár, 1989. (40. évf.) 4. sz. 581-584. o.
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Kötetünkben Borbándi Gyulának a müncheni folyóiratban megjelent írásait gyűjtöttük ösz-

sze. Összesen 3.039.158 karaktert, betűt írt le azokban a tanulmányokban, vitairatokban,
könyvismertetésekben, melyek a könyv lapjain olvashatók. Írásai 1520 kéziratoldalt tesznek ki.

Megsüvegelendő teljesítmény, még inkább, ha hozzátesszük, hogy ezek a cikkek nem pusztán
papírra vetett sorok voltak, hanem számos esetben politikai folyamatok mélyreható elemzései,

nem egyszer közéleti változások elindítói. Borbándit úgy ismerjük, mint a magyar emigráció
krónikását. Ezekről az oldalakról azonban kibontakozik a politikai gondolkodó, az irodalmi

kritikus, a merengő, saját álláspontját mérlegelő ember portréja.

Első írása a folyóirat 1951-es évfolyamában jelent meg, az utolsó pedig a záró számban,

1989-ben, melyben elköszönt a folyóirat negyven éven keresztül hűséges olvasóitól. Az Új
Látóhatár azért fejezte be működését, mert Magyarországon elkezdődött a rendszerváltoztató
folyamat, az emigráció tagjai szabadon beléphettek az országba, publikációik megjelenhette a

hazai lapokban, azaz a Látóhatár–Új Látóhatár feladata, azaz a demokratikus közélet fenntartása az emigrációban, megszűnt. Hatása, emléke azonban nem szürkülhet, nem veszhet el.

Kiadónk Borbándi Gyula születésének 100. évfordulója előtt tisztelegve gyűjtötte össze a

müncheni folyóiratban megjelent írásait, melyet négy kötetben, évtizedenkénti bontásban tárunk az érdeklődők elé. Ezeken az oldalakon nyomon követhető a huszadik század második
felének története, a magyarság sorsának alakulása, az 1945 utáni magyar emigráció irodalmi és
politikai munkásságának értékelése.

Borbándi Gyula neve összeforrott a demokratikus Magyarország újjáélesztését megteremtő

közéleti küzdelemmel, a rendszerváltoztatás előzményét jelentő szellemi mozgalommal, a nem-

zeti függetlenség eszményével. Írásai időszerűek maradnak bármely korban, ahol a magyarság
sorskérdéseiről szó kerül.

A kötet az ujlatohatar.com web-oldalon kerül közlésre. Tisztelettel adózunk az 1945 utáni
magyar emigráció alkotói és krónikásuk Borbándi Gyula emléke előtt.
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