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A MAGYAR IRODALOM KRÓNIKÁSA
Keveseknek adatik meg, hogy életük során mindvégig azzal foglalkozhatnak, ami

szívük vágya, akiknek szakmai munkája és hivatása összefonódik. Czigány Lóránt
egyike volt ezen szerencséseknek. Bár élete felét önként vállalt száműzetésben kényszerült leélni, a magyar irodalom iránti elkötelezettségét soha nem adta fel. Szülőföldjétől távol is minden gondolatát a magyar nyelv és irodalom szolgálatába állítot-

ta. Immár tíz éve, hogy nélkülöznünk kell pontos mondatait, ironikus megjegyzéseit,

találó hasonlatait. Megjelent írásai azonban mind a mai napig eligazítást jelentenek
az érték és a színvonal megítélésében. Két nyelven alkotó író, irodalomkritikus volt.
Megismételhetetlen gondolat, amit ezzel kapcsolatban 1978-ban Siklós Istvánnal

folytatott beszélgetésében megfogalmazott: „...nem kétséges, hogy a második írói

nyelv tudatos döntés eredménye, még akkor is, ha úgy érzi magát az író, mint aki

bezupált, katonaruhát öltött. Azt hiszem, ez a hasonlat pontos, mert nekem az angol

nyelv egyenruha, feszes és jól vasalt, makulátlan tisztaságú. Kicsit mereven mozgok

benne, kissé talán elfogódottan, mert ismerem a korlátaimat, tudom, hogy mit
mondhatok és mit nem, milyen magasra emelhetem a karom anélkül, hogy a zubbony szétrepedne rajtam, leguggolhatok-e váratlanul anélkül, hogy a nadrág feslene.

Ugyanakkor egy kicsit peckesen is járok benne, büszke vagyok arra, hogy egyenruhá-

ban is tudok mozogni, még ha csikorog is olykor a csizmám, és mindig túl feszesre
húzom a derékszíjat. Tudom, hogy hosszú évek szolgálatával kiérdemlem majd az
előléptetést, magasabb rangú tiszt lehetek, akár talán még törzstiszt is. Mert tábor-

nok, az sohasem lesz belőlem. Mindig lesznek feljebbvalóim, akik kifogásolhatják ezt
vagy azt a mozdulatomat, hiszen végső soron ők döntik el, hogy hibátlanul betar-

tom-e a szolgálati szabályzatot. Mint minden egyenruha, az angol mundér is fáraszt
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egy kissé, le kell vetnem időnként, s ilyenkor civil gúnyába bújok. Civilben teljesen

más a világ, megjelenhetek slamposan és borotválatlanul, viselhetek lyukas könyökű

pulóvert, s félretaposott sarkú cipőt, mindez nem számít, mert így is az vagyok, aki
vagyok, éppen úgy mint szmokingban. Nem kell az előírásokkal törődnöm, civilben
leülhetek a földre is, nem számít, ha poros lesz az ülepem, úgy öltögethetem a nyel-

vem, ahogy éppen kedvem szottyan rá, nem érint érzékenyen, ha a hátam mögött
megszólnak érte, az se bánt, ha szemrehányás ér, hiszen civilben egy köztársaság

egyenjogú polgára vagyok, kedvem szerint halmozhatom a jelzőket, megcsavarhatom

a szólásokat, felrúghatom a szabályokat, civilben bátrabb vagyok, bizalmas, barátsá-

gos vagy éppen kimért, civilben, ha akarom az égbolt muskátli vagy mályva színű, a

hűtőszekrény zümmögése megkopasztott jércék kárálására emlékeztethet, ha aka-

rom. Civilben nem kell dezodoráló rudacskákat használnom, mert nem izzaszt meg,
amit csinálok, civilben még egyenruhát is ölthetek, s azzal vágom ki magam, hogy
álarcosbálba igyekszem. Civilben, ha akarom, saját magamon is nevethetek, hogy

milyen gondterhelten vagy fennkölten lépkedek, ha egyenruha van rajtam.”1

Czigány Lóránt úgy használta a magyar nyelvet, mint civil élete öltözetét. Színe-

sen, ízesen fogalmazott, hivatása volt a szépírás. Az emigráció persze behatárolta
alkotói fórumainak számát, ám ő kihasználta a lehetőségeket, írásai valóságos műre-

mekekre sikeredtek. Különös vonzódása volt az Új Látóhatár felé. Ez a Münchenben

megjelenő folyóirat volt számára a publicisztikai terep. Becsülte Borbándi Gyulát és
Molnár Józsefet hajthatatlan minőségigényéért, nyitott gondolkodásukért, nemzeti

elkötelezettségükért. Jelen kötetünkben Czigány Lórántnak az Új Látóhatárban
megjelent írásait gyűjtöttük össze és tesszük közzé a Látóhatár-Új Látóhatár számait
bemutató web-oldalon, azzal az igénnyel, hogy koncentráltan megmutassuk mikép-

pen szolgálta az összmagyar irodalmat az a kritikus szemléletű, ugyanakkor a magyar
nyelv és irodalom iránt elkötelezett szemlélet és magatartás, amit Czigány Lóránt a
folyóiratban megjelenő írásaiban képviselt.

1

Magyar író Angliában. 1978-as beszélgetés Czigány Lóránttal. A beszélgetést készítette Siklós István. Forrás. 2002. évi 5. szám. 108-112. o.
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Czigány Lóránt alig huszonegy évesen hagyta el hazáját, tegyük hozzá kényszerű-

ségből, életét, szabadságát mentve, s nem valamilyen kalandvágytól hajtva. Az 1956os felkelés és nemzeti szabadságharc generációformáló hatását ő fogalmazta meg

legtisztábban. A magyar kulturális emigrációban különleges helyet foglaltak el az
1956-ban külföldre menekülők. Számukra a magyar forradalom volt művészetük

„origója” kiindulópontja. A szabadságáért küzdő nemzedék lett a „magyar irodalom
középnemzedéke”, ahogyan a nyugati magyar irodalomról készített BéládiPomogáts-Rónai szerzőtriász kötete elnevezte őket, kissé persze tompítva forradal-

miságukat, az 1956-os szabadságharc melletti következetes kiállásukat a művészetek
számtalan területén.

E nemzedék saját útjának megtalálása távolról sem nevezhető zökkenőmentes-

nek. Czigány Lóránt már 1954-ben egyetemi felvételije során megtapasztalhatta,
hogy más a személyes elképzelés és a rideg realitás közötti különbség. Bár a pesti és

debreceni bölcsészegyetemre kívánkozott, ám mint osztályidegen felvételét kiváló
tanulmányi eredményei ellenére elutasították. A szülői segítség végül bejuttatta a
szegedi egyetem magyar-történelem szakára, így vágyai, ha részben is, de teljesülhet-

tek. A sors útjának kifürkészhetetlen elágazásai megismétlődtek pár évvel később,

amikor már Angliában került válaszút elé, egyetemi tanulmányait akkor folytathatja,
ha orosz nyelvből tesz államvizsgát. A válaszutak azonban nem gyöngítették, hanem

erősítették elszántságát. A magyarországi kalodából kiszabadulva már megerősödött

lélekkel kereste a kiutat az itthon elutasított kötelező orosz nyelv felvétele elől, és
találta meg a Londoni Egyetem Szláv és Kelet-Európai Intézetének ajánlatában,
ahol magyar nyelv és irodalom főszakból és modern európai történelem, mint mellékszakból szerezhetett diplomát.

Czigány Lóránt egyike volt azoknak, akik hamar felismerték, hogy az emigráció

és az itthon maradottak közötti kapcsolat nem szakadhat meg. Akik a szülőföldön
kívül élnek, mégha be is illeszkedtek új lakóhelyük környezetébe, emlékeiket, olvasmányaikat, kultúrájukat nem feledhették. Az Angliában élő emigráns magyar közösség egyébként is ismert volt irodalmi érdeklődéséről, az itthonról néhanapján kiláto-

gató magyar írók, költők bizton számithattak a londoni magyarok szíves vendéglá-

tására. Czigány Lóránt kezdeményezte 1964-ben a londoni Szepsi Csombor Kör
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megalakítását, mely baráti társaságként indult, ám rövidesen a magyar irodalom

angliai hídfőállása lett. A Szepsi Csombor Kör azzal a céllal létesült, hogy a magyar
nyelv és irodalom, valamint a művészetek terjesztését segítse, ösztönözze. Munkára

és együttműködésre kívánt alkalmat nyújtani azoknak, akik elfogadták a magyar
kultúra egyetemlegességét, megőrizni, fejleszteni kívánták azt. A kör létrehozói –
Czigány Lóránt, Siklós István és Cs. Szabó András – 1956-os menekült magyar

diákok voltak, akik azért tevékenykedtek, hogy szülőhazájuk, Magyarország hírnevét
öregbítsék.

Amikor felmerült annak lehetősége, hogy alakuljon egy az ithoni és a küldföldön

élő magyarság kulturális kapcsolatait megerősítő szervezet, Czigány elsőkként csatla-

kozott a gonsolathoz. Az Anyanyelvi Konferencia lelkes támogatói közé tartozott,
vállalva az ezzel járó kritikát, mely az emigrációs értelmiség egy részétől érte. Hite
szerint járt el, a „magyar irodalom szószólója” volt. [Pomogáts Béla megfogalmazása]

Az Új Látóhatár szerkesztői nem támogatták az Anyanyelvi Konferencia gondo-

latát, ezért némi törés állott be a folyóirat és Czigány kapcsolatában, ám a törelmes

párbeszéd, az értékek iránti elkötelezettség pár év múltán ismét közel hozta egymás-

hoz a lapot és az irodalomtörténészt. Nem tagadható, hogy a Czigány Lóránt által

két kötetben összeállított Látóhatár és Új Látóhatár repertórium az emigráns magyar
kultúra értékmentésének meghatározó kiadványává vált.2 Egyrészt, mert a müncheni

folyóirat írásaiból pontosan nyomon követhető az 1945 utáni emigráns magyar ér-

telmiség közéleti és irodalmi tevékenysége, másrészt átfogó térképet nyújt a negyven
éven át felejtésre ítélt nyugati magyar irodalom terméséről.

Czigány Lóránt Új Látóhatárban megjelent írásainak egy kötetben történt össze-

gyűjtésével és közlésével tiszelegni kívánunk a magyar irodalom „nagykövetének”

emléke előtt, ugyanakkor fel kívánjuk hívni a figyelmet arra, mennyire aktuálisak és
örökérvényűek gondolatai ma is.

Pilisszentkereszt, 2018. szeptember 2.

2

Új Látóhatár repertórium 1950-1975. Új Látóhatár. 1976. évi 1-2. szám, és Új Látó-

határ repertórium 1976-1987. Új Látóhatár. 1988. évi 3. szám.
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Szeredi Pál

AZ ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR1
„Nyelvész urak jobban tudják,

A költő jobban érzi.”

ARANY JÁNOS

Egy nyelv gazdagságát – többek között – a szókincs nagysága határozza meg. A
szavak funkciója fogalmak, képzetek nyelvi jelölése. Nyilvánvaló tehát, hogy azon a

nyelven lehet gondolatokat a legdifferenciáltabban kifejezni, melyben a legtöbb szó
van. Hogy melyik nyelvben van a legtöbb szó, azt eldönteni nem lehet, a nyelvtudós-

oknak nem is feladatuk, hogy eldöntsék. De egy nyelv szókincsének gazdagságát mi

sem bizonyítja „kézzelfoghatóbban”, mint az illető nyelv nagyszótára. Ha csupán ezt
vesszük figyelembe – a kézzelfogható bizonyítékot – az angol nyelv valószínűleg a

világ legfejlettebb nyelve, mert az Oxford Dictionary2 sokkal több nyelvi adatot tar-

talmaz, mint talán bármelyik más szótár a világon. Az Orosz Tudományos Akadé-

mia az ötvenes évek elejétől kezdve adja ki az orosz nyelv nagyszótárát3, mely mére-

teiben az angolhoz hasonló mammutvállalkozás. A német nyelvészek több évtizede

dolgoznak a Grimm-féle nagyszótáron, melynek publikálása talán a század végére

befejeződik és akkor a világ legnagyobb szótára lesz. A nagy népeken kívül közép- és

kelet-európai szomszédainknak is van már modern értelmező szótáruk.

Sajnos, a magyar nyelv nagyszótára még nem készült el, noha a Magyar Tudo-

mányos Akadémia már 1898-ban elhatározta a 19 századi irodalmi nyelv
1
2
3

Megjelent az Új Látóhatár 1960. évfolyam 5. számában.
13 kötetben 1884 és 1928 között jelent meg.

Szlovarj Szovremerinovo Ruszkovo Jazika Eddig 9 kötet jelent meg, A-tól P-ig, 1948
óta.
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nagyszótárának megíratását. Az elmúlt hatvan évben az egymást váltó nyelvész nem-

zedékek mintegy négy millió adatot céduláztak ki, ezzel a munka nagyrészét már
elvégezték, de még 10–15 évi további erőkifejtést igényel az adatgyűjtés befejezésé. A
szótár kiadása, 20 vaskos köretben, újabb 8–10 évet venne igénybe4. A mi generáci-

ónk remélheti, hogy a nagyszótár megjelenését a század nyolcvanas éveiben még
megéri. A nagyszótár megjelentetése fájdalmas és régi adósság felszámolása lesz, a
most megjelenő Értelmező Szótár pedig legalább törlesztés az adósságból.

Nálunk először Bessenyei veti fel a francia felvilágosodás szótárírói törekvéseinek

hatása alatt egy „tekélletes Magyar Lexicon” megírásának szükségességét. Egy ma-

gyar társaság iránt való jámbor szándékában elpanaszolja, hogy ilyen dolgokban még
eddig legkevesebb igyekezetét mutatta a mi Nemzetünk”. A 19. századi tudományos
akadémiák a nyelvek nagyszótárainak összeállítására alakultak. A nagyszótár elkészí-

tése már a reformkor elején szerepelt a Magyar Tudós Társaság céljai között. Az
1834 október 15-iki ülés utasítást ad az elkészült nagyszótári terv kinyomtatására. Ez

a tervezet a Teleki-féle javaslat (1817) továbbfejlesztése és közvetlen előzménye a

Czuczor–Fogarasi által 1840-ben kidolgozott végleges tervnek, melyből első nagyszótárunk született5. A reformkorban nyelvi magyarságunk volt legfontosabb nemze-

ti értékünk, melyet védenünk kellett, de ugyanakkor fegyverünk is, mely védett min-

ket egy idegen kultúra expanziós kísérletei ellen; felemelkedésünk egyik oka nyelvi
nacionalizmusunk volt.

Ma, több mint egy évszázad múltán, habár a probléma nem olyan kiélezett for-

mában jelentkezik, mint a reformkorban, nyelvtudósaink feladata még mindig a

nemzeti kultúra hordozója – a magyar nyelv védelme. Nyelvünk diadalmasan került
ki az élet-halál harcból, de csiszolásán, tökéletesítésén még mindig sokat kell fára-

doznunk. Ennek egyik elengedhetetlen feltétele a nyelv szabatos leírása, értelmező
szótár formájában.

4
5

Németh Gyula közlése, Magyar Tudomány, 1959, 12., 639. o

Vő. Gáldi László: A magyar szótárirodalom a felvilágosodás korában és a reformkorban. Akadémia Kiadó, 8p. 1957., 469. o.
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A Bérezi Géza és Országh László szerkesztésében megjelenő szótár6 az első ma-

gyar munka, mely nagy tudományos apparátussal, számos nyelvész, író, technikai
szakember segítségével megkísérli, hogy a modern magyar nyelvről lexikális képet
nyújtson. A szótár 6 kötetre terjed, ugyanúgy, mint közvetlen és egyetlen őse7, a
majdnem száz évvel ezelőtt megjelent Czuczor–Fogarasi szótár. Ez azonban jóindu-

latú dilettánsok műve, egyikük sem képzett nyelvész. Czuczor költő, Fogarasi jogász
volt, de ösztönösen helyes nyelvérzékük, állhatatos kitartásuk és hazaszeretetük a
reformkori magyar nyelv jó leírását eredményezte. Ezzel szemben Bérezi Géza akadémikus a legkiválóbban képzett nyelvészek egyike, a Hunfalvy, Budenz, Szinnyei,

Simonyi, Melich és Gombocz hagyományok folytatója. Talán kitűnő Szófejtő Szótára az a munka, melyet a nagyközönség is jól ismer és amely egyetlen ilyen szótár a

torzóban maradt Melich–Gombocz vállalkozás óta. Országh László nevét az angol
nyelvterületen élők jól ismerik, hiszen szótárait mindannyian használjuk. Országh

professzor amerikai egyetemen doktorált és az angolnyelvű szótárirodalom kiváló

ismerője. Az ő társszerkesztői működése biztosíték arra, hogy az Értelmező Szótár
alapelveinek meghatározásakor mindazokat a módszertani eredményeket felhasználták, melyek a nyugati szótárszerkesztést már jellemzik.

A Szótárt 10 tagú szerkesztő bizottság készítette belső munkatársak és

szócikklektorok segítségével. A szerkesztésben részt vettek nyelvészek: Kelemen
József, Berrár Jolán, Hexendorf Edit, Szabó Dénes, Gáldi László, Hadrovics László,
irodalomtörténészek; Keresztury Dezső, Szenczi Miklós, Rubinyi Mózes, Zolnai

Béla, írók, költők: Áprily Lajos, Berczeli A. Károly, Örkény István. A névsor koránt-

sem teljes, csupán keresztmetszetét adja a szótár különféle szakképzettségű munka-

társainak. Sajnálatos azonban, hogy vidéki nyelvészek nem túlságosan kaphattak a
szótár munkálataiban szerepet. Ennek bizonyára megvannak az Akadémia belső
6

7

A Magyar nyelv értelmező szótára. Szerkesztette a M.T.A. Nyelvtudományi Intézete,
I. kötet A-D., Bp. 1959. 1091. o., II kötet E-Gy., Bp. 1960., 1137. o.

A Czuczor-Fogarasi szótár 1862-1874 között jelent meg. Természetesen nem az

egyetlen említésre méltó szótár, de mindenesetre a legterjedelmesebb. Jelentős még
Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, 2 köt., és Balassa József szintén kétkötetes munkája, mely 1940-ben jelent meg.
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szervezetében rejlő okai. A most elhunyt Mészöly Gedeon, vagy Nyíri Antal professzor neve – hogy csak szegedieket említsek – a szótár anyagának bizonyos szekció-

ját jobban fémjelezte volna, mint néhány az Akadémiához közelebb álló – pesti kollégájuké.

A nagy szerkesztőgárda sok előnyt biztosit egy ilyen jellegű vállalkozásnak. Vi-

szont a szerkezetben bizonyos egyenetlenségeket is okoz, melyet csak akkor lehetne
kiküszöbölni, ha „egy lelkes és okos” szótáríró írná meg az Értelmező Szótárt, persze
ő is megfelelő segéderőkkel, mondjuk 20 év alatt8. Ezt az ideális szótárírót, aki a

nyelv függőleges és vízszintes tagozódásával meg tudna birkózni, sajnos nem lehet

megtalálni, ahogy ezt már Bessenyei is észrevette: „Egy tekélletes Magyar Lexicon”
írására egy ember éppen nem elégséges. Mert hol vagyon az, a’ ki minden Tudományokban, Kézi Mesterségekben, Hivatalokban, Életnek Nemeiben olyly jártas, és

gyakorlott légyen, hogy mindent a maga nevén tudjon nevezni, és minden dologról
úgy szólljon, mint az, a’ ki azt a Mesterséget legtekélletesebben érti?9.

Az Értelmező Szótár munkálatai 1950-ben kezdődtek meg10, a Magyar Tudo-

mányos Akadémia átszervezése után, Országh professzor vezetésével. Az átszervezés

jelentőségét nem akarjuk méltatni, de azt meg kell mondanunk, hogy a szótárkiadás
lehetőségeit nagymértékben elősegítette. Az elmúlt 10 év alatt a Szótári Bizottság

munkájának eredményeképpen a magyar szótárkiadás világviszonylatban is előkelő

helyre került. Kétnyelvű szótárak – habár a „vonal” az orosz nyelvű szótárak kiadását
szorgalmazta, mint legfontosabbat, minden világnyelvről elkészültek, illetve készül-

nek11. Ennek keserű mellékzöngéje csupán az, hogy az ötvenes évek első felében
8
9
10

Vő. Németh Gyula idézett cikkével, 643. o.

Egy magyar társaság iránt való jámbor szándék. Bécs. 1790. 27–28. o.

Az Akadémia nagyszótára, melyet korábban említettünk, szintén újjászervezett bi-

zottság munkájával készül 1953 óta. A szótár teljes címe: A magyar irodalmi nyelv

nagyszótára a felvilágosodás korától napjainkig. 1772–1972 közötti korszak nyelvét

dolgozza fel. A munka jelenlegi állásáról Gáldi László számol be A Magyar Nyelvőr
11

egyik számában. (Nyr. 84: 182–196.)

Érdekes megemlíteni, hogy az élő nyelv legteljesebb gyűjteménye Eckart Sándor

Magyar-Francia szótára.
12

kiváló szótárírók kénytelenek voltak kétnyelvű szótáraikat a keleti világrendszer szte-

reotip frázisaival teletömködni, melyeknek nyugati nyelvekre való fordítása nem kis
agymunkát igényelt és nevetséges nyelvi lehetetlenségeket eredményezett franciául

vagy angolul. Az elv még mindig nem változott, ahogy ezt Propper Lászlónak, az
Akadémiai Kiadó szótárszerkesztési osztályvezetőjének tollából megtudjuk: „A poli-

tikai és ideológiai munka a szótárszerkesztés és szótárkiadás során döntő fontosságú.
Érvényesül ez a szóanyag kiválasztásában, értelmezésében, de abban is, hogy milyen
példamondatokat, szókapcsolatokat, milyen frazeológiát adunk.”12 Gyakorlatban

sokkal jobb a helyzet és így az Értelmező Szótár esetében sem ez a teljesen szűklátókörű felfogás uralkodik. Bárczi Géza akadémikus így határozza meg a Szótár feladatát: ,,E szótár hivatva van a nyelvi öntudatot, s ezen keresztül a nyelvi kultúrát, min-

den nemzeti kultúrának, sőt az egyetemes kultúrának az alapját fejleszteni, közönségünk sokszor fogyatékos stílusérzékét megfelelő módon nevelni, sőt talán kialakítani13.

A szerkesztők a mai magyar irodalmi és köznyelvet s szókincsének lényeges részét

akarják bemutatni, mintegy 60.000 szócikkben. Az alapelv a régi magyar nyelv sza-

vainak kizárását jelenti, a szótár csupán a 19. századi klasszikusok szókincséből dol-

goz fel nagyobb mennyiségben. A régi magyar nyelv alapos feltérképezése a készülő
új nyelvtörténeti szótár feladata. Nem foglalkozik a szakmai szavak nagy részével,

ezek értelmezése a különböző műszaki14, technikai szakszótárak feladata. Az egyes

nyelvjárások szókincséből csupán azokat ismertette, melyek többé-kevésbé ismertek a

köznyelvben; a tájszavak értelmezése a különböző tájszótárak feladata. Nem foglal-

kozik a szavak eredetével sem, mely az etimológiai szótár feladata.15 Ezeket a meg-

szorításokat ismernünk kell, hogy a Szótár szerkesztőinek célját megértsük, és ne
12
13
14

15

A hazai szótárkiadás helyzete. Magyar Tudomány. 1960. 2. 81. oldal.
Szótáraink. Magyar Nyelv, 1960. 1.

A Népszabadság (1960. jún. 12.) híradása szerint a Magyar műszaki értelmező szótár
1961-re készül el.

A Shorter Oxford Dictionary, mely szintén kéziszótár, megadja a szó első ismert

előfordulási évét, valamint a szó etimológiáját röviden, utalások nélkül. A készülő
nagyszótár részben követi ezt az elvet. (Gáldi. id. cikk.)
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követeljünk a Szótártól olyat, amit nem is akar nyújtani. Pótlásként még azt kell

megemlítenünk, hogy a Szótár fokozott figyelmet szentel az utolsó 15 évben keletkezett szavaknak és jelentésváltozásoknak. Ha a köztudat elfogadja a Szótár döntőbí-

ró jellegét, néhány év elteltével nagy segítséget nyújthat a tartalmuktól megfosztott
frázisok irtásában is.

A fentiekből az is kitűnik, hogy a Szótár szerkesztőinek sokoldalú nehézségekkel

kellett megküzdeniük a szavak szelektálása közben, mert annak eldöntése, hogy egyegy adott szó milyen mértékben tartozik abba szókincsbe, melyet a szótár felölel
.nemcsak nehéz feladat, de a legtöbb kritikának főforrása is. A leglelkiismereteseb-

ben elkészített szótár sem elégítheti ki az összes igényeket. (Például: flekk, garmond,
ciceró, fett, kurzív, nyomdai szakszavak, de a nagyközönség is ismerheti egyiketmásikat. Melyik kerüljön a szótárba és melyik maradjon ki? Az alany egészen mást

jelent a kertész nyelvhasználatában, mint a nyelvtanban. Mi történjék azokkal a táj-

szavakkal, melyek az irodalmi nyelvbe kerülnek elvétve, de a köznyelvben nem honosodtak meg? A kérdés sokoldalúbb, minthogy ilyen vulgárisan érzékeltetni lehetne.)

A felsorolt kizárólagosságok alkalmazását az nehezíti meg, hogy az egy nyelvet

beszélők közösségének nincsen olyan egyede, aki ,,a köznyelvet” beszéli; a származás,

foglalkozás és környezet minden beszélő nyelvét módosítja, színezi egy bizonyos
nyelvjárás és rétegnyelv, illetve mesterségbeli szókincs szavaival. Ez kizárja az egzakt
nyelvi normák lehetőségét. De az elmondottak ellenére is, a Szótár döntőbírói szere-

pét a lehetőségekhez képest el kell fogadnunk Kiskundorozsmán és Londonban

egyaránt. Száz éve nincs adekvát értelmező szótárunk, egy olyan felsőbb fórum, mely
ellen nincs, vagy csak írók, költők esetében van fellebbezésnek létjogosultsága. Ezért

lehetséges, hogy a nyelvi normák annyira ingadoznak a magyarban. Ostobaság volna

azt gondolnunk, hogy a szótár hiánya az egyedüli ok, és megjelenése az a csodaszer,
mely az okot megszünteti. De ha párhuzamot vonunk az angol és a magyar költői
nyelv, illetve tudományos próza között, azt látjuk, hogy anyanyelvűnk alkalmasabb a

nyelvi fantázia, mint a nyelvi realitások kifejezésére. Gyakorlatilag ez azt jelenti,
hogy a magyar költő nyelvi lehetőségei nagyobbak, mint angol társáé, mivel a sza-

vakhoz nem tapad annyira a konvencionális jelentés és így új összefüggésekben új és

sokszor csupán szubjektív jelentést nyerhetnek, viszont tudományos prózánk köny14

nyebben válik homályossá, kétértelművé és sokszor érthetetlenné, mint – hogy az

eredeti párhuzam mellett maradjak – az angolban.

Tévedés volna azt gondolnunk, hogy mostantól kezdve regényszerűen olvassuk az

új szótárt, (bár Halász Gábor, Laczkó Géza, Németh Andor szenvedélyes szótárol-

vasók voltak) illetve szótárból tanuljuk anyanyelvűnket. Amit tennünk kell csupán

az, hogy ne restelljük a szótárban megnézni, ha egy érdekesebb, kevésbé, vagy nem
pontosan ismert szóval találkozunk. Ezzel csak annyit teszünk, amennyit minden
művelt angol nap mint nap megtesz. Oxfordban nem olyan nagy szégyen az értelme-

ző szótárt konzultálni, még egyetemi tanárok között sem, mint alkalmi tollforgató
magyarok között. A magyar közönség szótáriszonya nem tudatos szembe helyezke-

dés, hanem egy évszázados mulasztás eredménye. Maga az a tény, hogy ilyen problémákat feszegetni kell, bizonyítja a mulasztás nagyságát, mely nem is annyira a magyar nyelvtudomány mulasztása, mint a Magyarországon egymást váltó rendszerek

kultúrpolitikájának a bűne. Csak ezeket végiggondolva szabad megkockáztatnunk az
egyébként semmitmondó értékítéletet: a szótár „hézagpótló munka”.

A szótár használatával kapcsolatban még valamit meg kell említenem; a Nyuga-

ton élő magyarok mindegyikének volt valami oka arra, hogy elhagyja az országot, de

az okok között, ebben egészen biztos vagyok, nem, szerepelt az Akadémia Nyelvtu-

dományi Osztálya. Viszont mégis vannak, akik annyira emigránsak, hogy még a
Helyesírási Szótárt sem veszik figyelembe, mintha azzal valami „szellemi kolhozba”
kerülnének. Ezek valószínűleg az Értelmező Szótártól is viszolyogni fognak.

Persze, a másik végletbe sem szabad esnünk, mert a Szótár nem lehet tökéletes és

csalhatatlan; és nagyon sok fogalom másképp él bennünk, mint ahogy a Szótár meg-

határozza. De ez nem lehet semmiféle kritikának az alapja, mivel a szótártól csak
annak a megvalósítását várhatjuk el, amit a szerkesztők kitűztek.

Az első és legszembeötlőbb újdonság a Szótár gondos és árnyalati finomságokig

megkülönböztető stilisztikai értékítélete. Ezzel komoly segítséget nyújt egy stiliszti-

kai ítélet kiformálásához, melynek nagy szerepe lesz a középiskolai oktatásban. A

szavaknak ilymértékű értékelése még a legjobb nyugati szótárakban sincs meg. Erre
csak a felvilágosodáskorabeli francia szótárak törekedtek, viszont sokkal bőbeszédűbben. Éppen újdonság jellegéből fakad, hogy néha bizonytalanságokat is találunk,
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vagy olyan ítéletet, mellyel nem érthetünk egyet. Pl. „adekvát” a stílusminősítés szerint választékos, ugyanakkor csillag is jelöli, mely azt jelenti, hogy nyelvhelyességi
szempontból a Szótár elmarasztalja. Eszerint ami nyelvileg helytelen, az még lehet

ettől függetlenül választékos is? Illetve választékos stílusban használhatunk olyan

szavakat, melyek egyébként kerülendők? A „globális” melléknév szintén választékos.

Nem tudom az ilyen mondatok mennyire választékosak: „A dolgozók a tervet globálisan teljesítették”, „Elvtársak, a nehézségeket globálisan megoldottuk”,, stb. Ezek

csak a pártargóban (ilyen stílusminősítést nem használ a szótár) és nagyon globálisan
választékosak. Ugyanígy a „disztingvál” ige választékosságát is nehéz érezni, itt is
szeminárium vezetőmet kell idéznem: „Disztingváljunk csak, elvtársak!”

A Szótár csillaggal jelöli azokat a szavakat, melyeket nyelvtisztaság és nyelvhe-

lyesség szempontjából helytelenít. A bevezetés ezt mondja: „A megcsillagozott ide-

gen szó (címszó) után értelmezésként adott magyar szó arra figyelmeztet, hogy in-

kább ennek használatát ajánljuk a címszó helyett.” Ez a gyakorlatban nem teljesen

van így. Pl. A „flekk” címszót csillag jelöli. De mit mondjon a nyomdász e pontos
meghatározás helyett: „Kinyomtatásra szánt összefüggő szöveg kéziratának egy szabványos nagyságú (gépelt) oldala?” Nincs rövid (egyszavas) meghatározás a „deho-

nesztál”, „degradál” után sem. Ilyen példákat bőven lehetne felsorakoztatni. Néhány
más érdekes eset: a „flasztert” nem kíséri különösebb megjegyzés. Helyes a „deputá-

ciózik” – „küldöttségbe jár/megy” használata, helyes a „detronizálás” – „trónfosztás”;

viszont kerülendő „dezertőr” – „katonaszökevény”, „blokkolóóra”, helyette inkább
„bélyegzőórát” ajánl. A „blokkolni” ige ebben a használatban helyes: „A pénztárosnő

tévesen blokkolt”. Rendkívül bonyolultnak tűnik az „agrár” – „mezőgazdasági” mel-

léknév használata összetételekben. Kerülendő az „agrárválság”, helyes az „agrárszocializmus”. Helytelen az „agrárpolitika”, de helyes az „agrárproletár”. Az „agrárállam”

helytelen, az „agrárkapitalizmus” helyes. A jámbor szótárolvasó úgy vélné, hogy az

agrár melléknév használata csak akkor helyeselhető, ha az összetétel második tagja is
felismerhetően idegeneredetű. Igen ám, de az „agrárolló” helyes.

A szavakat szócikkekben tárgyalja a Szótár. Van utaló szócikk (pl. „boszú”, régies,

tájszó; lásd „bosszú”. „Böftök”, ritka; lásd „bifsztek”.), mely csupán egy szóval azt
mondja meg, hogy a kérdéses szót melyik önálló szócikk alatt találjuk meg.
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Az önálló szócikkek szerkezetileg három részre tagolódnak:

A szócikk-fej tartalmazza a címszót (pl. „bájcseveg”), jelöli a kiejtést, ha eltér az

írott formától, az elválasztást, ha eltér a szó tagolás szabályaitól .megadja a szófajt,

(példa esetében: tárgytalan ige), jelöli a szó stiláris értékét (jelen esetben: bizalmas,
gúnyos) és a klasszikus eredetű műveltségszavak és idegen eredetű szavak esetében

megadja a régies írásmódot is, pl. „centralisatio”, „dactylus”, „dedicatio”, viszont
esetenként nem közli, pl. „dedukció”, „ekloga”, stb.

A szócikk értelmező és szemléltető része. Mivel egynyelvű szótár, az értelmezen-

dő szót a nyelv más szavai értelmezik (tehát A-t B-vel; egyszerűbben, eb – kutya)

azonban B-t A-nak értelmezni nagy hiba lenne. A szólás szerint „egyik kutya, másik

eb” ,de kissé furcsa lenne azt mondani: „a kutyák harmincadjára jut”, „kutya ura fa-

kó”, vagy „ebből nem lesz szalonna”. A példák azt igazolják, hogy a látszólagosan
azonos jelentésű szavak nem helyettesíthetik egymást. A körértelmezés, ahogy e

jelenséget nevezzük, (gyakoribb megjelenési formája: A=B, B=C, C=A, tehát pl.
bánat = szomorúság, szomorúság = bú, bú = bánat) veszélyes ellensége a szótárírónak,

olyan előkelő szótárakba is becsúszik, mint a Larousse. Ilyen típus hibát nem talál-

tam böngészés közben, reméljük nincs is. Sajnos, értelemzavaró sajtóhiba viszont

akad. Pl. „dekád” a szótár szerint „a hónapoknak elsejével tizennegyedikével és huszonnegyedikével kezdődő harmada”.

A szótár nem akar enciklopédikus ismereteket nyújtani, tehát az értelmezendő

fogalmat, tárgyat ismertnek tekinti, ezért beéri a jelölt dolog fölismeréséhez elenged-

hetetlen jegyek közlésével. Ezzel egyetértünk, de a rövid meghatározások nem mindig szerencsések. Pl. A golyószórónak nem az a lényeges megkülönböztetője a géppuskától, hogy könnyebb, – ahogy a szótár írja – mert van könnyűgéppuska is, ha-

nem az, hogy a géppuskát hevederből töltik, a golyószórót pedig tárból. A „futár” a

Szótár szerint „futó, huszár”. Végeredményben akkor melyik: futó, vagy huszár?

Ennél egyszerűbb lett volna csak azt írni „sakk-figura”. A „futó”-ról azt írja „saját

színen a táblán keresztben léphet és üthet.” Ez fizikai lehetetlenség, mivel a táblán
keresztben és hosszában is világos és sötét mezők váltogatják egymást. A futó csak

átlósan mozoghat és üthet a saját színen. A sakk-játék ismeretének elemi hiánya

azért érdekes, mert a „fika” főnév egyik elavult jelentését „gyalog” (sakk-figura), a
17

Szótár ismeri. A csőnadrágot így értelmezi: „egyenes vonalú, él nélküli, csőformájú,

szűk szabású, hosszú férfinadrág” Nem tudom pontosan, mit ért a Szótár az „egyenes
vonalúságon”, remélem nem a nadrág vasalását, azaz élét. Az „él nélküliség” nem

ismérve a csőnadrágnak, tudtommal mindkét eset lehetséges. Ha szűk szabású, akkor
nyilván feszül (mindenhol, ahol csak nadrág feszülhet!), de a csőnadrágnak csak a

szára szűk, az is inkább bokában. A „hosszú” jelző is fölöslegesnek tűnik a meghatá-

rozásban, mert rövid csőnadrágot meg nem láttam; aki a cikket írta, valószínűleg

csőnadrágot sem. (Pedig akármelyik körúti jampec megmondta volna, hogy vett „egy

nacit kétszázért, amit a szabója most csövezett be 18-ra és így megy az olasz

jakóhoz.”)

Hogy mi kerüljön a szótárba mint szócikk és mi maradjon ki, ezt nyelvészeten kí-

vüli tényezők is befolyásolták; a szelektálás pártosságát helyenként könnyű felfedezni. Pl. a Szótár nem tárgyalja az orosz megszállást követő években a vörös hadsereg
közvetítésével a magyarba került szavakat, melyek a társadalom minden rétegében

elterjedtek,: „davaj”, „zabrálni”, stb., „gestapó” címszó van, de „ávo”, „ávós” típusú

szavakat nem találunk, habár a köznyelvben eléggé ismertek. Az orosz történeti szókincsnek különös figyelmet szentel a Szótár, pl. kimerítően értelmezi a „dekabrista”,
„bolsevik”, „bolsevista”, „bolsevizál” címszavakat.

Más esetekben dícséretreméltó mértéktartást találunk; pl. „generalisszimusz”-ról

röviden ezt írják: „az egész állam haderejét vezérlő fővezér”. „Dekoráció” – egyik

főjelentése „épületeken, vagy épület belső helységeiben alkalmazott díszítés; főleg
drapériából, zászlókból és a szocializmus vezető embereinek arcképeiből és gyakran
feliratból áll”; „deportál” – egyik főjelentése „büntetés, elkülönítés végett erőszakkal

máshová visz, szállít valakit”. Habár az előszó szerint különös figyelmet szentelnek
az új keletkezésű szavaknak, ,,csúcsértekezlet”-ről, „békés együttélésről” nem beszél a

Szótár.16 Általában azonban érzékenyen reagál a szókincsben legújabban beállott
változásokra. Pl. „gabonabegyűjtés” „(1956 előtt) a gabonának az állam és a közellátás céljaira a hatóság útján szabott áron történő összegyűjtése részint beszolgáltatás,
16

A „rock-and-roll” szó 1956 végefelé jelent meg az angol nyelvben, érdekes megfi-

gyelni, hogy Országh angol-magyar kéziszótára, mely 1957 nyarán jelent meg már
ismerteti.
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részint pedig felvásárlás keretében”, ugyanígy a „gabonabeszolgáltatás” értelmezését

is „1956 előtt” jelzés módosítja. De nem következetes, mert a „gabonafölöslegről” így
ír: „(bizonyos korlátozások idején) valamely termelő tulajdonában lévő, a saját szükségletén és a beszolgáltatásra kiszabott mennyiségen felüli gabonakészlet”. Példa

mondat: „A gabonafelesleggel a gazda, vagy a termelőszövetkezet szabadon rendelkezik”.

A szerkesztők a betűszavakat kihagyták a szótárból, (okukról a bevezetés nem ír).

Nincsen tehát AGRIMPEX, ARTEX, ÁVH, BESZKÁRT, DISZ, DIVSZ,
ENSZ, stb. A betűszavak és szóösszevonások nagyrésze tulajdonfőnév, tehát ezekkel

a Szótár nem is foglalkozhat, azonban egy részük a széleskörű alkalmazás miatt polgárjogot nyert a magyar nyelvben, ahogy ezt a Helyesírási Szótár is elismeri.17 Be-

szélhetünk pl. „egy körúti közértről” ahol a KÖZÉRT már közös főnévnek számít,
és mint ilyen, helyet kell hogy kapjon a Szótárban. Viszont az is igaz, hogy ezeknek a
szavaknak nagyrésze tiszavirágéletű és bármennyire is pravdaízű szörnyszülöttek, a

köznyelvben megdöbbentő mennyiségben hemzsegnek. A Szótár célkitűzései között

ez is szerepel: „végül pedig, mint a mai magyar szókincsnek leltára, az eljövendő
századok nyelvtörténeti vizsgálatai számára is forrás lehet (t. i. a szótár)”. Ha másért
nem, ezért kellett volna néhány betűszót a Szótárba felvenni.

Kiváló és gondos munka eredménye a fattyúnyelv (slang) szókincsének árnyalato-

kig pontos értelmezése és meglepő gazdagsága a szótárban, (pl. átver, bevágódik,
csöves, góré, bukik valakire, csörgés stb.) A néphadsereg kiképző tiszteseinek nyelvé-

ből is került a szótárba néhány valóban reprezentatív szó. (Pl. „elvágólag” – „úgy,

hogy két vagy több tárgy valamelyik szélével egyenes vonalat alkotva helyezkedik el.”
Annak idején a katonai táborban soha nem hittem volna, hogy ezt a szót nyelvész
valaha is meg tudja majd határozni. Másik kedvencemet, a ,,fülecs”-et sajnos, nem
találtam meg, de remélem a „hornyokat” hozza a következő kötet.)

Idegen szavak, – pontosabban az európai közös kultúra vándorszavai talán túlsá-

gosan nagymértékben kaptak helyet a Szótárban; viszont ez minden további idegen
szavak szótárát feleslegessé tesz, (pl. deklinél, deklamál, delikvens, demilitarizál,
17

Vö. A magyar helyesírás szabályai. 10. kiadás, 3. lenyomat, 424.
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derogál, destruál, determinál, dezignál, dezinficiál, demobilizál, stb. stb.). Ijesztő
felsorolás, de tükrözi, hogy a Szótár nem normatív jellegű, hanem a valóságos nyelvhasználat képét adja.

A szavak értelmezését sok esetben klasszikus íróinktól vett idézetek szemléltetik.

Örömmel látjuk, hogy modern irodalmunk nagyjait a nyelvészek többé-kevésbé már
„kicédulázták”. Találunk idézeteket a múlt századbeli klasszikusokon kívül majdnem

minden jelentősebb írótól e századból is; Ady, Babits, József Attila, Juhász Gyula,
Karinthy, Kosztolányi, Móra, Móricz, Radnóti, Szabó Lőrinc, de helyet kapnak
olyan írók is, mint Kuncz Aladár Herczeg Ferenc, vagy Hunyady Sándor ezzel a

megindokolással; „Hogy... kisebb jelentőségű írók és költők műveiből is rendszeresen

közlünk idézeteket, ennek egyrészt az az oka, hogy több író nyelvhasználatát tekintetbe véve egyetemesebb képet adhatunk a magyar irodalmi nyelvről, másrészt pedig

az, hogy legnagyobb íróink alkotásaiból gyűjtött cédulaanyagban némely szó jelentés

szemléltetésére nem találtunk megfelelő idézetet.” Külföldi remekíróktól vett idézetek is előfordulnak (Pl. Shakespeare, Arisztophanész, Poe, Dante, stb.), legjobb
műfordítóink átültetésében. Ma élő íróktól a Szótár – józan mértéktartással – nem

közöl idézeteket, mivel „életművük nem tekinthető lezártnak”. Az idézetekben öszszesen 76 szerző, köztük néhány nem a szorosan vett szépirodalomhoz tartozó közíró és politikus is szerepel. (Pl. Kossuth, Szalay László, Csengery Antal, stb.)

A szócikk vége tartalmaz szóláshasonlatokat, közmondásokat, szólásokat, ezenkí-

vül felsorolja értelmezés nélkül az igék főbb igekötős kapcsolatait és a címszó össze-

tételeit, leggyakoribb közvetlen származékait. (Pl. a „béke” címszó után felsorol
nagymennyiségű összetételt, és legalább ugyannyi, ha nem több önálló szócikk van

még a Szótárban a béke összetételeiből, pl. békeakarat, békebizottság, békeértekezlet,

békeév, békeharcos, békekonferencia, békekongresszus, békemozgalom, békekölcsön, béketalálkozó, béketábor, stb., stb., kissé talán ízléstelenül nagy mennyiségben.

Legtöbbjüket az összetevő szavak értelmezéséből is világosan megérti a magyar ember, másokat viszont az értelmezésből sem, Azt hinnők, a Szótár teljes a béke össze-

tételeiben, de rövid morfondírozás után találtam még kettőt, mely elég fontos ahhoz,
hogy a Szótár tárgyalja; békepap és békeház. Ez utóbbinak a pontos meghatározását
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is ismerem: „olyan ház, vagy épület, melyet a lakók szocialista megőrzésre átvettek”
(!).

Ezek a visszásságok a Szótár igazi értékeit nem homályosítják el, csupán beszá-

molnak a nyelvtudósok és az Akadémia-utcai hatalmasságok küzdelméről, melyben
sajnos gyakran a nyelvészek maradnak alul. A nyelvész, ha nem kényszerítik a politi-

ka, illetve a politikai szókincs és szocialista nagyotmondások magaslataira, tökélete-

set alkot. Gondolok pl. a határozott és határozatlan névelőkről szóló többhasábos

cikkekre, vagy az „áll” ige mindent kimerítő, szabatos és jól dokumentált, 11 hasáb
terjedelmű tárgyalására. Az ilyen cikkek olvasása élvezetes, és hasznos, ezért fogjuk
mi is forgatni a Szótárt.

A tallózással óvatosan kell bánnunk, mert könnyen és meglehetősen laikusan,

igazságtalanul is megvádolhatjuk a Szótárt. Pl. „csócsálni” (tájnyelv) igéről ezt mond-

ja a Szótár: „felnőtt az ételt csecsemő számára péppé rágja”, másik jelentés: „(kisgyermek főleg pépes, vagy mástól péppé rágott ételt) rendszerint lassan, majszolva
eszik”. A szót így ismeri Móra és így használják az Alföld déli részén lévő falvakban.

Én viszont palóc nyelvterületen ilyen értelemben hallottam: ,,kisgyermek a neki

adott ételt hosszú ideig rágja, nem nyeli le, hanem kiköpi.” Ezen a vidéken az össze-

gyűrt ruhát, összecsócsált ruhának nevezik. Nincs meg a Szótárban a „gönye” melléknév, melynek jelentése ,,fejletlen, csenevész”, hajlott, vagy görbevállú egyén (rend-

szerint fiatal férfi). Miért nincs benne ez a szó, hiszen én tudom? Vagy miért van
benne az a szó, mikor soha nem hallottam! – kiált fel a laikus, ha véletlenül szótárt

vesz a kezébe. Ilyen alapon nagyon könnyen és rövid idő alatt kötetre valót lehetne
összehordanunk.

Végezetül, nekünk is értékelnünk kell azt, hogy a „felsőbb szervek” nem jártak el

szűkkeblűen, hanem támogatták a vállalkozást, az utóbbi években még jóminőségű
papír is jut tudományos célokra, és reméljük a Szótár nem marad torzóban, ahogy ez
már annyi tudományos vállalkozással megtörtént Magyarországon.

Bárczi Géza akadémikust idézem. Így ír arról, kiknek szól a Szótár: „Mindenki-

nek, akinek a magyar irodalmi és köznyelvhez köze van. Szól a tanárokon keresztül

az iskoláknak, melyeknek egyik legszebb feladata a nyelvi öntudat felébresztése és
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kifejlesztése, szól a kiadóknak, szerkesztőségeknek, lektoroknak, fordítóknak, rendeletek és kiadványok megfogalmazóinak, és talán segítség az íróknak is.”18

Szól a Szótár nekünk is, kik magyarul gondolkodunk, beszélünk és írunk ide-

künn, kiknek az anyanyelv virtuális hazánk, menedékünk és mindenünk.

18

Magyar nyelvőr, 1960. 2., 130. oldal.
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PARTRASZÁLLÁSI KÍSÉRLET1
The New Hungarian Quarterly, Vol. 1., No. 1. Corvina Press,

Budapest, 1960., pp. 240.

Évszázados magyar sirám: Európa nem ismer bennünket. Már a reformkori nemzedéknek a nemzethalál víziójától megterhelt képzeletében is újabb félelmeket gerjesz-

tett a nyelvi izoláltság tudata. Magyarország ma talán nem „terra incognita” és a

magyarság sem „natio incognita”, de nyugati kulturális kapcsolataink még mindig
nagyon szerények és sokszor talmiak csupán. A nyugat érdeklődése mindig esetleges
volt, vagy pedig a mindenkori kormány, illetve az emigránsok által mesterségesen
szított.

Az angolszász világ felé való tájékozódásunk, noha jelentős hagyományokkal ren-

delkezik, bizonyos mértékben mindig irreális volt. Kelet–Európa az angol érdekszfé-

rán kívül esik. Ezt leginkább 1945-ben láttuk; az amerikaiak részéről megnyilvánuló
érdeklődést pedig 1956 helyezte megfelelő perspektívába.

A magyar kultúra hivatásos magvetői nyugatot először Trianon után akarták egy

csapásra meghódítani. A jobboldali értelmiség Trianonból, eléggé balgán, csupán egy
tanulságot szűrt le: minden baj azért következett be, mert nyugaton nem ismernek

bennünket. A két világháború között megindult a tervszerű önmutogatási akció,
melynek

a

revizionista

törekvések

magyarázgatása

volt

a

főcélja.

A

propagandahadjárat a „fair” angol közvéleménytől várta tervei justifikációját. Annyit
el is ért, mintegy mellékesen, hogy az angol értelmiség egy kis része kapcsolatba
került a magyar szellemi élettel. Ennek a szellemi kapocsnak a létrejötte nem kis

1

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 1. számában.
23

mértékben a mérsékelt, konzervatív Magyar Szemle testvérlapjának, a Hungarian
Quarterly-nek volt köszönhető.

A Hungarian Quarterly, egy–két „közéleti kiválóság” vezércikkét leszámítva, si-

keres közvetítőnek bizonyult a két ország szellemi érintkezésében. Lapjain a modern
magyar irodalom nagyjait – Kosztolányit, Móriczot, Karinthyt – szólaltatva meg

angolul és a két nép közötti történelmi kapcsolatokat ügyesen kihasználva, vitorlázott
a brit szellemi kikötők felé.

A Hungarian Quarterly-t a háború azonban zátonyra futtatta, és a „fordulat éve”

előtti időkben kiadott Corvina kivételével napjainkig nem volt olyan sajtótermék,
amely a La Manche-csatorna átkelésének nehézségeit siker reményével kockáztathatta volna meg.

A most megjelent New Hungarian Quarterly, noha létrejöttét teljesen más indí-

tékok magyarázzák, részben mégis vállalja az egykori Hungarian Quarterly szellemi
örökségét. A folyóirat címlapján nagy H és Q betű áll. A szerkesztő Boldizsár Iván
előszava megemlékezik a régi Quarterly szerkesztőjéről, Balogh Józsefről, akit a nácik 1944-ben meggyilkoltak.

Az új folyóirat első száma kellemes benyomást kelt az olvasóban; ízléses kivitel,

jómínőségű papír, rendkívül jó angol fordítás, melyet csak itt ott tarkít néhány –

feltehetően korrektúra olvasás közben elnézett – sajtóhiba, például a negyedik oldalon: endwillbe, a nyilvánvaló end will be helyett. A mindennapi angol élet apróságai-

ban is tájékozottnak látszó angolsággal ad eléggé olvasmányos anyagot. Angol olvasó
is viszolygás nélkül veheti kézbe.

Akik ebből messzemenő következtetéseket vonnának le, mégis ugyanúgy téved-

nének, mint ahogy tévednek azok az emigráns lapszerkesztők, akik még mindig a
hidegháború bűvöletében élve, kongatják a vészharangot és próbálják a báránybőrbe

bújtatott sztálinista farkast leleplezni. A Times Literary Supplement jóindulatú fi-

gyelemre méltatja a folyóiratot, nem foglalkozik a „muszáj Herkulesekkel”, hanem
azokat a cikkeket emeli ki, amelyek érdeklődésre tarthatnak számot.

A szerkesztőbizottságban ott találjuk Németh Lászlót, Országh Lászlót, Szabol-

csi Benczét, Tamási Áront – igaz hogy Molnár Erik társaságában –, de a Quarterly
így sem emlékeztet a sztálinista időkben angol nyelven írt békeharcos, „eredménye24

inket – dicsőséggel – világgá – kiáltó” brosúrákra. Ez azért is nevezetes, mert az ösz-

szes népi demokráciák még mindig ebben a stílusban hirdetik a szocialista igét,
ahogy erről igen könnyen meggyőződhetünk, ha a .„Czechoslovakia”, „Bulgária”
vagy akár a Hungarian News egy–egy számát kézbe vesszük.

A Quarterly mérsékelt hangú tanulmányokban próbál hozzászólni a nyugaton

fölvetett kérdésekhez. Érdekes például Fekete József tanulmánya, mely C. P. Snownek az Encounterben megjelent, a kétféle műveltség implikációival foglalkozó írásához kapcsolódik. Vajda Imre a magyar gazdasági élet és az angliai „affluent society”

közötti különbségeket és hasonlóságokat vizsgálva kissé meglepő következtetésekre
jut. Bóka László a stílus és az új közönség problémáiról értekezik tizenöt hosszú
oldalon, anélkül, hogy bármi lényegeset is mondana.

Magától értetődik, hogy a kötet legjobb írásai nem a társadalomtudományok

tárgykörébe vágó tanulmányok között keresendők. A szépirodalmi részben figyelmet

érdemel Ottlik Géza, a nem régen Angliában járt író és műfordító novellája, „A
parton”. Rokonszenves írás Vas István angliai útinaplója, melyben T. S. Eliot-tal

való találkozását, cambridgei látogatását és egy oxfordi Shakespeare-szakértővel

folyatott vitáját mondja el. Vas István tizenkét éve nem járt külföldön s így különös

elevenséggel figyel mindarra, ami a londoni utca életét vagy egy Stratford on Avon-i

Shakespeare–előadást jellemez. Németh Lászlónak a Kortársban közölt műhely tanulmányát is olvashatjuk angol fordításban a két Bólyairól.

Bartha Dénes Haydn eszterházai éveiről tár fel ismeretlen adatokat, Genthon

István Ferenczy Béni munkásságát méltatja művészi kivitelű reprodukciókkal illuszt-

rált tanulmányában. A könnyűmúzsát Feleki Lászlónak a Ludas Matyiban megjele-

nő aforizmái képviselik. Feleki szellemi röppentyűi semmit sem vesztettek a fordításban, pedig a magyarból fordított szellemeskedések általában értelmetlenül hatnak
angolul.

„Habent sua fata libelli” – a könyveknek megvan a maguk végzete, idézik gyakran

a klasszikus műveltség pávatollával ékeskedni vágyók. Persze, hogy megvan, még a
folyóiratoknak is. De Terentianus Maurus ezt írta annak idején; „Pro captu lectoris
habent sua fata libelli”, vagyis: a könyv sorsa az olvasó felfogásától függ.
S ez utóbbi vonatkozik a Quarterly sorsára is.
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THÁLIA FŐPAPJA 1
László Anna: Hevesi Sándor, Gondolat, Budapest 1960.
A modern magyar színjátszás 1904-ben kezdődik a Thália Társaság megalapításával.
A színpadi művészet megújításáért folytatott mozgalom szellemi vezére Hevesi Sán-

dor. A Társaság Ibsen, Strindberg, Hauptmann, Shaw, Gorkij bemutatásával és
újszerű rendezésével igyekezett a magasabbrendű dráma életképességét bebizonyítani. Hevesi már ekkor lefektette azokat a rendezői elveket tanulmányaiban (A színjátszás művészete, Az előadás művészete), melyeket mint a Nemzeti Színház igazgatója

vitt diadalra. Magyarországon Hevesi fellépéséig nem látták világosan, hogy a szín-

házi előadás sikere a rendezőn áll vagy bukik. Hevesi megmutatta, hogy a jó rendezőben a tudós, a festő és az építész képességeiből is kell lenni, de a legfontosabb,
hogy sok legyen benne az íróból és a színészből. A darabot sokszor az íróval szemben

kell megvédeni a színpadon, mert az író nem mindig számol a színpad összes lehetőségeivel. A rendező, aki a színpadon van otthon, csak úgy tudja a produkciót egységbe foglalni, ha színészi fantáziával is rendelkezik. Így a rendezőben lappangó színész

az írott szót színpadi valósággá varázsolja. Hevesi nem esett túlzásokba, szemben állt
Reinhardttal, aki szerinte a rendezői virtuozitás túlkapásainak iskolapéldája, mert
minden mozdulatot hangot ráerőszakol a színészre, aki így akaratának csupán passzív
kivitelezője.

Hevesi elméleti munkái újságokban, folyóiratokban kallódnak, csupán néhány ta-

nulmánykötete jelent meg életében. László Anna az első, aki vaskos monográfiájában
– miután Hevesi írásait és a rávonatkozó cikkeket fáradságot nem kímélve áttanul-

1
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Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 2. számában.

mányozta – azzal az igénnyel lép fel, hogy Hevesi életművét összefoglalja és értékelje.

Hevesiről már életében megállapították, hogy nem egy, de több ember. Író, új-

ságíró, színikritikus, rendező volt egyszerre, csodálatos munkabírással, mintha csak a

reformnemzedék valamelyik óriásának energiája serkentette volna hihetetlen munka-

tempóra. Ezért monográfiában követni sokoldalú munkásságát nem kis feladat és
sokoldalú szaktudást igényel. Sajnos az eredmény – a szándék és elvégzett munka
bármennyire is dicsérendő – nem kielégítő. László Anna birkózik az óriási anyaggal

(a kötet végén lévő Hevesi–bibliográfia, melyet Staud Géza állított össze, több mint

80 oldal!), de csak olyan rendszerbe tudja foglalni Hevesi életművét, mely természet-

ellenes. Meglehetősen merev „előregyártott elemekből” álló rendszerbe próbálja He-

vesit „beskatulyázni.” (Pontosabban Hevesi minden egyes cselekedetét külön–külön

lemérve, azokat különböző címkéjű skatulyákba kénytelen „belegyömöszölni”. S ezt a

„gyömöszölést” az egész könyvben élvezheti vagy szánhatja az olvasó.) Az írónő sze-

rint Hevesi élete tele van kiengesztelhetetlen ellentmondásokkal; misztikusan vallá-

sos, ugyanakkor van érzéke a társadalom szociális problémái iránt. Dózsáról, illetve
1514-ről ír darabot, amelyben nem Dózsa a tragikus hős. Egész életében vonzódik a
középkori misztériumjáték jellegű darabok színpadtechnikai problémáihoz. Az író-

nőt azonban az zavarja a legjobban, amit a környezetrajzról tanult. Tudja, hogy az
egyének érzékenyen reagálnak „koruk politikai és társadalmi valóságára”. Ezt úgy

értelmezi, hogy egy Hevesi monográfiában rövidebb, hosszabb bekezdéseket kell írni
az 1905-ös és 1917-es orosz forradalom, az 1930-as tüntetés vagy a dolgozók béke-

vágyáról a harmincas évek fasizálódása idején. Sajnos ezek a környezetrajzok kissé
„kilógnak” Hevesi környezetéből. Nem azért, mintha Hevesi a művészet elefánt-

csonttornyából figyelte volna a világ folyását, hiszen mint a Nemzeti Színház igazga-

tója ezt nem is tehette, hanem azért, mert végtelenül egyszerűek, s sokszor annyira

vulgárisak, hogy az olvasó nem is tudja, László Anna vagy a szemináriumvezető
helyett pironkodjék-e. László Anna, mikor a Nemzeti Színház első világháború
alatti helyzetének elemzése közben a Monarchia 1916-os béke jegyzékéről értekezik,

ilyen korszakalkotó megállapításokat tesz „ ... az Antant azonban nem hajlandó a

központi hatalmak kívánságait elfogadni... ezért elutasítja a békejegyzéket. A mun-
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kásosztály viszont elutasítja a háborút, napirenden vannak – az egyenlőre csak kisebb

méretű – megmozdulások, háborúellenes tüntetések. A forradalmi elszántság izmosodik, hogy azután majd az osztályharcra kedvezőbb viszonyok között, forradalmi
tettben csúcsosodjék ki”. Ezt azért meséli el, mert Hevesi „Hadifogoly” című darab-

jában „némileg tükröződnek a legfrissebb háborús események”. De csak némileg,

mert ,,... az a baj, hogy nem ismervén a béke megteremtésének feltételeit, uralkodók

összebékítésével, házasságával old meg történelmi konfliktusokat, és idilli, társadal-

milag meg nem valósítható vágyálmokhoz menekül.” (t. i. a Hadifogolyban, mely
1526-ban játszódik.)

A monográfia kitűnő részei, ahol nem kell ítéletet mondani, hanem csak konden-

zálni Hevesi elveit a rendezésről és művészetről. Anélkül, hogy kozmopolitasággal

vádolná Hevesit, ahogy ezt a Horthy rendszer vaskalaposai tették, és amit nagyon
helyesen kiemel László Anna, kitűnően megrajzolja Hevesi rendezői pályája

zenithjét, a híres Shakespeare és Moliere ciklusok rendezését. Hevesi világviszony-

latban is az egyik legjobb Shakespeare rendező, s hogy nem lett belőle, mint ahogy
lehetett volna, „Sir Alexander Hevesi”, talán egyik legértékesebb emberi tulajdonságáról tesz tanúbizonyságot. Itthon maradt „Mucsán”, de nem lett belőle mucsai,

hanem a közéletben uralkodó mucsai szellemmel dacolva, európai színházat csinált.
Urbánus volt anélkül, hogy a Tiborcokat és „együgyű, csacska dalaikat” lenézte volna;
népies volt, de európai is. Dosztojevszkij mondta Gogoljra, hogy „mindannyian az ő

Köpönyegéből bújtunk elő”. Hogy Hevesinek milyen szerepe volt a magyar színpadi
rendezésben, azt már a kortárs nekrológíró is észrevette; „Aki ma Magyarországon
színház iránt érdeklődik, az majdnem kivétel nélkül tanítványa akkor is, ha véletlenül
nem tud róla.”
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MAGYAR IRODALOM AZ ENCYCLOPAEDIA B RITANNICA TÜKRÉBEN1
Csaknem kétszáz évvel ezelőtt, 1768-ban alakult meg Edinburghban a Skóciai Úri-

emberek Társasága. A Társaság kezdetben csak három tagot számlált, mely nem

meglepő az egyletek és klubok hazájában. A három skót úriember nagyszabású tervet akart megvalósítani: koruk természettudományos világképének összefoglalását, a

francia enciklopédisták mintájára. Vállalkozásuk azonban meghaladta a Társaság
szerény anyagi erőit, s az enciklopédiát kénytelenek voltak heti folytatásokban kibo-

csájtani. Még így is három évig tartott, amíg a „Z” betű utolsó címszaváig eljutottak.
Az eredmény: három szerény kötet. Ám az Encyclopaedia Britannica mégis érde-

mesnek bizonyult az akkor még hivalkodónak tetsző névre. A három kötetből már a
tizenkilencedik század elején húsz kötet lett, s noha a Tizedik Kiadásig a skót fővárosban jelent meg, mégis az angol szellemi élet egyetemes terméke volt. A tizenki-

lencedik század második felétől mint az egyik legmegbízhatóbb, legtekintélyesebb

ismerettárat tartja számon a közvélemény. Az első világháború után, mint annyi más
európai szellemi kincs, áthajózott az Újvilágba. 1943 óta évente jelenik meg hu-

szonnégy szabvány kötetben; hozzávetőlegesen hétezer szakember írja, hetvenkét
országból.

Az Első Kiadás szerkesztői a hasznosság elvét tűzték zászlajukra, azt a sajátosan

angol elvet, amelyből a tizenkilencedik századi Anglia legfontosabb közgazdasági
hitvallása, az utilitariánizmus született meg. A főszerkesztő, William Smallie szerencsés kézzel válogatta össze azokat a legfontosabb értekezéseket, amelyeket az

„okos század” legnagyobb racionalista tudósai írtak. Az első három kötetben megtalálható az egész felvilágosodás, az angol racionalizmus és ipari forradalom. Az elektromosságról Franklin írt, a mechanikáról Ferguson, filozófiáról John Locke és Da1

Megjelent az Új Látóhatár 1961. évfolyam 4. számában.
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vid Hume, ízlésről – mai fogalmaink szerint esztétikáról – Voltaire, a szerkesztésről

– stilisztikáról – pedig Edward Young, E névsort folytathatnánk; kevés kiadványnak
voltak ily kimagasló munkatársai. Az Encyclopaedia hírét azonban nem csak a „tekintélyek” alapozták meg, a három skót úriember is derekasan dolgozott. A kisebb

cikkek nagy részét maga William Smallie írta szűkszavúan és pontosan. Andrew
Bell többszáz rézmetszetet készített a munkához, MacFarquhas pedig a terjesztést
bonyolította le.

Az Encyclopaedia első kiadásai a természettudományokkal foglalkoznak; csak a

történeti szemléletű tizenkilencedik század fedezi fel ismét a tudományos képletek

mögött álló embert. Az „okos század” utolsó harmada Angliában még mindig a
felvilágosodás szükségességének jegyében telik el, habár a polgárság már az érzelmek

jogait követeli. A hit azonban, hogy a civilizáció haladása a valóság teljes megismeréséhez és megértéséhez vezet, arra serkent, hogy az ismereteket enciklopédikus

tudás formájában rendszerezzék. Ezért születnek egymás után a lexikonok és az
enciklopédiák.

A magyar irodalomról a Hatodik Kiadás hatkötetes kiegészítése tesz először em-

lítést. Magyarországról az Első Kiadás szűkszavú földrajzi ismertetése után a Máso-

dik Kiadásba kerül új cikk, amely egészen 1824-ig változatlan marad. A cikk már

akkor elavult és téves ismereteket közölt, amikor megjelent (1780). A benne lévő

elképzelések a tizennyolcadik század elején, Rákóczi függetlenségi háborúja után és
nyomán alakultak ki Európában, s a Mária Terézia korabeli huszárbravúrok legen-

dája, melyek a hétéves háború alatt keletkeztek, csak kicsit színezik az általános
képet. Mielőtt az irodalomról szóló ismertetéseket részleteznénk, nem érdektelen
idézni a két és félhasábos cikk néhány részletét, mivel azokat az általánosságokat

tartalmazza, melyek legjobban hozzájárultak a magyarokról külföldön alkotott kép
keletkezéséhez.

„A magyarokról azt állítják, hogy vérmes, lobbanékony természetű emberek, kis-

sé féktelenek, kegyetlenek, büszkék és bosszúállók. Köztudomásúan mindig kiváló

katonák voltak, mert jobban szeretik a fegyverforgatást és vadászatot, mint a művészetet, tudományt, kereskedelmet vagy gazdálkodást. A nemesség szereti a hivalko-

dást és fényűzést; hajlamos a nagyszabású vendégeskedésre és tivornyázásra. A férfi30

ak általában erősek és arányos termetűek. Bajuszuk kivételével borotválják arcukat,
fejükön prémes föveget viselnek, ruhájuk testreszabott és széles öv szorítja derekukra; öltözéküket rövid kabát vagy mente egészíti ki, melyet úgy kapcsolnak össze,

hogy a jobb karjukat szabadon hagyja. A lovasságot huszároknak, a gyalogosokat
hajdúknak hívják. Az előbbiek felszerelése pallos illetve handzsár és csákány vagyis
szekerce. Lovaik fürgék, bár nem oly nagyok, mint a németeké, s ezért a huszárok a
kengyelből állva vagdalkoznak. A hajdúk többnyire annyi tollat tűznek fövegükbe,

ahány ellenség megölését tulajdonítják maguknak. Mind a lovasok, mind a gyalogosok kiválóak mint katonaság, nagyon alkalmasak az ellenség üldözésére, vagy a hát-

ország feldúlására és zsákmányszerzésre, de szabályos ütközetben nem állják meg a

helyüket rendszeresen kiképzett csapatokkal szemben. A nők, amikor külföldre
utaznak, rövid ruhát és fátylat viselnek.

Az országban négy nyelven beszélnek, nevezetesen magyarul, mely mint ők ma-

guk, szittya eredetű és csak kicsit, vagy egyáltalán nem hasonlít a többi európai
nyelvhez, németül, szláv nyelveken és latinul. Ez utóbbit nem csak a tanultabbak
beszélik, hanem az egyszerű emberek is, noha romlott formában.” (1780)

A cikk ezenkívül megemlíti még, hogy Magyarország régi neve Pannónia volt, a

mostani nevét a hunoktól (Hungary) kapta, akik szittya vagy tatár eredetűek. Az

ország lakói a hunok leszármazottjai, szlávok, kunok, németek, oláhok, görögök,
zsidók, törökök és cigányok. A gazdasági élettel kapcsolatban megállapítja, hogy a

tokaji bor a legjobb Európában és oly nagy a gabonatermés, hogy az angliai ár
egyhatodáért adják el.

Ezt a cikket csak 1824-ben írta újra William Jacob2, a Királyi Társaság tagja.

Hogy az enciklopédiába új cikk került, mely már tizenhárom és fél hasáb hosszú,
annak tulajdonítható, hogy Magyarországról két könyv jelent meg, melyeket ha-

zánkba látogató angol tudósok írtak. Egyikük, Robert Townson 1793-ban járt Ma-

gyarországon.

2

W. Jacob (1762–1858) utazó, sokoldalú író, statisztikai, politikai, kereskedelmi

pamfleteket írt.
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Könyve3, mely négy évvel későbben jelent meg, az egykorú sajtó szerint nagy si-

kert aratott. Townson mineralógiai kutatásokat végzett Magyarországon, de a Felvidék flórájának egy részét is ő írta le először. Az ország minden nevezetesebb he-

lyén járt. Beszámolójának egyik legélénkebb része Széchenyi Ferenc nagycenki bir-

tokán történt látogatásának leírása, A „magyar” szó, mint nemzetnév, az ő könyvén

keresztül került be az angol nyelvbe. Könyvét lefordították franciára, németre és
hollandra is. Kazinczy így kommentálja egyik magán levelében; „Többet találtam
benne, mint reménylettem. Azonban itt is igen sajnálom, hogy a legfontosabb tudósítások, majd egészen hazugak, csonkák.” Beszámolója ma inkább tényszerűnek és

rokonszenvesnek tűnik. A másik utazó Richard Bright, aki a Bécsi Kongresszus
után, 1815 tavaszán járt hazánkban. Útleírása

4

megbízható és nagyon sok érdekes

adatot tartalmaz. Sir J. A. R. Marriott, a neves angol történész sokszor idézi könyveiben a bécsi kongresszussal kapcsolatban. Brightot minden érdekli és nem sajnálja
a fáradságot, hogy mindenről meg is győződjék. Ö ír először a magyar irodalomról

angol nyelven. Könyvében ismerteti a magyar játékszíni mesterség keserveit, bemu-

tatja a magyar felvilágosodás íróit, s amikor a badacsonyi Kisfaludy birtok mellett
utazik el, megemlíti, hogy itt él Magyarország legnagyobb poétája, s milyen kár,
hogy műveit német nyelven Bécsben hiába próbálta beszerezni.

Így Jacob cikke az Encyolopaedia Britannicában, amely főként Bright könyvén

alapszik, eléggé megbízható. A magyar irodalomról a következőket írja: „Noha Ma-

gyarországon létezik nemzeti nyelv is, azt nem mindenki beszéli, s nem tételezhető

fel, hogy a lakosságnak több mint harmadrésze megértené. Majdnem napjainkig az
egyedüli írott nyelv a latin volt, ezt használták minden jogi és hivatalos eljárás során
3

R. Townson: Travels in Hungary, with a short account of Vienna in the year 1793.
Edinburgh, 1797. Útleírása rövidített formában magyarul is megjelent Szomota Ist-

ván: Régi utazások Magyarországon és a Balkán félszigeten, Bp., 1891. című munká4

jában.

R. Bright: Travels from Vienna through Lower Hungary, Edinburgh, 1818. Bright

(1789–1858) neves orvostudor, a róla elnevezett betegség felfedezője, 1837-tól Viktória királynő háziorvosa. A Magyar Tudós Társaság 1833-ban külföldi levelező tagjai

közé választja. Könyvét a korabeli Magyarországon is jól ismerték.
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és még most is a latin az érintkezés legáltalánosabb eszköze. Csupán Mária Terézia

korától kezdve történnek kísérletek a nemzeti nyelv művelésére, csiszolgatására.
Amikor a királynő megalakította a magyar testőrséget, sok nemesi családból szár-

mazó ifjú került Bécsbe, ahol módjuk nyílt megismerni, milyen megbecsülésben
részesül a tudományok művelése Európa civilizáltabb részeiben; s így felismerték
hazájuk elmaradottságát a nemzeti nyelv és irodalom hiánya miatt. A felismerés

erőfeszítésekre ösztönözte őket, s az erőfeszítésekből született azoknak a műveknek

nagy része, melyekkel a magyarok büszkélkednek. Az anyanyelv művelésének ügyét
előbbre vitte II. József kísérlete, mellyel a német nyelvet akarta hivatalossá tenni
Magyarországon. A kísérlet ugyanis felébresztette a magyarok hazafias szellemét, s e
szellem az anyanyelv terjedésében és pallérozásában nyilvánult meg. Azóta a nyelv

művelése teremtett néhány jó költőt, kik erejüket hazájuk dicséretére és legkiválóbb
fiai tetteinek feljegyzésére fordították. Mivel költészetük tárgya kevésbé ismert hazájuk határain túl, nekünk azoknak a tudósításaira kell bíznunk magunkat, kiket a

költészet tárgyköre a legjobban érdekel, s akik ennélfogva nem lehetnek a legelfogulatlanabb kritikusok.” (1824)

A jeles akadémikus óvatos ítélete érthető: harmadkézből származó ismereteikkel

jobb óvatosan bánni. A Hetedik Kiadás (1830–1842) Magyarországról szóló cikkét

átdolgozták, talán Jacob maga, s ez 15 hasáb terjedelmű. Időközben Bowring serény
munkásságának eredménye is napvilágot látott: egy magyar antológia, hosszú ta-

nulmányok folyóiratokban. Az Encyclopaedia azonban szóról–szóra azt írja a ma-

gyar irodalomról, amit fentebb már idéztünk. Ez vagy Jacob hiányos olvasmányait
jelzi, vagy Bowring és Miss Pardoe munkásságának hiábavalóságát. Mindenesetre a

nyelvről szóló részben kijelenti, hogy a magyaroknak a hunokkal való összekeverése
nemcsak tudománytalan, de nevetséges is és mint érdekességet említi a szerző, hogy
az angol „coach” szó a magyar „kocsi”-ból származik, a székelyekről azt állítja, hogy
a magyarokhoz hasonló nyelvet beszélnek. Újdonságként a magyar történelmet
ismerteti két oldalon.

A Nyolcadik Kiadás már a magyar szabadságharc után jelenik meg (1853–1860),

ami azt jelenti, hogy Angliában és általában Európában már ismerik a magyarokat,

számtalan cikket írtak a szabadságharcról és Kossuthról; divatos egyébként akkori33

ban magyar tárgyú elbeszéléseket írni. Az Encyclopaedia szerkesztősége Szabad

Imrét5 kéri fel, hogy Magyarországról írjon. Szabad a magyar irodalom csúcsát

Vörösmartyban látja, bár Petőfi, Arany és Jókai nagyságát is elismeri. Noha cikke az
Encyclopaedia hivatalos álláspontját képviseli, részletes ismertetésétől el kell tekintenünk, mivel tévedés lenne egy emigráció ismeretterjesztési kísérleteit Magyaror-

szágról kialakult külföldi véleménynek felfogni. Szabad érdemeit mindenesetre el

kell ismernünk, mert a magyar irodalomról szóló ismertetése tárgyilagos, a kor színvonalán áll és a szerző arányérzéke is dicséretreméltó, bár emigránsoknál ez torzul el
leghamarább, ha hazájukról idegen nyelven írnak.

Palmerston erő–egyensúly politikája a növekvő orosz birodalom terjeszkedési kí-

sérleteinek ellensúlyozására balkáni befolyásra is törekedett. Ez a politika

Palmerston óta hagyományossá vált. így a múlt század második felében – nagyjából

a Kiegyezés és a Milléneum között – a Monarchia népeire, azok szokásaira, szellemi
életükre vonatkozó ismeretek már nemcsak néhány különcöt érdekeltek, de érdekelték az államapparátust is. Noha a közönség ismeretei még mindig útleírásokra és
népszerűsítő munkákra támaszkodnak, melyet angol utazók és külföldön buzgólko-

dó hazafiak nagy számban adnak ki, az ismerettárak anyaga lassan kezd tudományos

színvonalat elérni. Hatásuk általánosságban véve nem nagy, mert ekkor a Kelet–

Európával foglalkozók száma még kicsiny volt és ezeknek is nagyrésze műkedvelő
tudós. Hibás sokszor a terminológia használata olyan történészeknél, akik ismerete-

iket harmadkézből kapták. Magyarország népeivel kapcsolatban, például, elterjedt

5

Életéről nem sokat tudunk. Valószínűleg Szabad (Freyreich) Imre pesti angol nyelv-

mester fia, aki a Kossuth emigrációval került Angliába. Az emigráns politikában nem
vett részt, ahogyan a dokumentumok hiánya bizonyítja. (L.: Jánossy Dénes: A Kos-

suth emigráció Angliában, 3 kötet. 1940–48) Mint jótollú újságíró nagy szolgálatot

tett hazája ismertetése érdekében. A British Museumban a kővetkező művei találhatók: Hungary past and present, Edinburgh, 1854; Jókai: Hungarian Sketches ... 1854
(Bevezetést írta, kitűnő esszé a magyar irodalomról.); Hungary (in E. B„ 8th. Ed.,
1853–60); l’Europe avant et aprés la Paix Villafranca, Torino, 1859.; Modern War,

its theory and practice. New York, 1863.; Le Général Grant, Président de la

République Americaine, Paris, 1868.
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volt az a nézet, hogy ezeknek a gyűjtőneve „Hungarian”, mely magában foglalja a
különféle szláv népeket és románokat, németeket egyaránt, többek között a „Ma-

gyar“-t is, mely az uralkodó népfaj.

Ilyen műkedvelő tudós volt E. D. Butler6, a Kilencedik Kiadás „Magyarország”

címszavának szerzője. Húsz oldalas esszéje négy részre oszlik: földrajz, történelem,

nyelv és irodalom. A történelemről szóló részt a 48-as szabadságharc jelentősége
köré összpontosítja. Irodalmi nézetei Toldy hatását mutatják. (Ezt többek között a

„Pihenés kora 1711–1772” című alfejezet igazolja.) Adatai megbízhatóak, ítéleteket
igyekszik elkerülni, csupán Jókai esetében tesz kivételt, ami érthető, hiszen ezekben

az években kezdődött Angliában a Jókai láz. így ír: „De messze a legtermékenyebb
és legtehetségesebb író Jókai, akinek mind képzelőereje és ragyogó stílusa, mind a
magyar valóság és jellemek hű ábrázolása európai hírnevet szerzett.” Butler azonban
elsősorban könyvtáros, nem tudja megállni, hogy a régi magyar irodalom híresebb

könyveinél meg ne említse, azok megtalálhatók-e a British Museumban vagy sem.

Továbbá behatóan foglalkozik a magyarnyelvű tudományos irodalommal is. Végül,
lendületesen így fejezi be értekezését:

,,Ha visszapillantunk a magyar nyelv és irodalom egy évszázad előtti siralmas ál-

lapotára, amikor az első magyarnyelvű újság Pozsonyban megjelent és ezt összehasonlítjuk mai vezető szerepével az országban; vagy figyelembe vesszük, hogy a ma-

gyar nyelv, noha idegen elnyomás alatt és ellenséges tényezők jelenlétében fejlődött
és nem csak hogy nem bukott el, hanem fölénybe is került, – akkor nem szűnhetünk

meg csodálni a magyar irodalom bajnokainak állhatatos kitartását; és ugyanakkor
hisszük, hogy az államnyelv lesz Szent István koronájának különböző népei között a
közös és tartós kapcsolat pillére,” (1881)

A Kilencedik Kiadás számunkra még arról is nevezetes, hogy ez tárgyalja először

külön cikkben a magyar irodalom nevezetesebb alakjait. Noha Vörösmarty, Petőfi,
Arany életműve már lezáródott, mikor ez a kiadás megjelent és Butler esszéje is
6

E. D. Butler (1842–1919), a British Museum könyvtári tisztviselője, a hetvenes évek-

ben megtanult magyarul, majd finnül, néhány kötet fordítást adott ki (többek között
Arany .Rege a csodaszarvasról' című művét). Munkássága elismeréseképpen a Tudományos Akadémia és a Kisfaludy Társaság tagjai közé választotta.
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nagy figyelmet szentelt nekik, külön életrajzuk még sem található meg az Encyclopaediában. A következő írók képviselik a magyar irodalmat; Bacsányi, Bajza, Csokonai, Döbrentei, Eötvös, Erdélyi, Fáy, Garay, Gyöngyösi, Jósika, Kazinczy, a két

Kisfaludy, Kölcsey, Tompa. A cikkek 15–20 sor terjedelműek, meglehetősen akadémikus stílusban íródtak, s nincsenek szignálva, de belső evidencia alapján Butler-

nek tulajdoníthatjuk őket. Butler aprólékos, megbízható munkát végzett, értékeléstől itt is tartózkodik, ízlését csupán a kiemelt életrajzok szelektálása mutatja. A fel-

sorolt írók közül különösen a Kisfaludy testvéreket és Eötvöst tartja fontosnak. Ez
utóbbit Szalay Lászlóval a múlt századi politikai irodalom legjelentősebb alakjának

véli, s különösen Eötvös esetében hangsúlyozza, hogy „a magyar alkotmányban
időről–időre történő reformok nagymértékben az ő politikai és irodalmi munkássá-

gának tudhatók be.”

A 11 kötetes Pótlás (1902–03), mely a Kilencedik Kiadással együtt képezi a

Tizedik Kiadást, a magyar irodalom tárgyköréből is jelentősen kibővíti az Encyclo-

paedia ismeretanyagát. A magyar irodalom utolsó húsz évéről Emil Reich7 ír össze-

foglalást. Cikke nem több, mint a Nyugat előtti költészet kisebb–nagyobb alakjainak aprólékos, perspektíva nélküli leírása, mely nem mentes kisebb tárgyi tévedések-

től sem (Pl. Ignotusról azt hiszi, hogy Heltai írói neve.) Sokkal jelentősebb az életrajzi anyag bővülése. Az új életrajzok a következők: Csiky, Jókai, Madách, Petőfi és

Csengery Antal. A Madách–életrajzot Reich írta, a többit Nisbet Bain.8 Bain élet-

rajzai tökéletes miniatűr esszék, melyeknél jobbat azóta sem írtak az Encyclopaedia
Britannicában magyar írókról. Petőfit így próbálja jellemezni az angol irodalom
terminológiájában gondolkodó olvasó számára;

7

Emil Reich (1854-1910) magyar származású angol történész, sokoldalú, mozgékony
szellem, Lord Acton szerint egyetemes specialista. Oxfordban, Cambridgeben és

Londonban tartott szellemes történeti előadásai divatosak voltak a századfordulón.
8

Rendkívül sokat írt; adatai nem mindig megbízhatóak.

R. N. Bain (1851–1909) a British Museum könyvtári tisztviselője, az orosz, svéd és
magyar történelem kiváló ismerője. Sokoldalú nyelvész. Tolsztoj, Gorkij és Jókai fordítója. Jókaitól tíz kötetet fordított angolra.
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„Petőfi éppúgy a természetesség egyszerű és eredeti költője, mint Wordsworth,

vagy Christian Winther, s noha szerelmi költészetét nemes idealizmus ihleti, mely

Byron erejével és hevületével jelentkezik, mégis forradalmi dalai azok, melyekben
szenvedélyes és dacos zsenije legtisztábban érvényesül.”

Bain, aki saját bevallása szerint Jókai egy németnyelvű regényének elolvasása

után határozta el, hogy megtanul magyarul, mint ezt egyik esszéjében írja, így mél-

tatja Jókait:

„Jókai lényegében romantikus író, szövevényes keleti fantáziával. Humora a leg-

tisztább és legkivételesebb humor. Ha valaki el tud képzelni egy olyan írót, akinek
tehetsége majdnem egyenlő mértékben magában foglalja Walter Scottot, William
Beckfordot, az idősebb Dumast, Charles Dickenst és egy szilajkodó magyar ,je ne

sais quoi' kvalitást, az helyes képet nyert a nagy magyar mesemondó vitathatatlan
zsenijéről.”

Az Encyclopaedia Britannica az 1911-es cambridgei kiadással érte el fejlődésé-

nek csúcsát. A 28 kötet – az enciklopédiák történetében először – egyszerre jelent

meg, s így ez az első lexikon, amely legalább megjelenésekor nem volt már részben

elavult. A főszerkesztő, Hugh Chisholm tekintélyes munkát végzett! 1500 tudós
segítségével feltérképezte az emberi tudás lényegét. A mű a tizenkilencedik század

szintézise a repülőgép, rádió és a világháborúk feltalálásának előestéjén. A magyar
irodalmat harminc író képviseli, s hogy ez milyen nagy szám, csak akkor tudjuk

lemérni, ha összehasonlítjuk az orosz vagy lengyel írók életrajzainak számával (huszonöt illetve nyolc). Bain megírja illetve újra írja Arany, Balassa, Eötvös, Kármán,

Kemény Zsigmond, a két Kisfaludy, Petőfi, Szigligeti, Pázmány, Zrínyi és Vörösmarty életrajzát. Az irodalomtörténeti részt azonban a két előző kiadásból veszik át,
sokszor ugyanazokkal a hibákkal és szerkezeti egyenetlenségekkel.

Az első világháború megzavarta az Encyclopaedia Britannica fejlődését is, csak a

háború után jelenik meg Pótlás (1922), majd még egyszer három kötet (1926). Ezek

a cambridgei kiadással együtt képezik a Tizenkettedik illetve Tizenharmadik Ki-

adást. Az 1926-os Pótlásban Zolnai Béla budapesti egyetemi tanár összefoglalta az

utolsó évek magyar irodalmának történetét és valószínűleg szintén ő írta meg Ady,
Herczeg Ferenc és Molnár Ferenc életrajzát a már meglévőkhöz.
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A Tizennegyedik Kiadás 24 kötetre standardizálja az Encyolopaediát, mely gya-

kori revízióval 1943 óta évente jelenik meg. A standardizáció azt jelenti, hogy min-

den új anyag csak valami régi cikk helyébe kerülhet vagy rövidítésekkel lehet helyet

szorítani az új anyagnak. Így az évek múlásával az Encyclopaedia Britannica egyre
jobban kezd hasonlítani a fiatalemberre, aki kamaszkori kinőtt ruháit viseli.98)

A magyar irodalomtörténeti részt időről–időre kiegészítették, átírták, sajnos sok-

szor – főként a háború óta – olyan emigránsok is, akik a magyar irodalmat összeté-

vesztik emigráns sajtótermékekkel. A legutolsó (1960) kiadásban lévő szöveg azonban már nem szenved ebben a hibában.

Nem érdektelen végül egy pillantást vetni ez utolsó kiadás életrajzaira. A kisebb

írókat – nem teljesen jogtalanul – kihagyták. Gyöngyösi, Jósika, Kazinczy, Kölcsey,

Tompa életrajza rövidített változata azoknak a cikkeknek, amelyeket még Butler írt
nyolcvan évvel ezelőtt. Arany (ugyanazokkal a sajtóhibákkal, ahogy először megje-

lent), Eötvös, Jókai, Kármán, Kisfaludy Sándor és Károly, Petőfi, Vörösmarty élet-

rajzok a Bain esszék átdolgozásai, illetve lerövidítései, Madáchról a Reich féle életrajz maradt. Adyról és Herczegről (az Encyclopaedia szerint még mindig él) ugyanaz
a cikk, amely 1926-ban jelent meg. Majláth János életrajza (akit nyolcvan évvel ez-

előtt Butler csempészett be az enciklopédiába) hosszabb, mint Paul Valéryé. Új cikk

csupán Balassiról és Csokonairól készült. A húzásokon látni, hogy sokszor hozzá
nem értő kezek végezték dicstelenül és névtelenül. Az újabb magyar irodalomból

senki sem került be az 1926-os pótlás óta, még Mikszáth sem. Ez a szomorú állapot,
amely az itt ismertetett tényekből kitetszik, csak azt bizonyítja, hogy a szerkesztők
Tanácsadói Bizottságában nincsen senki, aki valamelyest is értene a magyar irodalomhoz.10

9

10

Erről számol be H. Einbinder: A stroight look et the Encyclopaedia Britannica,
Librarion, 1960: 81–89.

A szerző nem kívánta részletes vizsgálat tárgyává tenni az Encyclopaedia Britannica

legutóbbi kiadásait. A bennük foglalt tévedésekre, sőt, hihetőleg elfogultságokból
eredő ferdítésekre alkalmasint még visszatérünk. (Szerk.)
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KÁRPÁTALJAI MAGYAR ATHENAS1
Sándor László–Botka Ferenc: A kárpát-ukrajnai magyar könyvkiadás irodalmi

bibliográfiája. Irodalomtörténet, 1961: 355-371.

Figyelemreméltó kezdeményezés látott napvilágot a Magyar Irodalomtörténeti Tár-

saság folyóiratának egyik legutóbbi számában. A cikk megjelenése azt bizonyítja,

hogy a magyar filológia túljuthatott a békaperspektíva eddig kötelező szemléletén és
vállalkozott az ország határain túl élő magyarság szellemi életének feltérképezésére –

talán először a „fordulat éve” óta. Noha a magyarországi időszaki sajtóban már ko-

rábban is hangzottak el olyan vélemények, hogy az évről-évre megjelenő Kozocsa
féle bibliográfia „teljességre” törekedhetne, azaz ne korlátozódjék csupán az ország

határain belül megjelenő munkákra, hanem vegye figyelembe a szerte a nagyvilág-

ban (!) napvilágot látó magyarnyelvű műveket is, mégis ez a bibliográfia jelzi az
„újtípusú érdeklődés” első állomását.

A bibliográfia a kárpátaljai magyarnyelvű irodalmi könyvkiadás utolsó tizenöt

évét (1945–1960) dolgozza fel. Hogy a Szovjetunióban élő magyar néptöredék szel-

lemi életének számbavétele Budapesten megjelenő tudományos folyóiratban történt

meg, minden kétséget kizáróan fontos jelenség, bár ebből olcsó politikai következtetéseket levonni ostobaság volna. A tény csupán azt jelzi, hogy tudományos igényű
feldolgozások körében ma már nincs annyi „kényes” kérdés, mint az ötvenes évek
első felében volt.

A bibliográfia a statisztikához hasonlóan tényszerű adatközlés, mely a „művelt

közönség” érdeklődésére nem tarthat igényt. Ám az adatokból levonható következ-

1

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 2. számában.
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tetések – jelen esetben a kárpátaljai magyar kisebbség szellemi életére nézve – el-

gondolkodtató képet nyújthatnak.

Kárpátalján (hivatalos nevén: Kárpát-Ukrajna) a legutóbbi szovjet népszámlálás

szerint, mintegy százötven-százhatvanezer főnyi magyar néptöredék él. Mondanunk

sem kell, hogy ez a szám túlságosan csekély ahhoz, hogy itt regionális jellegű magyar
irodalom alakulhasson ki, mint Jugoszláviában, Romániában vagy Csehszlovákiá-

ban. De azt a 151 könyvet, amely a bibliográfia szerint az elmúlt tizenöt év folya-

mán Kárpátalján megjelent, így is kevésnek kell tartanunk. Ilyen kevés könyv nem
elégítheti ki a magyarajkú lakosság olvasási igényeit, csupán a Szovjetunió nemzeti-

ségi politikájának rubelekben is kifejezhető szűkmarkúságát helyezi kellő megvilágításba. Ha ehhez még hozzáadjuk, hogy ennek az évente 8-9 magyar könyvnek is

háromnegyedrészét oroszból fordították, annak ellenére, hogy az olvasóközönség
feltételezhetően tud oroszul, illetve ukránul, elmondhatjuk Bessenyeivel: „Valljuk

meg, hogy nagyon megszűkültünk a magyarságba”. A tény, hogy a bibliográfia alkalmi műsorfüzeteket és ifjúsági könyveket is magába foglal, illetve az olyan művek-

ről is beszámol, amelyek valamelyik budapesti kiadóval közös vállalkozás keretében
jelentek meg, szinte tragikomikussá teszi a helyzetet.

Ezekután tekintsük át a helyi irodalmi életet. Az elmúlt tizenöt év folyamán né-

hány új író jelentkezett, egyrészt az időről-időre megjelenő almanachokban (Új

Hang, 1954, Szovjet Kárpátontúl 1955 és Kárpátok 1958), másrészt önálló kötettel.

Balla László három verseskötete „kiforrottabb hangon fejezi ki nemcsak a kárpát-

ukrajnai tömegek életét, eredményeit, gondjait, hanem korunk általános emberi
mondanivalóját is” – írja az Irodalomtörténet. Kovács Vilmos, Sütő Kálmán és

Kecskés Béla nevének említésével ki is merítettük a jelentősebb kárpátaljai költők

névsorát. Regény, kisregény, dráma az elmúlt tizenöt év alatt nem született, illetve
nem talált kiadót. Novellaírók közül egyetlen név érdemel említést: Csengeri Dezsőé, akinek Fellegomlás című kötete (1959) írói készségről tanúskodik. Ha

sorravesszük a bibliográfia csoportjait, a következő érdekes megfigyeléseket tehetjük:

A megjelent nyolc antológia közül egy oroszból fordított „kolhozelbeszéléseket”

tartalmaz, egy másik riportokat a „baráti országokból”, a harmadik visszaemlékezé40

seket Leninről, a negyedik válogatott szovjet elbeszélőket, s csak a többi négy tartalmazza magyar írók és költők műveit is a fordított anyag mellett.

Két gyűjtemény jelent meg „kispajtások” számára, mindkettő nagyrészben a szo-

cialista hazafiságra oktat, csupán itt-ott találunk egy Petőfi vagy Vörösmarty gyermekverset.

A helyi magyar színház és a műkedvelők részére kilenc műsorfüzet látott napvi-

lágot; kilenctized részükben orosz egyfelvonásosok, tréfás rögtönzések, monológok

és dalok vannak bennük, s csak a legutolsóban (1959) találunk két Kodály feldolgozást.

Hat népmese gyűjtemény jelent meg, melyből négy a „Szovjetunió népeinek”

meséit tartalmazza, a másik kettő Sándor László: Magyar népmesék című gyűjteménye, melynek két kiadása helyi méretekben óriási sikerről és az anyanyelvi mű-

veltség utáni sóvárgásról tanúskodik. Sándor László a népmeséket maga gyűjtötte a
környéken, lelkes szervezőmunkás; tevékenysége nagyon sok oldalú. Tanulmányozza

a folklórt, foglalkozik a színjátszó csoportok fejlesztésével; irányítja az ukrán rádió
magyar irodalmi műsorát.

A bibliográfia második része egyes szerzők műveit tárgyalja; ebből tizennégy

magyar író műve. (A klasszikus magyar irodalmat egy Petőfi és egy Móricz váloga-

tás, valamint Aczél és Nagy Sándor – a két Sztálin- díjas – művei képviselik (!).

Nyolcvankilenc munkát oroszból fordítottak, ennek mintegy negyede klasszikus
(Tolsztoj, Csehov, Puskin, stb.), a maradék a szocialista realizmus kétesértékű –
azóta már nagyrészt kiselejtezett – remekeit tartalmazza. Végül „egyéb irodalmak”
alatt egy Anatole Francé elbeszéléskötet, egy cseh és egy lengyel munkát találunk.

Ezzel a kárpátaljai Magyar Athenas végére értünk. A szomorú dokumentum ar-

ról győz meg mindenkit, hogy a szovjet kormányszervek nem ok nélkül titkolják
nemzetiségeik életét.
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„A FALU JEGYZŐJE" ANGLIÁBAN1
Eötvös József regénye, A falu jegyzője 1845-ben jelent meg. A könyv, melyet Eötvös

politikai nézeteinek illusztrálására szánt, s mely így arra volt hivatva, hogy a közép-

korból megmaradt politikai, társadalmi és gazdasági kötöttségeken alapuló magyarországi istitúciók bírálatával ezeknek az intézményeknek retrográd jellegét kimutat-

va, segítse az ország demokratikus átalakulását – a magyar rendi társadalom enciklo-

pédikus körképévé szélesült. Noha a jellegzetesen Eötvös József-i körmondatok és a

bőven ömlő reflekciók a regényt már korában nehézkes olvasmánnyá tették; de nem
gátolták meg a közönségsikert, mely részben az ábrázolt téma időszerűségének, részben Eötvös érdekes meseszövésének szólt, s azt sem eredményezték, hogy a munkát

ne tarthatnék művészi értékei alapján a tizenkilencedik század egyik – bármely nyelven írott – nagy, realista társadalmi regényének.

A falu jegyzője a következő évben jelent meg németül először. (1846-ban.) A

fordítás gróf Majláth János, a magyar irodalom lelkes tolmácsolójának munkája.

Szükséges ezt megemlíteni, noha A falu jegyzője német nyelvterületi fogadtatásával e
dolgozat nem kíván foglalkozni. A magyar irodalom termékei ritkán jutottak el

idegenajkú olvasóhoz német nyelvű közvetítés nélkül. A német fordítás viszont nagyon sok esetben szerencsés közvetítőnek bizonyult az angol, skandináv, olykor francia és olasz vagy kisebb nyelvek (pl. a finn) felé a múlt században. Hogy a két nagy

nyugati nyelvhez – francia és angol – eljutó magyar irodalmi művek számára a német
„szűrővizsga" szerencsésnek vagy kellemetlennek mondható-e, minden adott esetben

külön kellene eldönteni. A falu jegyzőjének angliai kiadása részben kétségtelenül

annak köszönhető, hogy Eötvös regényei bizonyos sikert arattak németül. Az angol

kiadók szemmel tartották a kontinens könyvpiacát, s ha valami újdonság felbukkant
1
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Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 4. számában.

németül vagy franciául, igyekeztek a könyvet minél előbb kiadni angolul. A minden
kori üzleti számítás mellett a tizenkilencedik századi angol könyvkiadást a kontinenssel való kulturális versengés is jellemezte. A viktoriánus kor derekán Anglia

majdnem vetélytársnélküli politikai és gazdasági nagyhatalom lett; s az angol tudo-

mány és műveltség szintén világelsőségre törekedett. Persze, ez a tényező nem lett
volna elégséges ahhoz, hogy egy londoni kiadó megkockáztassa egy Angliában telje-

sen ismeretlen szerző háromkötetes regényének2 a kiadását. Bár kétségtelen, hogy a

század kulturális behozatala rendkívüli mértékű volt Angliában: az Elgin márvá-

nyoktól a skandináv hitregék és szláv népdalok világáig minden elképzelhetőt felölelt.

Feltételezhető, hogy Eötvös regénye megtalálta volna a szigetországba vezető

utat, ha valamelyik folyóirat felfigyel a német kiadásra. Azonban közbejött a szabadságharc, mely az egyetemes európai érdeklődés homlokterébe állította a magyarságot;

s 1849 végétől megjelentek az emigránsok is. Az érdeklődésből és az emigránsokból
Anglia derekasan kivette a részét, s az elkövetkező évek során könyvtárnyi munka

jelent meg a szabadságharcról és Kossuthról. Ennek a könyvözönnek egyik első darabja A falu jegyzője angol fordítása3, mely Pulszky Ferenc előszavával 1850 február

elején jelent meg. A londoni társasági életben oly népszerű Pulszky személyes össze-

köttetései is elősegítették a könyv kiadását.4 A fordítás Wenckstern Ottó munkája,

aki a német kiadást vette alapul.5 A német is és az angol változat is rövidebb, mint az

eredeti. Tanulságos lenne a három kiadás szövegkritikai egybevetése, mely elárulná,
hogy a fordítók, Majláth és Wenckstern milyen módosításokat eszközöltek; mit
tartottak fölöslegesnek az idegen közönség számára.

2

Szükséges megemlíteni, hogy Angliában Walter Scott óta kialakult az a hagyomány,
hogy a történeti regényeket három kötetben publikálják, 31 shilling 6 penny – meg-

3

lehetősen magas — egységárban. Az ilyen regényt Three decker-nek nevezték.

Baron Joseph von Eötvös: The village notary, Longman, London, 1850, vols.. The

English Catalogue of Books, 1835-1863, egy 1853-as kiadást említ, ez feltehetően
4
5

elírás.

Az Edinburgh Review (1850 április) ismertetése említi.

vö. K. M. Kertbeny: Die Ungarische Literatur in der Weltliteratur, Bp. 1876.
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Wenckstern Ottó életéről nem sokat tudunk. Kertbeny szerint6porosz származá-

sú, s a negyvenes évek végén már Londonban találjuk, ahol Lady Norton mellett
nevelősködik.7 A Times munkatársa volt, Pulszkyék barátja, s az emigránsok tanács-

kozásaira is eljárt.8 Klapka emlékiratait is ő fordította angolra. Számos könyvet írt

időszerű politikai kérdésekről, köztük egy a szabadságharcról szól,9 a British Muse-

um katalógusa egy németül írt verseskötetét is említi. Angolul kifogástalan irodalmi
stílussal írt. Valószínű, hogy a jószimatú Pulszky ezért bízta meg barátja – Eötvös
Pepi – könyvének fordításával. A korabeli kritika Wenckstern fordítói erényeit

majdnem egyhangúlag elismeri. A szűkszavú, és az olvasóközönség véleményét alakí-

tó Times így ír: „Mind az angol olvasó, mind Monsieur Eötvös csak hálás lehet Mr.

Wencksternnek, aki feladatát igen ügyesen oldotta meg.” A Spectator véleménye

szerint: „Pulszky előszava is, és Wenckstern Ottó fordítása is, noha mind a ketten

külföldiek, meglepően jó stílusról tanúskodik. Különösképpen a regény, mely nem-

csak az anyanyelv könnyedségével gördül, hanem a sajátosan magyar fordulatokat is

oly tökéletesen adja vissza, hogy az olvasó már azt képzelné, hogy egy Tisza-partján

élő angol író írta, aki az ottani élet ismeretét tökéletesen elsajátította”. Ezt a jó véleményt későbbi nézetek is igazolták. R. N. Bain, a magyar irodalom kiváló angol

szakértője, az Encyclopaedia Britannica-ban10 szintén említi, hogy A falu jegyzője

angol fordítása alapos munka. De a mai olvasó is meggyőződhet Wenckstern mun-

kájának érdemeiről. Mivel Wenckstern németből fordított, s „ferdítések” mégsem
kerültek a szövegbe, ahogy ez számtalan más esetben történt, csak azzal magyarázha-

6
7
8

Kertbeny id. mű.

Egyik könyvét Lady Nortonnak dedikálja.

Tanárky Gyula naplója szerint. Idézi Hajnal István: A Kossuth emigráció Törökor-

szágban. Bp., 1927, ahol a névmutató tévesen mondja Wencksternt „londoni emig9
10
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ránsnak”.

History of the War in Hungary in 1848-49, London, 1859.
A 11. kiadás Eötvös címszavában.

tó, hogy a fordítónak megbízható magyarországi ismeretei voltak. S ezeket az útmutatásokat féltételezhetően a Pulszky házaspártól kapta.”11

Az ismertetések sorát a radikális Westminster Review nyitja meg egy 30 oldalas

tanulmánnyal12 1850 januárjában még a Village Notary megjelenése előtt Majláth

német fordítása alapján. A tanulmány írója a reformkor történetét – joggal – fait

accompli-nak tekinti, s ezért A falu jegyzőjé-t mint történeti regényt vizsgálja. Így ír:

„ ... a történeti regény írója meglehetősen nehéz helyzetben találhatja magát, mivel a
történész és a regényíró között áll. Kettős tétért verseng, ám mind a kettőt könnyen

elveszítheti; egyrészt a történeti tényekhez való ragaszkodás fantáziáját időnként
gúzsba köti, ez a meseszövő leleményességét veszélyezteti, másrészt nem mindig tud
a kísértésnek ellenállni, hogy a történeti igazságot a meseszövés ürügyén feláldozza.
Ez utóbbi hibától Walter Scott sem mindig mentes, míg az előbbivel gyakran báró
Eötvös is vádolható.” A tanulmányíró további fejtegetéseiből az derül ki, hogy a

regény szatirikus élét a magyarországi viszonyok ismeretének hiánya megsemmisíti

számára. A fiktív vármegye képe, melyben a vármegyerendszer összes mulasztása és
vétke megtalálható, így lesz csupán „inside story” a Westminster Review olvasói előtt.

A kritikus azonban felmenti Eötvöst a „túlságos történészkedés” vádja alól, mert

utilitáriánus logikával úgy okoskodik, hogy a magyarországi jogi és politikai intéz-

mények ismerete Angliában is hasznos, mivel: „az ő (ti. Magyarország) intézményei

jobban hasonlítanak a miénkre, mint bármely más nemzeté”, tehát tanulmányozásuk

részben azt mutatja, hogyan funkcionálnak az angol intézmények más környezetben.
A cikkíró azt nem tudhatta, hogy a centralisták, s így Eötvös is, a nyugat-európai

liberalizmus „legjobb magyar tanítványai” voltak, akik Tocqueville, Adam Smith és

Burke jótékony emlőin nőttek fel! A regény olvasása és a közelmúlt eseményeinek

összehasonlítása arról győzi meg, hogy a visszaélések nagyrészét azóta a forradalmi

események már elsöpörték, s a korábban kiváltságos osztályok olyan nagyvonalúság-

gal segédkeztek a megújhodásban, melyhez hasonlót nem lehetne könnyen más or11

Elképzelhető, hogy Pulszky levelezésében és Pulszkyné kiadatlan naplójában, mely-

hez nem tudtam hozzáférni, bőséges anyag rejlik a regény angliai kiadásának körül12

ményeivel kapcsolatban

The Westmister Review, 1849. okt. -1850. jan. kötet, vol. 52: 232-262.
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szágban találni.” Ez már csak a liberalizmus tiszteletadása a bukott forradalom friss

teteme előtt.

A korabeli magyar kritika számára komplikált és szerkezeti hibákkal küszködő

irányregényt ügyes szerkezetű, nem bonyolult történetnek nevezi, mely „magával

ragad”, s ez nem csupán Wenckstern fordítói „mesterkedéseinek” tudható be, hanem

utal arra, hogy az angol olvasó szereti a bonyolult meseszövést, s arra is, hogy Eötvös
gondolatai, melyek a reformkori magyar nyelv körmondataiban csak bukdácsolnak,
az angol köntösben délcegen és a dolgok természetes rendje szerint lépkednek.

Nem minden kritikus vizsgálta Eötvös regényét ilyen alaposan. Az Athenaeum

irodalmi és politikai hetilap, mellyel sok jelentős író is kapcsolatban kijelenti13: ...

hogy Pulszky úr történeti és politikai bevezetője édeskeveset érdekli... „szerencsére

azonban A falu jegyzője csupán ... romantikus bonyodalmak drámájának bizonyult, s
mint ilyen nem tartalmaz több politikát, mint Miss Edgeworth: Absentee-je, vagy

Miss Rigby: Disponent-je”. Az említett két név a viktoriánus irodalmat közelről nem
ismerő olvasó számára ma már nem mond semmit. Azonban mind a két írónőt sokat
olvasták a múlt század derekán. Maria Edgworth-öt (1767-1849) az irodalomtörté-

net is számontartja, mert szociális tendenciájú, tetszetős stílussal megírt történetei
hatottak Walter Scott-ra és Turgenyevre. Az Athenaeum kritikusának párhuzama,
ha nem is túlságosan hízelgő, de nem légből kapott.

A kritikus valóságos védőbeszédet tart A falu jegyzője érdekében; bizonygatja,

hogy nincs abban semmi politika, egyszerűen izgalmas, romantikus történet, melyet
nyugodtan ajánl hona nagyérdemű olvasóközönségének. Annál is inkább, mert Eöt-

vös kitűnően ábrázol, amit a regényből vett idézetekkel bizonyít. Majd így folytatja:

„Peti alakjában a mindenütt jelenlevő, ravaszkodó vándorcigányt fedezheti fel az
olvasó, mellyel gyakran találkozunk regényekben, legutoljára Palgrave Simpson14
13
14

The Athenaeum, 1850. febr. 16. Ez a jelentős hetilap a mai New Statesmar egyik elődje.

P. J. Simpson (1807-1887) dráma- és regényíró. Regénye, Giselle (1847) a magyaror-

szági betyárromantika világában játszódik le, inkább német olvasmányok hatása alatt,

mint helyszíni tapasztalat alapján. Útinaplója (Letters from the Danube) színes képet
nyújt a magyar néplélekről. (L. bővebben: Fest Sándor: Angolok Magyarországon a
reformkorban. Bp. é. n., 74= 78. o.)
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Giselle című regényében fordult elő. A rabló Viola, olyan martalóctípus, melyet
Schiller, Walter Scott vezetett be az irodalomba – s longo intervallo – James15 hasz-

nált sikeresen. De Viola tárgyalásának képe pompás (mely egyben a magyar igazság-

szolgáltatás veszélyesen hű rajza is) , és végső sorsának rajza olyan hatásos, mintha az

olvasó nem érezhette volna a tragédia leheletét, már akkor, mikor először találkozott
Violával. A könnyedebb jelenetek közül, az író nagy lendülettel, nagyon életszerűen
dolgozza ki a választási cécó jelenetét. A falu jegyzője igazi erőssége azonban a ro-

mantikus részletekben rejlik. Ezek a részletek – noha a meseszövés nem új – olyan

hatásosan vannak kidolgozva, s annyira változatosak a colour locale következtében...,

hogy magukkal ragadják és lebilincselik az olvasót.” Ma már nehéz lenne eldönteni,

vajon az Athenaeum kritikusa a tömegízlést akarta-e kiszolgálni azzal, hogy „köny-

nyű”, romantikus olvasmánynak állította be A falu jegyzőjét, vagy tényleg félreértette
Eötvös regényét.

A radikális intelligencia szócsöve, a Spectator, mely oroszlánrészt vállalt az angol

liberalizmus legnagyobb fegyvertényének, a Reform Bill győzelemre juttatásában, a
kor egyik legjeletősebb hetilapja. Tárgyilagos és alapos elemzéseit mérvadónak tekin-

tették, stílusa szabatos, világos és tömör; az újságírás olyan fokát képviseli, mely Magyarországon mindmáig nem honosodott meg. A falu jegyzőjéről írt ismertetése16 is

alapos felkészültségről és biztos elemzőkészségről tesz tanúbizonyságot. A cikk bevezetése elemzi a magyarországi politikai pártok célkitűzéseit a Reformkorban, s meg-

állapítja, hogy az ultraradikálisok (Kossuth és követői) a 18. századi angol és francia
filozófia eredményeit vették át. Majd Eötvös politikai pályáját ismerteti s így folytat-

ja: „Valószínű..., hogy báró Eötvös jobb költő, mint politikus... de politikai elképze-

lései képezik könyvének sava-borsát. Elképzelhető, hogy a régi magyar vármegyerendszer (mely sokban emlékeztet a miénkre) állítólagos hiányosságait tévesen elem-

zi a szerző: s mint republikánus, a megyerendszer keretében történő túlkapásokat

15

Az Athenaeum kritikusa itt G. P. R. James-re (1801-60) céloz. James rendkívül
termékeny és népszerű író volt. Sokat utazott, s külföldön vagy Angliában történő,
Scott-befolyást eláruló, kalandos, romantikus történeteit, melyeknek szerkezete és stí-

16

lusa is figyelemreméltó, egyaránt olvasta a „művelt” s kevésbé művelt nagyközönség.

The Spectator, 1850. február 16.
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felnagyítja, mivel elméletileg tökéletes államberendezkedést a centralizációtól, illetve
egy centralizáción alapuló eszményi állam tökéletes adminisztrációjától várja...” Az
idézet alapján világos, hogy a Spectator bizonyos fenntartásokkal nézi a centralisták

törekvéseit, ennek oka egyrészt, hogy Kossuth óriás emberi alakja mindent elhomályosít Angliában Magyarországgal kapcsolatban, másrészt az angol county adminisztráció, mint a helyi közigazgatás szerve nagymértékben hozzájárult a parlamen-

táris demokrácia megszilárdításához, a Spectator cikkírója, úgy képzeli, hogy a ma-

gyar megyerendszer, mivel hasonló az angolhoz, csupán reformra szorul. A Spectator

cikkírója nem tudhatta, hogy a centralistáknak bélyegzett Eötvösék csupán azt akar-

ták, hogy a vármegye ne foglalkozzék többé országos politikával, ahogy erre nincs is

szükség, ha a parlamenti választások népképviseleti alapon történnek, hanem a vármegye területén lakó népesség érdekeinek közigazgatási védelmi szervévé váljék.17 E

kérdés érintése szükséges, de taglalása, ugyanúgy, mint az angol és magyar önkor-

mányzati szervek összehasonlító elemzése túlságosan messzire vezetne. Bár mint A.

falu jegyzője-ről szóló más ismertetésekből kitűnik, az angol liberális értelmiség ér-

deklődése éppen ezeknek a problémáknak szólt. Ezt az érdeklődést színezte a romantikus forradalom, s az is, hogy egy távoli országban, melyet a szigeten alig is-

mernek, nemcsak az angol intézményekhez hasonlót lehet találni, hanem az anglománia is, ahogy ezt éppen Eötvös regényéből is kiderül.

A Spectator a regény erényeit politikai fenntartásai ellenére is elismeri: …„de a

mű alaphangját a szatirikus ábrázolásmód jellemzi; s e szatíra szellemessége, szarkazmusa és határozott célja újra meg újra élettel tölti meg a regény lapjait”. S mivel

nem politikai elemzés az ismertetett könyv, „az állítólagos túlkapások felnagyítását”
sem marasztalja el a bírálat írója, mert „ ... nem mondhatjuk azt, hogy a visszaélése-

ket talán nagyobb mértékben túlozná a szerző, mint ez regényekben szokásos –

semmiesetre sem hangsúlyozza jobban, mint például Dickens. A dzsentri csiszolatlansága ... és basáskodása ... noha körülményeiben különbözik (ti. Eötvös regényé-

17

Szekfü Gyula elemzése alapján. Ld. Valahol utat vesztettünk, a Forradalom után c.
kötetben, Bp., én. 13-46 o.
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ben), lényegében ugyanaz, amit a drámaírók, vagy Smollet18, Tieiding és más szerzők
kipellengéreztek, mint uralkodó jelenséget Angliában a 18. század első felében.

Az irányregények általános hibája, hogy a szerző a regény cselekményét feláldoz-

za az eszmei mondanivaló érdekében. Ez kisebb mértékben jelentkezik Eötvös mun-

kájában, mintsem gondolnák. Természetes, hogy szerelem és regényesség mellett
más motívumokat is felhasznál a szerző, de a mellékesemények szereplői mindig

kapcsolatban maradnak a főcselekménnyel, szavaik, tetteik nemcsak ábrázolják a
társadalmat, melyet a szerző bemutatni kíván, hanem ezek a közjátékok a főcselek-

ményhez is szervesen illeszkednek. Meglepő művészi tudatosság, vagy szerencsés

sugallat irányítja Eötvöst a leíró részletekben ... ezek rendszerint rövidek, a cselekményhez tartozók; színezik azt – egyszer a jelenetek hangulatát emelik – másszor
rámutatnak azokra a hiányosságokra, melyek ostorozását az író feladatának tekinti.”

A Spectator még a részletes elemzés előtt így foglalja össze A falu jegyzőjéről al-

kotott véleményét: „A falu jegyzője kimagaslóan a legjobb külföldi regény, melyet

olvastunk – a legőszintébb, a legtömörebb, a legvalóságszerűbb”. Ha a Spectator

bírálatát egybevetjük a korabeli magyar kritikával19, mely már a füzetes formában

megjelenő regényt támadta, mielőtt még teljes terjedelmében kerülhetett volna az
olvasó kezébe, azonnal látszik, hogy a Spectator távlatból nézi a regényt; értékítéletei, noha kétségtelen rokonszenvvel közelíti meg a tárgyat, sokkal időtállóbbak, mint
a magyar kritika támadása, mely eleve elvetette a littérature engagée létjogosultságát,

s kárhoztatta Eötvöst, mert irányköltészetet képvisel. Eötvös büszkén vállalta a vádat: „én a meggyőződéstelenséget: soha az író tulajdonai közé nem számítván, a vá-

dat egész kiterjedésében elfogadom.” A Spectator ítéletének értékét emeli, hogy

olyan országban írták le, ahol az elkötelezett irodalom – a politikai pamfletek termé-

szetes kivételével – soha nem volt olyan mértékben ismérve a nemzeti irodalomnak,
mint ez Kelet-Európa „nemzeti nagylétért” küzdő kisállamaiban.

18

19

T. G. Smollet (1721-1771) jelentős skót szatirikus, realista író, hangvétele talán ro-

kon Eötvösével.

Különösen a Budapesti Híradó támadta Eötvös regényét, majd évek múlva a Szép-

irodalmi Szemle.
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A napisajtóban megjelenő kritikák, bár olykor eléggé terjedelmesek, leginkább

csak a regény informatív jellegét dicsérik. A magyarországi életforma ismertetésével,

a hétköznapok életének leírásával Eötvös regénye Angliában valóban az olvasókö-

zönség legégetőbb szükségletét elégíti ki művészi fokon. Bár a sajtó, mely legtöbb

esetben valamelyik párt politikáját támogatja, nem egyöntetűen lelkesedik a magyar
forradalomért és az Angliába érkező emigránsokért, de egyöntetűen elsőrendű feladatának tartja mindennek az ismertetését, ami Magyarországgal kapcsolatos. A
hűvösen kimért Times20 kritikájában kiemeli ezt a motívumot. De nem késlekedik

elismerni Eötvös művészi értékeit sem. Különösen A falu jegyzője realizmusát dicsé-

ri. A kritikus véleménye szerint a regény egyik legnagyobb jelenete Viola statáriális
bíróság előtti tárgyalásának leírása. A kritikus a regényben megnyilvánuló kegyetlen
szatírát is felismeri és méltatja. A liberális Sun21 kritikájának lényege ugyanez, s a

Globe, mely az egyetlen whig-párti újság, szintén a regény informatív jellegét és
időszerűségét dicséri elsősorban, valamint Eötvös ábrázoló művészetét; az utóbbi

kritikája az egyetlen, mely Eötvös stílusát „terjengősnek” és „egyenetlennek” nevezi,
de kifogásai ellenére is lelkesen ajánlja az olvasóközönségnek. A Sun véleménye így

foglalható össze: „A történetről aligha szólhatunk a legnagyobb lelkesedés hangján,

ha a domestic romance-hoz22 hasonlítjuk. Már az első oldalak felkeltik az olvasó
érdeklődését, s ez fokozatosan növekszik a mese bonyolódásával mindaddig, míg a

regény minden képzeletet felülmúlva lenyűgözi és magával ragadja az olvasót... A

regény legnemesebb jelleme... Tengelyi, noha Vándory alakja aligha marad mögötte... Rétyné a könyv Lady Macbethje és Luréciája. A történet maga tragikus ...

mindazonáltal a regény bővelkedik az élvezetes szarkazmus és kiegyensúlyozott humor fordulataiban is.”

20
21
22

The Times, 1850. ápr. 3.
The Sun, 1850. febr. 28.

Samuel Richardson (1721-1761) az angol szentimentalizmus nagy írója óta így neve-

zik az európaszerte jóleső könnyeket kiváltó érzelmes történeteket, melyek, noha még
a múlt század közepén is népszerűek Angliában, már túlságosan érzelgőssé váltak. A
kritikus a hasonlatot mint understatement-et használja.
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A konzervatív Britannia23, melynek olvasóközönsége nem csak intellektüelekből

verbuválódott, érdeklődését a választási visszaélések szatirikus ábrázolása ragadja

meg. Így elmélkedik: „Politikai regény választás nélkül olyan, mint egy Hamlett

előadás címszereplő nélkül... A választási cécók körül ügyeskedő jónéhány honfitársunk meríthetne ihletet a magyar kollégák mesterkedéseiből.” A korteseket szelleme-

sen a Laputa szigetén élő tudósok légycsapójához hasonlítja, mellyel legalább is Gul-

liver megfigyelése szerint – ezek a szórakozott tudósok mielőtt megszólították volna

társukat, annak fülére csaptak, hogy érdeklődését felkeltsék. A kritikus azt is érzékel-

teti, hogy ilyen laputai választók, légycsapóikkal együtt Angliában is fellelhetők. A

regény érdemeit így összegezi: „A szereplők művészi ábrázolása ... a párbeszédek

tömörsége és humora A falu jegyzőjének előkelő helyet biztosít a történelmi regények között.”

A Morning Post24, mely tory-párti s egyben az angol arisztokrácia divatos napi-

lapja, noha rokonszenvvel, de szigorúan elemzi A falu jegyzője szerkezetét; szem-

pontjai érdekesek, s ezért megérdemli a részletes ismertetést. A kritikus hiszi, hogy a

regényt sokan fogják olvasni, mert „ ... a regénykedvelő közönség talál benne szóra-

koznivalót és elmélkedésre serkentő részeket egyaránt.” Majd, miután Pulszky beve-

zetője alapján ismertette a magyarországi politikai viszonyokat és Eötvös alkotmányreformáló terveit, gyorsan megnyugtatja olvasóit: „Mindazonáltal szükséges megje-

gyeznünk, hogy ez a három kötet nem valami demokratikus elméletekkel foglalko-

zik. Ezek az elméletek, melyekről Angliában álmodoznak csupán, más országokra
már romlást és veszélyt hoztak.” Eötvös csupán hazája közigazgatásának hibáiról ír, s

ez nem több, mint amit egy felvilágosult hazafitól elvárhat a Sun szintén felvilágosult

– de a 48-as forradalmak után még mindig eléggé ijedt – arisztokrata olvasója. A
kritikus aggodalmain ma már csak mosolyoghatunk, hiszen illusztris olvasóját nem

fenyegette semmi veszedelem, hacsak a kontinensről érkező nyugtalanító híreket
nem túlozták el saját egészségük rovására; Angliát Waterloo után nem háborgatta

23
24

The Britannia, 1850. március 30.
The Morning Post, 1850. február 14.
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komoly külső veszedelem, s társadalmának belső problémáit az egészséges belső
fejlődés oldotta meg.

A kritikus véleménye a regényről, mint irodalmi alkotásról, így foglalható össze:

„A regénynek számos szereplője van, de csak kevés kidolgozott jellemet találunk,
véleményünk szerint az alakok nagyrésze többé-kevésbé elnagyolt... A jegyző, kinek

alakját nem annyira közvetlen írói ábrázolásból, mint inkább más szereplők szavaiból

ismerjük meg, a regény főszereplője, bár mi Violát érezzük inkább a regény hősének.
A főbb alakok köré számos mellékalakot csoportosított Eötvös... ezek nagyrésze

felesleges a cselekmény kibontakozásához, mindazonáltal, a jeleneteket gazdagítják

és tarkítják. Így a szerelmi epizód, bár pompás kidolgozású, csupán alárendelt szerepet játszik... A cselekmény logikáját, ha egyáltalán beszélhetünk ilyenről, nem fo-

gadhatjuk el ellenvetés nélkül.” (Itt félbe kell szakítani a kritikus elmefuttatását. Az
angol kritika elsősorban a plot-ot – melyet a cselekmény logikájának fordítottam, s

mely általában szerkezetet jelent – kéri számon a regényírótól. A napjainkban annyi-

ra népszerű s már túlságosan kommerszízű detektívregény műfajában a hibás plot

alapján, nagyon érthetően, a kritikus azonnal elmarasztalja a szerzőt. Az idézet azt
bizonyítja, hogy a plot esetében a kritikus már a múlt század közepén sem ismert
tréfát, noha Edgar Allan Poe történeteit, melyeket a modem detektívregény iroda-

lom ősének tekintenek, A falu jegyzőjével majdnem egyidőben írta). „Réty alispánné

halálának ábrázolása mesteri, de azt alig mondhatnák, hogy a megelőző eseményék-

ből szervesen következik. Azt sem tudjuk elképzelni, hogy miután a gyilkosság megtörtént és miután egy haldokló ajkairól – aki látta a tettet elkövetni és ismerte a gyil-

kost – e célból odarendelt két tanú jelenlétében a mentesítő vallomás elhangzott,

miért szükséges, hogy a gyilkos sajátmaga feladásával tisztázza az ártatlanul gyanúsí-

tottat? Ugyancsak, Rétyné vagy cinkosának szörnyű végzete sokkal nagyobb költői
igazságszolgáltatással sújtotta volna Nyúzó főbírót, kinek egész élete kegyetlenségek
és aljasságok sorozata...” A kritikus szerint Taksony megyében Nyúzó képviseli az

embertelenség „colour locale”-ját, mert a többi szereplő „ismeretes más európai or-

szágokban is”, azonban Nyúzó módszereit csak a magyar parasztok tapasztalták közelről.
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A cikkíró hosszasan dicséri Eötvös stílusát, humorát; a regény irónikusságát. A

regényben szereplő Bántornyi Jamesék anglomán liberalizmusának szatirikus ábrázo-

lását kissé fanyalogva kommentálja. A börtönviszonyok leírásának realizmusát mi

sem dicséri jobban, mint a kritikus viktoriánus prüdségből eredő viszolygása. „Van

egy jelenet – írja –, mely teljesen elviselhetetlen az angol olvasó számára.” Szépen,

szinte ékesszólóan fejezi be hosszú kritikáját, mely azonban nemcsak a regénynek,
hanem „az egész magyar nép helyzetének és viszontagságainak” is szól, s ez „minden

angol szívügye”.

A napi- és hetilapok kritikáinak hangját követik a folyóiratok, bár némelyik fo-

lyóirat csak futólag foglalkozik a könyvvel. Így Dickens magazinja, a Household

narrative of current events25, mely csak röviden ír a könyvpiac újdonságairól, A falu

jegyzőjének is csak néhány sort szentel. A Parlour Magazine26 cikke, A két Pulszky,

noha A falu jegyzőjét is ismerteti, inkább Pulszky Ferenc és felesége irodalmi műkö-

désével foglalkozik.27 A Parlour Magazine, s a hasonló magazinok főtulajdonsága a

„jólinformáltság”, mellyel az egyszerűbb olvasók múlt századi méretű szenzációéhsé-

gét s művelődési igényét elégítik ki. A falu jegyzője esetében is „ismeri az igazságot”,
mert .. mind a két úr – ti. Eötvös és Wenckstern–, véleményünk szerint korszerű

kitalálás csupán ...”, s a regényt „a fáradhatatlan Pulszkyak” írták... A falu jegyzője

mindazonáltal a magyar középosztály és parasztság vidéki életének élénk képe a poli-

tikai izgatás már elmúlt korszakában. A regényben egyáltalán nincs semmi figyelemreméltó epizód vagy leírás, melynek idézését kívánatosnak tartanánk, illetve szívesen

látnánk folyóiratunk hasábjain” – állítja komoran és visszavonhatatlanul a népújság
tollnoka, aki talán nem is olvasta a vaskos regényt, s így a sznobság vádja nem érheti
e késői tetemrehívás alkalmából.

Azonban nem minden folyóirat intézi el A falu jegyzőjét ilyen sommásan. A nagy

és tekintélyes folyóiratok közül a British Quarterly Review28 harminc oldalon foglal25
26
27

28

The Household narrative of current events. 1850:47.
The Parlour Magazine, 1850:200-2.

Ugyancsak ekkor jelent meg, Pulszkyné emlékiratai, férjével közösen egy népmesegyűjtemény, valamint Pulszky regénye, A jakobinusok Magyarországon is.

The British Quarterly Review, 1850. április, vol. 2. no. 22:514-45
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kozik a regénnyel. Cikkét – a kor szemleírói gyakorlatának szellemében – bőven

illusztrálja a regényből vett részletekkel. A regény cselekményét részletesen elmeséli.

A cikkíró nem teljesen mentes az elfogultságtól; a közelmúlt eseményei még élénken
élnek emlékezetében, s tollát – noha gentlemanhez méltóan – az érzelem vezeti.

Ezért nem kárhoztatjuk, hiszen Kossuthra talán olyan tisztelettel tekintettek az an-

golok, mint a gárda veteránjai Napóleonra. Viszont a nemzeti hiúságnak hízelgő
ítéleteit óvatosan kell fogadnunk; nagyrészüket, már más kritikákból is ismert véleményekkel együtt, a következő szemelvényes fordításban nem találjuk meg.

Ezt írja a kritikus: „ ... a szerző regényét nagyfokú ügyességgel és kifejező erővel

alkotta meg... A karrierizmusnak és választási korrupciónak ezek a képei, melyek a

nem egészen félévszázaddal ezelőtti közállapotainkra ugyancsak hasonlítanak, nem

nevezhetők túlzottaknak.” Eötvös alakjait így látja: „Macskaházi és Kenyházi... ural-

kodó jellemvonása a gonoszság; ezt a gonoszságot még a hatalom imponáló ereje
sem enyhíti – pedig ez a tulajdonság Shakespeare és Scott hőseinek sokszor tragikus

érdekességet kölcsönöz. Viola... kényszerű hivatását Robin Hood-i ügyességgel,
bátorsággal és nagylelkűséggel űzi.” Az író magáravállalt feladatát így jellemzi: „Eötvös ... reformokat akar, de sokszor rombolnia kell; ezért főfeladatának a magyaror-

szági intézmények árnyoldalainak bemutatását tekinti.”

Az elemzést a regény emelkedetthangú, s Eötvös optimista hitvallású

záróképének idézésével fejezi be, mely angolul nemcsak fennségét őrzi meg, de a
viktoriánus

körmondatokban

könnyedebben

gördül,

mint

anyanyelve

idegenhangzású szerkezeteiben. A kritikus tettét így indokolja: „Eötvös regényét a

következő hazafias fellángolás fejezi be, melyet itt idézünk, nem mintha azt várnák,

hogy Magyarország ellenségei olyan férfiak legyenek, kiket ilyen érzelmek a legke-

vésbé is meghatnak; hanem azért, hogy az olvasók egészen más táborát gyönyörködtessük.”

A kritikus összegezi véleményét: „A regény irodalmi becsét szükségtelen dicsér-

nünk. Mi is kevés íróval dicsekedhetünk csupán, kik a történelmi regény e magas

színvonalát megközelítik. Az a nyelv és irodalom pedig, mely e regénynek bölcsője
volt – a műveltségnek csakis magas fokát képviselheti.”
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A Fraser's Magazine29 cikkíróját a regény politikai mondanivalója érdekli. Beve-

zetőjében hangsúlyozza, hogy az emigránsok helyesen cselekszenek, mikor hazájuk
ügyét minden lehető eszközt megragadva, a külföld elé tárják, mert politikai terveikhez csakis a külföldtől várhatnak segítséget. A tanulmány írója kötelességének érzi,

hogy ebben segítse az emigránsok törekvéseit, mert az igazságot az ő oldalukon látja.
Részletesen ismerteti a magyar reformkor politikai fejlődését, s különösen a centra-

listákkal szimpatizál, kikről így ír: „a (magyar) doktrinerek az angol radikalizmus

képviselőire emlékeztetnek bennünket, mielőtt a Manchester School háttérbe szorí-

tott olyan ragyogó elméket, mint Sir William Molesworth, Grote vagy Roebuck.”

Pulszky bevezető tanulmányát kitűnő politikai esszének tartja: „helyenként annyira

éleselméjű és csípős, hogy Disraeli írásának is vélhetnők.”

A regény lényegét így fogalmazza meg a cikkíró: „A szerző mondanivalóját kitű-

nően illusztrálja a meseszövés bonyodalmaival, az elnyomást és nyomort ábrázolja,
melyért a helyi adminisztráció volt felelős megreformálásuk előtt. A jegyző a regény
központi alakja.” A választási izgalom csúcspontján derül ki, „... hogy a jegyzőnek

nincs joga a nemesi kiváltságokra, vagyis nem gyakorolhatja politikai jogait. Báró

Eötvös kegyetlenül lesújt erre a visszásságra, mint a régi alkotmány leggyengébb
pontjára... A nemesség politikai kiváltságai nyújtják az egyetlen támpontot arra a
meglepő tévhitre, mely a magyarok hátrányára, még napjainkban is kísért Angliában.
Még a Quarterly Review is arról fecseg, hogy a (magyar) főnemesek tavaly (ti. 1849-

ben) antiliberális kiváltságaikért harcoltak, a bécsi udvar humánus törekvései ellen,
melyek a parasztság felemelését és az osztálykülönbségek eltörlését célozták.” Ennek

cáfolására a folyóirat hosszasan ismerteti, hogy a főnemesség legkiemelkedőbb tagjai,
élükön Széchenyivel, hogyan szorgalmazták privilégiumaik megszűntetését.

Majd bibliai haraggal fordul a cikkíró az angol közállapotok ellen s a regény idő-

szerűségét hangoztatva, így ostorozza honfitársait: „Mi, angolok hajlamosak vagyunk
Európa politikai iskolamesterének köntösében tetszelegni önmagunk előtt, s kegyes

leereszkedéssel bólintunk, ha véletlenül intézményeink hasonmásába botlunk valahol. De a jelen esetben hasznos leckét vehetnénk a magyaroktól,... mert évről-évre
29

The Fraser's Magazine, 1850. ápr., vol. 41:477-485.
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megbizonyosodunk arról, hogy a túlságosan centralizált törvényhozói hatalommal

járó hibákat valami módon orvosolni kellene, és a felelősséget, mely a londoni kor-

mányra nehezedik, s már fojtogatja azt, a helyi önkormányzati szervekkel kellene
megosztani.”

A falu jegyzője politikai fontosságát Disraeli Conningsby című irányregényéhez

hasonlítja. A két liberális miniszter regénye valóban sok hasonlóságot árul el, noha a

Conningsby gyilkos szatírája élő alakok ellen fordul (pl. a regény Lord Monmouthját

Lord Hertfordról mintázta Disraeli, nem pedig egy fiktív közigazgatást mutat be,
mint Eötvös regénye, mely az egész magyar vármegyerendszer összes hibáit tartal-

mazza. A hasonlóság alapján gyakori vélemény, hogy Eötvöst befolyásolta A falu

jegyzőjének megírásában.30

A Fraser's Magazine munkatársa számára a magyar választási mesterkedések sok-

kal jobban emberközelbe kerülnek, mint ezt a British Quarterly Review ismertetésé-

ben láttuk. „A könyvből egész oldalakat idézhetnénk, mint életképeket Sudburyből
és Readingből.. . vagy mint az 1828. évi northumberlandi választás leírását.”

Érdekes a cikkíró végkövetkeztetése: „Kétségtelen, hogy Magyarországon is és

Angliában is sok olyan választási visszaélés fordult elő, melyet a moralista elítél, s
melynek megszüntetéséért a lelkiismeretes politikusnak harcolnia kellett, de ezek a

közállapotok mindkét országban megszűntek... Egyébként is, ezek az alkalmi
szaturnáliák a népi erő hangos fitogtatásával, zsivalygásukkal és vásári izgalmaikkal

az egész közélet serkentőjének bizonyultak és nem álszent udvaroncok vagy bogaras

republikánusok közösségét tenyésztették ki, hanem gerinces, értelmes és őszinte
politikusokat teremtettek.

A skót fővárosban megjelenő Edinburgh Review31 sok olyan értéket kimutat, me-

lyet a magyar kritika Péterfy Jenő alapvető tanulmányáig (1881), s később is, a Pintér
Jenő-i szellem jegyében nem akart észrevenni. Különösen Viola alakjának drámaiságát értékeli, akit a külföldi közönség csak „romantikus betyárnak” tekintett, saját

30
31
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Ld. pl. Sőtér Eötvös-cikkét az Encyclopaedia Britannica 1961. kiadásában.

The Edinburgh Review, 1850. április, vol. 91:497-508.

hazájában pedig a népszínmű pántlikás, kulacsos főszereplőjévé szelídült a 70-es

években.

A cikkíró bevezetésében lelkesen bizonyítja az elkötelezett irodalom létjogosult-

ságát s azt, hogy a politikai mondanivaló nem zárja ki a művészi alkotás lehetőségét.
A szereplőket is ebben a szellemben vizsgálja. „... Ezzel a két szereplővel... – Tengelyi, Tiszarét jegyzője, s Viola, a törvényenkívüli bujdosó – jelképezi Eötvös, a jegyző-

ben a súlyos társadalmi megkülönböztetést, mely szakadékot képez a nemes... és a

nép között; Violában a folytonos és elviselhetetlen elnyomást, melynek egyszerű

emberek a szenvedő alanyai... s mely sokat közülük – nem is a leghitványabbakat –

bűnözésbe hajszol. Tengelyi túlságosan emelkedett erkölcsű és rendíthetetlen ember

ahhoz, hogy a hatalom birtokosai megtűrjék maguk közt.” A regény szerkezetéről így

vélekedik: „ ... ezeknek az iratoknak (ti. Tengelyi nemeslevele) birtoklása az az orsó,
mely a szereplőket mozgásba hozó eseményeket megperdíti. Az iratokat először Réty

alispánné – aki Lady Macbethre emlékeztet – felbujtására lopják el... A szerző olyan

széles vászonra fest, melyre a szereplők és események sokasága fér el... Eötvös, Zsu-

zsi – Viola felesége – számára tartogatja teljes rokonszenvét az anya és feleség odaadó
szerepében... A regény szerkezete egyébként olyan, talán azt mondhatnák, kissé jobb

mint az átlagos regényeké. Az írónak sikerül az olvasó érdeklődését mindvégig lekötni és a mű lapjain megjelenő szereplők cselekedetei soha nincsenek logikai el-

lentmondásban egymással. A költői igazságszolgáltatás szigorú betartása, amit
Macskaházy, a gonosz ügyvéd meggyilkolásában, Rétyné öngyilkosságában, Viola

bűnbocsátó halálában és családjának tönkre jutásában figyelhetünk meg, a legakadé-

koskodóbb olvasó erkölcsi érzékét is kielégíti. De a kíváncsi és gondolkodnivágyó
olvasó számára nagyobb vonzóerőt gyakorol majd a magyar társadalom és történelem

jellegének rajza. A társadalom és emberi természet egész Európában fellelhető jelleg-

zetességei mellett, a szerző olyan alakokat is szerepeltet, melyek csupán KeletEurópára jellemzőek. Az angol történelemnek egyetlen korszakában sem lehetne

zsidókat vagy cigányokat olyan szerepben hitelesen ábrázolni, mint amilyet Eötvös
szán nekik; és a törvényenkívüli bújdosó – ha angol környezetbe helyeznénk – csu-

pán Robin Hood hősi napjaiban jelenne meg reális alakként.”

57

A cikkíróra kétségtelenül Viola gyakorolta a legnagyobb hatást, tömören így jel-

lemzi: „Viola, a paraszt, kit az elnyomás kergetett bűnbe, a magyar puszta igazi
gyermeke. Türelmes, keménykötésű, s emellett büszke és vakmerő – szívós fajának

pompás példánya... A földesúri önkény áldozatát a szerző akaratlanul is a regény
igazi főhősévé formálja... Violát, akit családjától, otthonától megfosztottak,

bújdosásra kényszerítettek, bestiaként hajtóvadászaton űztek, és aki menekülve osztogatja csapásait, nem érezzük kitalált alaknak.”

A cikkíró véleménye szerint a magyarországi állapotoknak ilyen őszinte és művé-

szi fokon történő föltárása bizonyítja legjobban, hogy a magyar társadalom demokra-

tikus fejlődését csak az idegen fegyverek akadályozhatták meg. S ezért szükségesnek
tartja azok számára, kik a szabadságharcot csak a magyarok és szlávok közötti nacionalista villongásnak látták, megjegyezni, hogy Magyarországon ... a megkülönbözte-

tések inkább társadalmi, mint faji jellegűek voltak, s így osztályellentéteket találunk

nemes és jobbágy között, s nem faji ellentéteket magyar és szláv között.” E vitában,

mely a külföldi sajtót sokáig foglalkoztatta, az angol folyóiratok tekintélyes része
Eötvös tanúságtételét perdöntőnek tekintette.

A forradalom állítólagos nacionalista jellege foglalkoztatta az Eclectic Review-t32

is, de inkább Eötvös alkotmányreformáló elképzelései kötik le. Noha nem hiszi,

hogy az irodalomnak használ, ha politikai kérdések hordozójává válik, Eötvös regényét kivételnek tekinti. Megállapítja, hogy a regény alapján valóban úgy tűnne, a

parlamentáris centralizáció egyedül üdvözítő Magyarország számára; Eötvös azonban rémeket lát, mert „... lehet, hogy Magyarország elmaradt az institúciók demok-

ratikus fejlesztésében, de a szabadság megszentelt lángját megőrizte akkor is, mikor
gazdaságilag fejlettebb országok kialudni hagyták. Ugyanakkor, az az energikus élet-

képesség, melyet a magyarországi intézmények az idegen elnyomás és hódoltság,
valamint a belviszályok századai alatt megtartottak, a történelem egyik legfigyelem-

reméltóbb jelensége. Ez anyagot szolgáltathat a legfontosabb vizsgálódás számára,
mely a politikai gondolkodó elméjét lekötheti; az angolok számára páratlanul érdekes

tárgykör. Miképpen lehetséges az, hogy a szabadságot... más országokban sokszor
32
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The Eclectic Review, 1850. ápr., vol. 27:408-430.

eltiporták, Anglia és Magyarország mindig megőrizte? ... Csupán egyetlen nyilván-

való és kielégítő magyarázatot találhatunk, azt, hogy Anglia és Magyarország min-

den időkben megőrizte a szabadság alapvető biztosítékát, melyet más népek feladtak,
vagy elveszítettek – az önkormányzat szabadságot biztosító alapelvét – nem az ön-

kormányzat gondolkodók által csiszolt elméletét, hanem a család igazgatási elvének

egyszerű, gyakorlatias kiterjesztését a közösség kormányzására, mivel minden egyén
jobban tudja, hogyan intézze saját ügyeit, mint azt mások tudnák intézni számára...”

A tanulmányíró ezért elmarasztalja Eötvös iparkodását, mert „az intézményekkel (t.
i. a helyi önkormányzati szervek) való visszaélések és ezek hánytorgatása nem igazol-

ja az intézmények elvetését.” Eötvös kritikájával azonban egyetért: „S vajon megdöb-

benhetne a pártatlan megfigyelő, hogy a törvényesség lábbaltiprása, s a társadalmi
ellentétek, a regényben megmintázott alakokat, a Rétyeket, Krivéreket, Nyúzókat

szülték, és hogy az erdőket Violák népesítették be, kiket a kisszerű zsarnokság és
törvénytelenség taszított a végső kétségbeesésbe?” – teszi fel a költői kérdést. Azon-

ban – a kritikus szerint – a parasztság sanyarú helyzetéért az osztrák elnyomás fele-

lős, s nem a vármegye intézménye. Hiszen a magyar vármegye a nemzeti szellem
védőbástyája már II. József óta. Majd a regény társadalomkritikáját az angol közálla-

potokra alkalmazza, s elismeri: „Nálunk is vannak Sudbury-k, Harwich-ok és
Horsham-ek (célzás választási korrupciókra) ... de mi alkotmányunkat idejében meg-

tisztítjuk ezektől a szennyfoltoktól, annak lerombolása nélkül.” Érdekes megfigyelni,
hogy az Eötvös által ostorozott korrupció, minél radikálisabb folyóirat összehasonlítgatásaira ad alkalmat, annál közelebb kerül a jelenhez. Az Eclectic Review cikkírója

egyébként is minden alkalmat megragad, hogy döfhessen egyet az angol dzsentrin. A

statáriumról így ír: „A statárium, a magyar konzervatív nemesség dédelgetett intézménye volt, és csak azon csodálkozhatunk, hogy a mi birtokos osztályunk már régen

nem importálta Angliába.” A regény művészi értékeit nagyrabecsüli, s kifogásait így
foglalhatnánk össze: „Talán a költői igazságszolgáltatás túlzó szigora ellen kell tiltakoznunk, mellyel a szerző Rétynét sújtja. Igaz, hogy az erkölcsi gyávaság és gőg ta-

nulságát szolgáltatja ezzel, de elfogult, mert Réty, a gyáva megmenekül, sőt vétkes
feleségének szörnyű büntetése még meg is jutalmazza őt ... Eötvös gazdag képzeletének szülöttjeit inkább a színesség, mint a pszichológiai alaposság jellemzi. Ugyan-
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akkor néhány ceruzavonással meglepő hatást ér el.” Tengelyiről így vélekedik: „...

noha a történet főszereplője nem a legfontosabb alak, se érdekességében, se kidolgozásában; inkább vázlat, mint portré. Az idealizmus hiányzik belőle, s Pruzsinszky33
komolyságát véljük felfedezni benne, egy fáradt mártírt, akit a világ igazságtalansága

és zsarnoksága megviselt; s nem pedig az igazság fiatal, forrófejű és republikánus
bajnokát.” Violáról: „... nagyszerűen kidolgozott alakja részleteiben talán túlságosan
eszményi, önfeláldozása lenyűgöző, s megnemesíti egész lényét.”

A kritikus, aki már megismerkedett „a magyar költészet élénk nemzeti szellemé-

vel” Dr. Bowring antológiájából, így összegezi véleményét: „A falu jegyzője mester-

mű... írója ritka művészi képességről tesz tanúbizonyságot. A regény tömör és a
klasszikus hármasegység alapján épül fel; a cselekmény drámai erővel pereg. Fielding
szerkezeti tökéletességét Walter Scott életszerű színességével párosítja.

Ezzel A falu jegyzője angliai fogadtatásának végére értünk. Korántsem ismertet-

tem minden vele foglalkozó írást, s ha így is kissé hosszúra nyúlt a beszámoló, csu-

pán azt óhajtotta illusztrálni, hogy a könyv megjelenése jelentős esemény volt Angli-

ában. Lehet, hogy nem olvasták annyian, mint ahányan beszéltek róla; ezt bizonyítja
az is, hogy második kiadás nem követte az elsőt, bár egy korabeli folyóirat folytatá-

sokban közölte a regényt.34 Teljesen azonban aktualitása elmúltával sem felejtődött

el, a múlt század végén világirodalmi antológiákban Jókai és Petőfi mellett gyakran

ott találjuk Eötvös regényének is egy-egy fejezetét.”35 A regény kiválóságát az angol

szakkönyvek mindig elismerték, néha a Magyarországra vetődött angolok közül is

ismerte egy-kettő36, de más európai klasszikusoktól eltérően, a jelen század elejére
teljesen elfelejtették, s maga a könyv is csak a nagyobb angliai könyvtárakban lelhető
fel.

33
34
35

36

Eötvös jakobinusmúltú nevelője.

Iványi-Grünwald Béla szíves közlése. A kérdéses folyóiratot nem találtam meg.

Pl. R. Garnett: The International Library of Famous Literature, vol. 11:5205-5213.
London, 1899.

W. J. Wyatt: Hungarian Celebrities, London, 1871.
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ŐSÖK ÉS ELŐDÖK1
Noblesse oblige, vallották egykor a történelmi neveket viselő osztályok tagjai. Ám

nemcsak a nemesség kötelez; a számadó juhász ősök is megkövetelik az utód lojalitását. Talán kevésbé tudatosan, de konok kérlelhetetlenséggel. A hatvan éves Illyés
Gyulában alkalmasint egy kiváló francia költőt, Éluard, Tzara társát ünnepelnénk

most, ha a dunántúli paraszt ősök nem kötelezték volna arra, hogy a birtokos osztályok és a „misera plebs contribuens” között Werbőczy óta meglevő ellentétek végső
felszámolásának tanúja, harcosa és krónikása legyen. Illyés Gyula húszéves kora

körül a legjobb úton volt ahhoz, hogy tehetsége francia nyelven bontakozzék ki. A
világháború után Párizsban zajongó fiatal francia szürrealisták maguk közé számí-

tották a jó francia verseket író magyar parasztfiút. Azonban bármilyen erős is volt a

francia kultúra hatása, csupán színt, hangot, modort, formát és képeket adott; mondanivalót a rácegrespusztai ősök adtak „tagolva a szót: nem feledhetsz, nem mene-

külhetsz – bárhová kerülj!”

Szimbolikus jelentősége van annak, hogy Illyés első olvasmánya a földesurat há-

romszor megverő Ludas Matyi. Nemcsak azért, mert első olvasmányaink hatásával a

később elolvasott könyvek halmaza nem mérkőzhet, hanem főképp azért, mert Illyés
ekkor találkozik azzal az irodalmi hőssel, aki legkönnyebben elvezeti Petőfi Sándorhoz. Szimbolikus azért is, mert Illyés ekkor találkozik először a francia kultúrával is,

ha csak közvetve ugyan: Ludas Matyi epikai magja francia eredetű, a 13. századi

fabliau valamelyik változata, melyet Fazekas franciaországi katonáskodása idején

hallhatott, vagy olvashatott.

Nos, Ludas Matyi csak lázadó jobbágyfiú, aki sérelmeiért az esze segítségével áll

bosszút, példája mégis a szükséges precedenst teremti meg az értelmet nyitogató
1

Megjelent az Új Látóhatár 1962. évfolyam 5. számában.
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pusztai gyermek előtt. Ám, ahogy a magyar irodalom filogenézise során eljutott

Fazekastól Petőfiig, ugyanígy Illyés ontogenezise során eljutott a tudatos népi forradalmár eszményéig, Petőfi Sándorig, aki példaképe, mestere, tanítója lesz. De to-

vább jutott. A nép nevében Petőfi fenyegette meg a magyar birtokos osztályokat
először, s majdnem száz év múlva, 1945-ben Illyés Gyula tanúja volt annak, amikor

ezek a fenyegetések valóra váltak. Életútjának még felére sem jutott, s mégis a ma-

gyar társadalomfejlődés többszáz éves útját járta végig. Az élmény, a magyar arisz-

tokrácia elmúlása, talán a legmélyebb volt az összes elképzelhető élmények között.
Az élmény nagysága okozta, hogy a halotti beszéd késett, s csak most kaptuk meg
az Ebéd a kastélyban című visszaemlékezésben. A Puszták népe mellett talán ez a

legillyésibb mű: az ősök számára készített számadás. Itt, Illyés szelíden, kissé sajnál-

kozva, de nem minden gúny nélkül, s föltétlenül helyeselve és visszavonhatatlannak
tekintve azt, ami történt, prózai rekviemet mond az egész feudális rendszer összes

képviselőiért, a hazaáruló főurakért és a vértanú Batthyány leszármazottaiért egyaránt akkor, amikor szűkebb pátriájának volt urainál ebédelve egyenleget készít a

nemesség tetteiről, és semmi nem kerül a tartozik rovatba. A gróf sírját, mely jelképesen az egész magyar arisztokrácia sírja is, s mely ideiglenességében emlékük mu-

landóságát idézi, így írja le: „A soron lévő parcellába került, a falu volt tojásszedője

mellé; annak a sírját kell keresni, mert az ő deszkából csinált – nyilván mégiscsak

ideiglenesnek szánt – fejfájára csak tintaceruzával írták föl a nevét, azt persze rögtön
ez első eső elkente”.

Az 1945-ös változások, melyek ha lefolyásukban nem is, eredményükben forra-

dalmiak voltak, Illyés Gyula számára azoknak az elveknek részleges diadalrajutását

jelentették, melyek szolgálatába szegődött, ahogy ősei elszegődtek az urasághoz. Az
élmény egyedülálló a magyar irodalomban; Petőfi Segesvárnál eltűnt, s a szabadság-

harc elbukott, Adynak már csak a halálos ágyánál tiszteleghetett a Nemzeti Tanács,

s József Attila, kit elvtársai kitaszítottak maguk közül, nem érte meg 1945-öt. Illyés

közelről láthatta a forradalmi változások értelmét, s a változások időleges megszilár-

dulását. Kevés magyar költőnek adatott meg, hogy annak az ügynek diadalát megérhesse, melyért egész életében küzdött.
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Valóban egész életében, mert a franciaországi rövid szürrealista kísérlet után Ily-

lyés hazatért magyar költőnek. Itthon nem az akkor divatos költői áramlatokhoz
csatlakozott, hanem visszakanyarodott Petőfi örökségéig. Igaz, Petőfi örökségén
ketten osztoztak Erdélyi Józseffel, de Illyés Petőfi stúdiuma nem csak a maga számára jelentette az egyetlen lehetséges előd megértését, ez a megértés számunkra is
megteremtette az egyetlen lehetséges Petőfi képet.

Ez a Petőfi kép ma már közismert: s ez Illyés Petőfi monográfiájának köszönhe-

tő. Illyés Gyula hatvanadik születésnapja arra is kötelez bennünket, hogy ezt a képet
újból megnézegessük, hiszen aktualitásából a megjelenése óta eltelt negyed század
mit sem vett el.

A Petőfi irodalom addig Gyulai Pál értékelésére támaszkodott, s mikrofilológia

részleteredményei, vagy az ünnepi szónokok hazafias nagyotmondásai csupán Gyulai tételeit színezték, illetve általánosították. Gyulai és Illyés életrajza úgy aránylik

egymáshoz, mint Petőfi múltszázadbeli rézkarcai aránylanak a nemrég sikeresen
restaurált, Petőfit ábrázoló egyetlen daguerrotipről készített fényképmásolatokhoz.

Illyés könyve nem tartalmaz új adatokat. Új adatok feltárására nem is lett volna

lehetőség, hiszen Petőfi életét jobban ismerjük, mint sok kortársunkét. Illyés a meglévő adatokból épít; portréját az adatok újszerű, rendkívüli megértésről tanúskodó

összeillesztéséből alkotja meg. Megértésének nemcsak a céhbeli titkos fölénye az

oka, hanem az is, hogy Illyést semmiféle konvenció nem akadályozta abban, hogy
Petőfiben a tudatos népi forradalmárt megtalálja.

Ez az illyési Petőfi életrajz főérdeme – ahogy ezt már első kritikusa, Schöpflin

észrevette a Nyugatban: Petőfi lényegében nem nemzeti szabadsághősnek, hanem
népi forradalmárnak ábrázolja. Könnyű belátni, hogy Petőfi forradalmisága a ki-

egyezés után, s a milléneumi kor derűjében korosodó nemzedékek számára nemcsak
kényelmetlen, hanem fenyegető is volt. Ma már azt is könnyű belátni, habár első

pillantásra talán az ok és okozat felcserélésének tűnik, hogy Magyarországon szociális reform addig nem valósulhatott meg, amíg Petőfi forradalmiságát a kultuszminiszter nem ismerte el. Ady is Petőfi nevében tiltakozott, s szenvedélyesen hirdette:

Petőfi nem alkuszik, s öröksége a társadalmi ellentétek megszüntetésére kötelez.

63

Illyés Gyula is ennek a Petőfinek a nevében követelte a falukutató mozgalom által
feltérképezett nyomor megszüntetését.

A Petőfi életrajz azonban módszere miatt is figyelemre méltó. Illyés az életrajz

emberi tényeiből kiindulva akarja megtalálni a versek tulajdonképpeni értelmét.

Petőfi gyermekkorát a modern pszichológia eszközeivel elemzi. Már a gyermek

Petőfiben arra a kérdésre akar választ kapni: miért lett Petőfi forradalmár? Arra az
eredményre jut, hogy a gyermekkor élményei döntőek voltak, s a könyvekből kiolva-

sott ideológia csupán másodlagos, illetve tudatosító szerepet játszott. Petőfi módos
szülők gyermekeként kezdte meg tanulmányait, s mikor apja tönkre ment, hirtelen
jutott nyomorba. Ez a zuhanás érezteti vele először a társadalmi különbségeket, s ez

az alapja egyfajta déclassé sértődöttségének, mely alapmagatartása lesz. A maga

sérelmeiben felismeri mások sérelmeit, azaz az egyén sérelmeit azonosítani egy osz-

tály sérelmeivel, ez a következő lépés; ebben segítik olvasmányai, s mikor ezt a lépést megtette Petőfi, társadalmi forradalmárrá vált. Forradalmiságának ez a magya-

rázata sokkal inkább emberközelbe hozza Petőfit, s ugyanakkor azt is bizonyítja,
hogy Petőfiből nem lehetett más, mint forradalmár.

Illyés Petőfi szabadság gondolatát is elemzi, s arra a következtetésre jut, hogy

nemcsak a világszabadság romantikus gondolatát tartalmazza, hanem a szociális
szabadság, a társadalmi megkötöttségek elvetésének gondolatát is magában foglalja.

Ám Petőfi politikai profiljának ily részletes elemzése mellett is egyensúlyt tart a

forradalmi politikus és a költő között, s a mérleg nem billen át a politikus javára,

ahogy ez Révai elemzésében történik, aki szintén Illyés Gyula nyomán indul el. A

Petőfi életrajz részletes elemzése vaskos tanulmányt kívánna, mely a jelen alkalmi

írásnak nem lehet feladata, hiszen számtalan apróságot is méltatni kellene (pl. A

helység kalapácsát is Illyés rehabilitálta), melyek jelentősége azonban nem kisszerű.

Befejezésül: Illyés, mint minden igazán jó portréfestő, egyszerre két képet fest:

Petőfi Sándorét és Illyés Gyuláét. Ott és úgy ragadja meg Petőfi alakját, ahol és
amint azonosnak érzi magát vele; s ezekből az azonosságokból tovább haladva raj-

zolja meg Petőfi alakjának többi jellemző sajátosságát, s talán ez az oka, hogy könyve több, mint életrajz: művészi alkotás is. Ezzel a magyar irodalom legszebb hagyo-

mányait folytatja, nagy magyar írók elődeik felé irányuló tiszteletüket gyakran ta64

nulmány formájában rótták le. Elég, ha Arany János prózai dolgozataira gondolunk.
Illyés kisebb miniatűröket is alkotott Aranyról, Kölcseyről és Fazekasról. Ezek
azonban inkább részei naplójának, a Magyaroknak, melynek szenvedélyes fájdalma a
legnagyobb magyar tragikusokéval, Széchenyiével vagy Kölcseyével rokon. Valóban

tragédiája a magyar sorsnak és tudatnak, hogy nemzeti létünk főkérdéseit újra meg

újra föl kell fedeznünk, s hogy például 1938-ban leírt sorai ma is érvényesek: „Aki a

helyzetbe belenyugszik, vagy csak egy kicsit is okosan mérlegeli, az nálunk már labanc számba megy.”

London
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A KÉTNYELVŰSÉG PROBLÉMÁI1
Kossa János: Így írunk mi. Fórum, Novi Sad. 1962, 230 old.
Az Új Magyar Lexikon adatai szerint a magyarság lélekszáma mintegy tizennégy-

millió. Ha ehhez a számhoz hozzáadjuk azokat a magyar anyanyelvű és magyarul is

tudó személyeket (külföldi születésű és nevelésű második nemzedékhez tartozó

egyéneket), kiknek lélekszámát semmilyen statisztika nem mutatja ki megnyugtató
módon, akkor – egy kis túlzással – tizenöt millióra becsülhetjük a magyarul beszélők

számát az egész világon. Mivel Magyarország lakossága csak tíz millió, a fenti statisztikai adatokból kitűnik, hogy minden harmadik magyar az ország határain kívül,
tehát idegen nyelvterületen él.

Első pillantásra talán meglepőnek tűnik ez az arány, noha a legtöbb európai

nyelv esetében (angol, francia, spanyol, portugál stb.) nem tekinthető különösnek,
hogy az egy nyelvet beszélők nem egy ún. „nemzetállam” határain belül élnek, hanem több országban. Ezek a „világnyelvek”; s elterjedésük jól ismert történeti kö-

rülmények hatására létrejött, természetes, gazdasági és migrációs tényezők eredménye. Azonban a huszadik század második felére, néhány évszázados késéssel a

„nemzeti nyelvek” is „világnyelvekké” lettek. Noha a lengyel, magyar, cseh vagy
ukrán nyelv elterjedése szintén jól ismert történeti tényekre vezethető vissza, ez a

folyamat azonban közvetlen és természetellenes tényezők eredménye. A spanyol

nyelv a nagy földrajzi felfedezések közvetett eredményeként terjedt el Dél-

Amerikában, s mivel a nyelv fejlődését semmilyen tényező nem gátolja, a hódítók,
majd telepesek nyelve idegen hatásnak nem volt kitéve, a nyelv zavartalanul fejlőd-

hetett természetes adottságai szerint. A lengyel nyelvet viszont egy politikai ese1

Megjelent az Új Látóhatár 1963. évfolyam 5. számában.
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mény közvetlen eredményét jelentő emigráció beszéli – például – Angliában, s ez

természetellenes, egyrészt rendellenes eredete miatt, másrészt azért, mert azok a
gazdasági és migrációs feltételek hiányoznak, melyek a lengyel nyelv természetes
fejlődését lehetségessé tennék a példaként idézett Angliában.

A magyar nyelv helyzete csak annyiban különbözik az új „világnyelvek” között,

hogy egy nemzeti nyelvet sem beszélnek az ország határain kívül „kettő az egyhez”
arányban. A külföldön élő magyarság nagy arányszámának okai ismeretesek: zsákut-

cás történelem, emigrációk, kivándorlások, legfőképp azonban az Osztrák Magyar
Monarchia feldarabolása. A meglévő tényen a létrehozó okok ésszerű vagy kevésbé

ésszerű magyarázata nem változtathat, s a világ politikai helyzete sem enged arra

következtetni, hogy az állandósultnak mondható helyzet megváltozzék. A külföldön

élő magyarságnak fokozottabb mértékben szükséges az anyanyelvvel foglalkoznia,
ezzel mintegy ellensúlyozni a kedvezőtlen feltételeket, amelyben a magyarság egy-

harmad része él. Ennek szükségességét a külföldi magyar sajtó rendszeresen hangoztatja is. Azonban vajmi kevés történik; az imitt-amott felbukkanó nyelvművelő

cikkecskékben az „ízes kifejezések”, „népi fordulatok” váltakoznak mosolyogni való
magyarkodással, vagy csattanó anekdotákkal kifejezett „nyelvhelyességi tudnivalókkal”. A dilettantizmusnak magyarok között két bevehetetlen fellegvára van: a vers-

írás és a nyelvészkedés. Külföldön mindkettő pszichológiai eredetű: az egyén termé-

szetes védekezése az idegen társadalomba való beolvadás ellen. Csupán arra lenne
szükség, hogy ezt az anyanyelv iránti felfokozott készséget nyelvészek és olyan írók,
akik anyanyelvűket nemcsak „érzik”, hanem „tudják” is, kihasználják, s a meglévő
érdeklődést helyes irányba tereljék. Nyaranta a tanulmányi hetek és „szellemi tábo-

rok” légióit szervezik ügybuzgó fiatalok és öregek, de a programokon nyelvi kérdé-

sekkel foglalkozó előadások nem szerepelnek. Kodály Zoltán intő szava, mely a múlt
év karácsonyán hangzott el, visszhang nélkül elült a nyugat-európai pusztában.

Noha minden idegen nyelvterületen élő magyar sajátos nyelvi problémákkal ví-

vódik, mégis összekapcsol több mint négy millió magyart az a tény, hogy idegen
nyelvterületen él; azaz mindazokban a lehetséges helyzetekben, amikor a nyelviség

mint kifejező eszköz szerepet játszhat aktív (gondolatcsere) vagy passzív (rádió,
televízió, színház, mozi, olvasás stb.) formában, főként „a másik nyelvet” kénytelen
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használni. Ha statisztikát állítanánk fel az idegen és az anyanyelv napi használatáról,

az idegen nyelv kétségtelenül magasabb százalékot képviselne, mint az anyanyelv. A
kisebbségben élő magyarság helyzetében ez az állítás nem feltétlenül, illetve nem
szükségszerűen igaz. A kisebbségben élők nagy része zárt etnikai egységben él, s

ezért az idegen nyelv hatása nem lehet olyan mértékű, mint a nyugati, teljes elszigeteltségben élő magyaroknál. Ezért a nyelvfejlődés, helyesebben nyelvromlás tenden-

ciája nem azonos irányba mutat a két csoportnál. A nyugati magyarság nyelve egyszerűen feltöltődik idegen szavakkal, nyelvtani szerkesztésmód egyre jobban alkal-

mazkodik az indoeurópai nyelvek szelleméhez (pl. a többesszám magyartól eltérő
alkalmazása, a lét ige fokozott használata stb.) s végső fokon egy halandzsához ha-

sonló „pseudomagyar” alakul ki, melyet csak a beszélő legközvetlenebb környezete
ért meg.

Kisebbségben hasonló folyamat játszódik le, azzal a különbséggel, hogy a nyelv-

romlás nem olyan nagymértékű, főként csak a vegyeslakosságú városokra korlátozódik és mivel a kommunikációs lehetőségek kielégítőek, inkább egy többé-kevésbé
regionális jellegű nyelv alakul ki.

Ilyen regionális jellegű a vajdasági magyarság nyelve, melynek problémáival

Kossa János könyve foglalkozik. Kossa a jugoszláviai Magyar Szóban megjelent

nyelvművelő cikkeit gyűjtötte össze ebben a kötetben, s habár nem szakember –
amint szerényen megjegyzi –, de szakmai tudása, ügybuzgalma és természetes nyelv-

érzéke megóvja a nyelvészkedés ravasz buktatóitól. Az Így írunk mi fő tanulsága az,

hogy a külföldi nyelvművelés problémái nem azonosak a hazai problémákkal. Ez

természetes nem azt jelenti, hogy a vajdasági, erdélyi vagy felvidéki magyar nyelvet
külön nyelvnek kell tekintenünk (még olyan mértékben is túlzás lenne, mint mond-

juk, a belgiumi, vagy svájci, francia, illetve az ausztráliai, vagy kanadai angol esetében, ahol az eltérések főként a beszélt és nem az írott nyelvre vonatkoznak), csupán

annyit kell tudomásul vennünk, hogy egy „természetadta” és egy „történelemadta”
nyelv együttélése, illetőleg kölcsönhatása az egyénben olyan nyelvi problémákat vet
fel, amelyek a hazai nyelvben nem létezhetnek.

A könyv másik tanulsága, mely az előbbiből következik, hogy ezekre a problé-

mákra az otthoni nyelvművelés nem adhat megoldást. Nem mintha az otthoni
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nyelvtudósok értetlenül néznék a külföldi magyarság nyelvi nehézségeit (az „ameri-

kás magyar nyelv” kutatásának némi hagyományai is vannak) de a megoldásokat itt

kinn kell megtalálni, a különleges helyzet alapos ismeretében olyan lelkes nyelvművelőknek, mint Kossa János. Talán mondani sem kell, hogy ez csak a hazai nyelvi

normák ismeretével lehetséges, és csak akkor, ha a kinti nyelvművelők csupán közvetítőnek tekintik magukat, az otthoni nyelv és a kint élő, anyanyelvűkkel esetleges
kapcsolatot fenntartó magyarok között.

Noha Kossa könyve, egy időben és térben jól körülhatárolható magyar kisebbség

nyelvi problémáit tárgyalja, a nyugaton élő magyaroknak is hasznos ismereteket

nyújt. Amíg az átlagos műveltségű egyén csak egy nyelvet, az anyanyelvét ismeri, azt
öntudatlanul használja; a szükséges szabályozást pedig a közösség más tagjaival való

érintkezése és nyelvi érzéke végzi el. Szakítsuk ki ezt az „átlagembert” a nyelvi közösségből és helyezzük egy másik közösségbe, ahol az érintkezés legfontosabb esz-

közét, a nyelvet, újból kell tanulnia. Egy nyelv mesterséges elsajátítása megkívánja,
hogy anyanyelvének szerkezetével és nyelvtani rendszerével megismerkedjen az ille-

tő, hiszen a másik nyelvet is csak úgy tudja megtanulni, ha a nyelvet az anyanyelve

jelzőrendszerének segítségével megérti. Vagyis az anyanyelv tudatos ismerete szük-

séges ahhoz, hogy a másik nyelvet, az idegen jelzőrendszert megértse. Kossa könyve

éppen azt bizonyítja, hogy azok a vajdasági magyarok, akik anyanyelvűket hiányosan
ismerik, a szerb nyelvet is hibásan beszélik. Ez a tétel a nyugati magyarságra is érvé-

nyes. (De természetesen nem vonatkozik azokra, kik az egyik nyelvet felcserélik egy
másikkal, vagyis az új nyelv megtanulása, a régi nyelv elfeledésével jár. Az idegen

nyelv ilyen elsajátításának az anyanyelv az ára, viszont kétnyelvűséggel kapcsolatos
nehézségek nincsenek.)

Mert a kétnyelvűség nehézségei nem is annyira a szókinccsel kapcsolatosak, ha-

nem inkább a két, gondolatok kifejezésére egyenlő mértékben alkalmas nyelv tuda-

tos szétválasztásával az egyén tudatában. Ha a kétnyelvű egyén a különféle jelző-

rendszer jeleit nem határolja el egymástól, rögtön úgy érzi, hogy az angol „all right”

valahogy kifejezőbb, mint a magyar „jól van” vagy „rendben van”, amikor magyarul

beszél, s ugyanakkor angolul „hungarizmusokat” használ. Ha viszont a két nyelv

elkülönítése alapos, akkor azonnal csökken az eredetiskedő kifejezések száma az
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anyanyelvben, s a beszélő nem kiált fel minden pillanatban idegen nyelvű társaság-

ban, hogy ezt vagy azt „nem lehet lefordítani!” Persze, hogy nem lehet lefordítani
Adyt vagy József Attilát kapásból, de igen sok különlegesnek hitt szót vagy kifejezést meg lehet közelíteni, azaz megértetni, ha nem fordítunk, hanem arra gondolunk, hogy a magyarul említett sajátos helyzetben mit mond az idegen anyanyelvű.

A két nyelv tudatos szétválasztásának egyik fokmérője az írásbeliség. A nyugati

magyar sajtó szerkesztői és kiadói egyszerűen nem vesznek tudomást a magyar he-

lyesírás szabályairól, egy-két gonddal szerkesztett folyóirat és újság kivételével a
magyar lapokban hemzsegnek az idegen helyesírású szavak, főként tulajdonfőnevek

(Stravinsky Sztravinszkij helyett, Cleopatra Kleopátra helyett, Socrates Szókratész
helyett stb.), de akadnak bőven olyan közös főnevek is, főként latin eredetűek, me-

lyeket szépapáink korában szokásos helyesírással írnak egyes szerzők, s a szerkesz-

tők, mivel szemük ehhez az alakhoz szokott hozzá a francia vagy német lapokban,
nem tesznek semmit.

Az ellenkező véglet az erőszakos és túlzó magyarosítás. Erre már a reformkori

magyar nyelvben is volt példa (pl. ilyenek Kopenhága – Kappanhágó, Stockholm –
Istókhalma), de később is érvényesült ez a tendencia (pl. Gorkij nevét egyik túlbuzgó fordító „lefordította": Keserű Miksa), persze az ilyen szavak kérészéletűeknek

bizonyultak. Mindezek az összefüggésükből kiragadott példák csak azt bizonyítják,
hogy milyen könnyű feladata lenne annak, aki a nyugat-európai magyarság számára

óhajtana „Így írunk mi”-t írni, s mennyire szükséges lenne tudatlanságunkat, lusta-

ságunkat s nyelvérzékünk tompulását könyvformában megörökíteni.

Ha másért nem, hogy legyen a jövő század számára száraz, nyelvtörténeti adalék.
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KÖLCSEY ÉS AZ ORSZÁGGYŰLÉSI IFJAK PERE 1
Az országgyűlési ifjak, Lovassy László és társainak szégyenletes letartóztatásával és

meghurcoltatásával a történetírás számos esetben foglalkozott. Hogy e szomorú történet néhány szempontját mégis megvizsgáljuk, erre Kölcsey egy nagyfontosságú
feliratának felfedezése adja meg az okot.

Az 1832/56-05 országgyűlésen a megyei küldöttek kíséretében már igen nagy

számban vettek részt törvénygyakorló jurátusok, egy-egy vármegye 30-40 ifjút kül-

dött, s így összlétszámuk mintegy 1500-ra becsülhető. A Pozsonyban összegyűlt

ifjúság a radikális kritika hangját képviselte a diéta ülésein. Wesselényit és Kossuthot
bálványozták, s soraikban ott találjuk a következő évek liberális mozgalmának veze-

tőit: Szemere Bertalant, Trefort Ágostont, Pulszky Ferencet, Szalay Lászlót és másokat.

A bécsi kormány az országgyűlés eseményeinek hatására, az erős kéz politikáját

választotta; az ellenzéket így akarta megfélemlíteni. Az ifjakat a pozsonyi titkosrend-

őrség figyeltette, s miután egy Lapsánszky nevű jurátus denunciálta az ifjak összejöveteleit, hogy azok a királyt es a dinasztiát szidják, József nádort pedig borozó barát-

nak nevezik, az ifjak vezetőit felségsértés címén letartóztatták. Az öreg Metternich,
mint Szekfű Gyula írja – rezignáltan jelentette ki, úgy látszik, ma már éppúgy létezik
Fiatal Magyarország, mint Jungdeutschland vagy Giovine ltalia.

A letartóztatott ifjakkal az államapparátus meglehetősen modern módszerek sze-

rint járt el: nem engedték, hogy a külvilággal érintkezzenek, ügyvédet válasszanak.
Az ügyet az egész ország felháborodással tekintette, védelmükre keltek a vármegyék,

s egymás után készítették a feliratokat. Kölcsey, mint Szatmár megye főjegyzője
három feliratot készített. Kölcsey maga is résztvett a 32/36-os országgyűlésen. Az
1

Megjelent az Új Látóhatár 1964. évfolyam 1. számában.
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utóbbi években növekvő pesszimizmusa ellenérre az ifjakban még látott egy halvány
reménysugárt: talán ők még megmenthetik a magyarságot a nemzethaláltól. Ő maga

egyre kevesebbet írt: 1832-36 között semmit, az utolsó évben csupán néhány költe-

ményt. „Képzelhetetlen az, hogy azon időnként előforduló félbeszakadások, mik

hivatalom miatt literátorkodásomban okoztatnak, mennyire kiforgatnak sarkamból.

Gyakran hetekig nem jövök helyre annyira – panaszolja Vörösmartynak – hogy valamely már kész munkámban igazításokat, vagy a megkezdettet ismét folytathas-

sam.” Energiáját a közéleti küzdelmekre fordította, míg a gyötrődés teljesen fel nem
emésztette a nemzet sorsáért legjobban aggódó férfiút.

Kölcsey 1835 februárjában visszatért Pozsonyból Szatmárba, s mikor értesült az

ifjak letartóztatásáról, azonnal feliratot készített. Hogy a megyegyűlésen a felirat
elfogadásán jelen legyen, az Akadémia gyűlésén való részvételét lemondta, mert a

közgyűlés időpontja majdnem egybeesett az Akadémia gyűlésével. Levelezéséből
kitűnik, mennyire szeretett volna az Akadémia ülésén résztvenni, azonban első és

szent kötelességének érezte cselekedni az ifjak ügyében. A felirat, melyet Szatmár
megye szeptember 5-iki közgyűlésén fogadott el, mégis csupán „a bihari, békési és

pesti feliratok visszhangja” lett.2 Az ok szomorú: Cseke még Nagykárolytól is mesz-

szebb volt akkoriban, mint Kalkutta Londontól – ahogy Kölcsey panaszolta egyik
levelében. Hát még Pesttől milyen messze volt Nagykároly! Így történt, hogy Kossuth és Wesselényi második felirata, mely a letartóztatás módját és a jurátusok bör-

tönbeli körülményeit jogászember számára teljesen új megvilágításba helyezte, késve

érkezett meg, csak a megyegyűlés után. Az új tények alapján Kölcsey új feliratot
készít, a másodikat, hogy „az elfogatás, letartóztatás és pör folyamat módja által

okozott sérelmek teljes világításban tüntessenek ki, s egyszersmind a municipális

rendszer ez oldalról bőven kifejtessék. Mert municipális alkotmányunk az, mi itten
sértve van, s mint minden sérelemtől oltalmazni szent kötelesség.”3

A második felirat megoldotta ezt a célkitűzést, az egész felirat csak a törvényesség

tiszteletben tartását követeli, s nem érzelmekre hivatkozik. A keresetlevélben nem

2
3
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Kölcsey Kossuthhoz, 1836 szept, 20 (K.F.Ö.M. 3:746)

Kölcsey Wesselényihez, 1836 szept. 20. (K.F.Ö.M. 3:753)

volt benne a feladó neve, ezt pedig az 1741:26. törvénycikk félreérthetetlenül előírja.
Ugyanígy az 1791:56. törvénycikk korlátoz egy korábbi törvényt, s a felségsértési

bűnpereket is a rendes polgári törvényszék hatáskörébe utalja. Ezt a jogi alapot használta fel Kölcsey, hogy az ifjakat megpróbálja az osztrák önkény karmaiból kiszabadítani. A felirat logikus és következetes hangja Kossuthot is megragadta, így írt nap-

lójában Kölcsey második feliratáról: „Kölcsey hideg okoknál akart maradni, mert az

igazságot itt annyira érezte, miszerint vágyott kikerülni azon ellenvetést, hogy az észt

és érzelmet a szívnek felingerelt hevével megvesztegetheti. A munka remek: nem

volt felírás, mely a dolgot ennyire tisztába tette volna.”4 Nem a felirat jogi fejtegeté-

sei okozták, hogy nemes Szatmár megye felirata eredménytelen maradt, hanem az,
hogy Bécsben már elhatározták az országgyűlési ifjúság megfélemlítését. Hamarosan

kancelláriai leirat érkezett, mely a felirat fogalmazóját és felterjesztőit rendre utasítja:
a törvénysértést ők követték el. Szatmár megye még egy utolsó kísérletet tesz: március 6-i közgyűlésükből felterjesztik Kölcsey harmadik feliratát, mely konok makacs-

sággal kéri a „december 12-iki felterjesztésünkben felpanaszlott sérelmeinket elosz-

latni”. Az ítélet hamarosan megtörtént. Mint egy kortárs feljegyezte: „Lovasy István

könyörgő levele a Királyi Táblához felségsértési bűn örve alatt elfogott fiának,

Lovasy Lászlónak és unokaöccsének, Lovasy Ferencnek ügyvéd szabad választás és

védelem engedtetés végett” című kéziratban terjesztett folyamodványára: „Lovasy

Lászlót, Lapsánszky Jánost (a denunciáns!), Tormay Jánost és Lovasy Ferencet a

Királyi Tábla 1837ki Böjtelő hava 27ik napján... a Hétszemélyes Tábla pedig 1837ki

Böjtmás hava 8ik napján ítélte el.”

„Vagynak fájdalmak, miken vigasztalás,miken feledkezés nem segít, s ilyenekben

érzelmeinket kikiáltozni, kiordítozni szükség, hogy kebleinket keserű elfojtódással
egy pillanatban meg ne repesszék. Az ifjak ügyében hozott ítéletek mindent felülmúlnak, amit az elkeseredés leginkább leverő pillanatában előre gondolhatnánk. Mit

tegyünk? – Mit lehetséges tennünk, hogy ez iszonyatos helyzetből kikeveredhessünk”
– kiált fel Kölcsey fájdalmas elkeseredéssel, mikor a hír Csekére is megérkezett.

4

Idézi Szauder József: Kölcsey Ferenc, Bp. 1955. 255. old.
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Nemsokára újabb szörnyű hírek érkeztek, Kölcsey küzdőtársai Wesselényi és

Kossuth is börtönbe került.

Te lásd meg, ó sors, szenvedő hazámat,
Vérkönnyel ázva nyög feléd!

írta Kölcsey a Zrínyi második énekében. Akkor halt meg, mikor a magyar nép még
mindig bűnhődte a jövendőt.

*

Kölcsey harmadik feliratát Vértessy Jenő adta ki a Magyar Könyvszemlében. Onnan
került a Kerecsényi (1941) és a Szauder (1960) Kölcsey Ferenc Összes műveibe. Az

első felirat még mindig lappang, talán Szatmár megye levéltárában megvan. Vétessy

szerint a század elején még megvolt. A második felirat most került elő a British Mu-

seumban, ahol Hung. 1. h. 13 (19) jelzet alatt őrzik. A nyomtatvány négy 36x24 cm
terjedelmű oldal, a szöveg három és fél oldalt foglal el. Valószínűleg Nagykárolyban
nyomtatták 1836 december közepén. Az itt közölt szöveg helyesírását részben megváltoztattuk, elhagytuk a hiányjeleket, kisbetűvel írtuk az eredetiben nagybetűvel

írott közös főneveket, az egybeírt igekötősegédige szerkezeteket külön választottuk

azon esetekben, mikor a régies alak bánthatná az olvasó szemét, a modern alakot
választottuk (pl. telyesek, telyesíteni, telyesedés, illy, olly, millyen, mellyen, hallgat,
hozénk, épen, egyébb, kissebb stb.), noha kétségtelen, hogy ezeket az alakokat hosz-

szabban, illetve rövidebben ejtették, mint ez modern helyesírásunkból kiderül (pl. a
kisebb szót ma is hosszú s-sel ejtjük). Viszont stílus értékű szavakban (pl. boszú,
alkotvány) megtartottuk a régies alakot. Ugyanígy Kölcsey egyéni helyesírási követ-

kezetlenségeit is megtartottuk (pl. thronus, thrónus), viszont a közismert latin szavak

helyesírását (pl. September) modern formában írtuk. Általánosságában a szavak

hangértékéhez ragaszkodtunk, a hangértéket jelölő betűalakokat, ahol lehetett, mo-

dern formában adtuk. Az eredeti rövid- vagy hosszúmagánhangzókat vitás esetekben
is megtartottuk. Néhány sajtóhibát kijavítottunk.
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MÁSODIK FELIRAT AZ IFJAK ÜGYÉBEN
Felséges sat.

Midőn folyó évi szeptember hónapban tartott közgyűlésünkből, az ország különböző részeiben katonaság által elfogatott ifjak ügye miatt, Cs. Kir. Fölségedhez aláza-

tos előterjesztésünket felnyújtottuk, teljesek voltunk bizodalommal, hogy igazságos
kérelmünk kegyelmesen meg fog hallgattatni. Annyival inkább, mert az polgári

alkotványunk természetéből meríttetett, s egyébiránt is a haza számos megyéinek

hasonló értelmű felterjesztéseikhez lévén kapcsolva, nem egyes tör= vényhatóság,
hanem a nemzeti többség kérelmének méltán tekinthetett.

Mély fájdalommal tapasztaljuk, hogy kérelmünk igazságos voltán alapított re-

ményünk, mind ez ideig teljesedést nem nyert. Mert nem csak Cs. K. Fölséged által
kegyelmes válasszal meg nem vigasztalta^ tánk, hanem Pest, Pilis és Solt t. e. me-

gyei rokonink hivatalos leveléből, valamint szomszéd Bihar vármegyének hozzánk

intézett atyafiúi tudósításából, szomorúan értettük meg: miképpen a katonai erővel

elfogott ifjak folyvást katonaőrizet alatt szigorúan tartatnak, szabad levegőszívástól s
barátaik vigasztaló látogatásától megfosztatnak; szóval már most, mielőtt bírói ítélet

által bűnösöknek nyilváníttatnának oly bánásmóddal illettetnek, milyen alá törvé-

nyeink a bírósan megítélt gonosztévőt sem engedik vettetni. Nemcsak, hanem az

ellenök meg is indított pör homályba lepleztetik; a fennálló törvények és törvényes
szokások elmellőztetnek; a keresetlevélben a feladó neve ki nem tétetett; a pör felvé-

tele és kikiáltatása bezárt ajtók mellett történt meg; a védelmező ügyészek hitletétel-

re sürgettettek, hogy a velek közlendő irományok foglalatjáról senkivel semmit kö-

zölni nem fognak, s mivel ezt a vádlottak által választott ügyvédek, mint törvény
elleni kívánatot, teljesíteni nem akarták, védetteikhez, az egész mívelt világban is-

meretlen mód szerént nem eresztetnek; sőt helyettük más, a vádlottak által nem
választott ügyvédek kerestetnek, s így a szerencsétlenek védőjök szabad választásától

elejtetnek; védelmük rendkivűli útakon megnehézíttetik; s előttük erőszakosan
bezáratik az út, melyen lehető ártatlanságokat kibizonyíthatnák.

Ily körülmények közt múlhatatlan hazafiúi kötelességünknek is= mertük, hogy

Cs. K. Fölségedhez ezen tárgyra nézve újólag alázatos felterjesztést intézzünk, és
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hűséges, de egyszersmind szabad nemzethez illő őszinteséggel, azon nagy sérelmet,
mely e részben polgári alkotványunkra háromol, egész kiterjedésében felfedezzük.

Nem a vádlottak sorsában való személyes részvétel, nem is más mellékes tekinte-

tek vezetnek bennünket. A fennforgó kérdés polgári alkotványunkkal, s azon

alapúló bátorságos létünkkel szorosan egybe van kapcsolva. Annálfogva nemzeti
kérdés ez, minek miképpen leendő eldöntése feszített figyelemben tart bennünket;

mert az egész nemzet polgári állásának biztos vagy nem biztos létét fogja felvilágosítani.

A magyar nemzet szabadsága főleg kettőn sarkallik. Előszer, hogy a törvényho-

zás közös munkájában a törvényhatóságok, követeik által részt vesznek. Másodszor,

hogy a végrehajtó hatalom a maga törvényes rendeléseit azon törvényhatóság által
hajtatja végre, melynek kebelében a rendelésnek tárgya találtatik.

Ezen második az alap, melyen a megyei rendszer, szabadságunk és nemzetisé-

günk fenntartó eszköze, nyúgoszik. Ez ősi rendszer, mely egyfelől a királyi kincstárt
a törvények végrehajtására megkivántató számtalan kölcségektől megmenti, másfelől

a végrehajtó hatalom s a nemzet közt szakadatlan nyilvánosságot és kölcsönös bizodalmát eszközöl, egyetlen kincse a nemzetnek, s ezt minden csonkúlástól megőrízni
fejedelmet és hazát egyformán érdekel.

Ugyanis a mi koronás királyainknak a törvény végrehajtásában hívebb segéde

nem lehet mint maga az a nemzet, mely a törvényt együtthozá; következőleg, annak

teljesedésbe menetelét szívén hordozza, s azt saját házi pénztárainak kölcségén, saját
felelős tisztviselőji által eszközli.

Magának a nemzetnek pedig sem a törvény teljesedésbe meneteléről, sem a lehe-

tő félremagyarázások és visszaélések eltávoztatásáról semmi sem adhat oly biztos

garantziát, mint e rendszer, mi szerént a királyi legfensőbb felvigyázat alatt; a végre-

hajtás a törvényhatóságok által eszközöltetik. Mert a nemzet, mely a törvénynek

mind hozásában, mind végrehajtásában ily elhatározottan részesül, a szabadság azon

elengedhetetlen alapszabályának oltalmában él: minél fogva, saját befolyása nélkül,
semmi sem történhet, azaz, önkéjes igazgatás alá nem vettethetik.

Mind ezek szerént azt hisszük, hogy a törvény végrehajtásának a megyei hatóság

útján való eszközlése polgári alkotványunknak oly sarkalatos részét teszi, hogy meg76

sértése, vagy éppen eltöröltetése alkotványos létünket egészen semmivé tenné, s

azzal együtt mind a nemzeti élet, mind az egyes polgárok személyes bátorsága egyszerre elsűlyedne.

Így érezték ezt őseink is; ugyanazért a megyei rendszer épen maradását minden-

kor szíveiken hordozták. Nevezetesen midőn az 1687. esztendei 14-d. tcikkely által,
némely nemeseknek megidéztetés előtt lehető elfogatásokat kimondották, nyilván
kijelentették azt is, miképpen az elfogatás, csak megyei tisztviselők által, és így a
megye tudtával, a megyei rendszerrel együttjáró nyilvánossággal történhetik meg.

Valamint az 1687: 14. úgy az 17x6: 7-dik törvénycikkely is oly esetet foglal ma-

gában, melyben az elfogatás megidéztetés előtt megtétethetik. De ez utóbbi cikkelyben nincs elmondva: az elfogatás ki áltál történjen?

Azonban, ha a megyei rendszer törvényes; ha a megyei rendszer elve szerént az

1687: 14. tcikkely esetében a megyei hatóság nyilván megnevezve van; ha eleink az

1715: 7. tcikkely hozásakor a magyar polgári alkotvány felforgatására nem céloztak:

úgy természetesen következik, hogy ezen utóbbi törvénynek is egyedül az alkotvány
értelmében, s a nemzeti szabadság és személyes bátorság veszedelmeztetése nélkül

kell teljesedésbe vétetni. Ami pedig csak megyei úton, s megyei nyilvánosság mellett
lenne eszközölhető.

Ez vala a felette fontos ok, miért Cs. K. Fölséged előtt, a kérdéses ifjaknak kato-

nai erővel lett elfogatása miatt, előterjesztésünket már egyszer hódoló tisztelettel

felnyújtottuk. Ez az ok, mely miatt ezen különben ismeretlen ifjú polgárok ügyét az

ország megyéinek legnagyobb része oly eleven fájdalommal, oly egyetemi érdekkel
fogadta. Azon körülmények, mik azóta hivatalosan közönségesekké lettek, e fájdal-

mat és érdeket még sokkal magasb pontra emelék.

Az elfogatás módjával kezdődik a törvényelleni homály, mely e szerencsétlen

vádlottak sorsán, s az ellenek indított egész porén, nyilvánosságot lehelő
alkotványunkkal oly ellenkezőleg el van borítva.

Elfogattak mint nagy bűnösök, és mégis bűnök mély titokban tartátik; s védel-

mezőiktől is esküvés kívántatik, hogy a dologról örökre hallgatni fognak. E részben
kettőt kell K. Fölséged thronusa előtt mély fájdalommal felfedeznünk.
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Először, hogy a szerencsétlenek iránt, emberi szánakozásból, különben is rész-

véttel viseltető sokaság, ezen titkolózás mellett, sem az elkövetett bűn valóságáról,
sem a netalán szenvedendő büntetés igazságos voltáról meggyőzeivé nem lészen, s
így az elfogatás és azt követhető büntetés egyenesen saját célját semmisíti meg.

Másodszor, hogy ezen elfogatási és törvénykezési titkos mód, a nemzet hitében,

minden egyes polgárok személyes bátorságát kerülhetetlen veszedelemre teszi ki.

Mert ha sem vád, sem védelem napfényre nem jöhetnek; sőt a védelem többféle

megszorítások által felette nehézzé tétetik: mi ád a haza polgárainak bátorságot,
hogy a titok éje alatt az 1715: 7. tcik. színénél fogva, magányos bosszú áldozatává

nem tétetnek? Annyival inkább, mert azon törvénycikkely végső záradéka mellett a
leggonoszabb lelkű vádoló is minden felelet terhe alól kimenekedhetik.

Nemzetünk jókor általlátta a veszélyt, mi az 1715: 7. törvénycikkellyel lehető

visszaélésből következhetik; s ugyanazért időről időre oly törvényeket hozott, me-

lyek azon szomorú emlékezetű cikkelyt úgy igyekeztek módosítani, hogy általa a

polgárok személyes és vagyonbeli bátorsága az alkotvány köréből ki ne ragadtassák, s
ősi szabadságunkkal meg nem férhető önkéj vaspálcája alá ne vettessék.

Ez az oka, hogy az 1741: 26. tcikkely a keresetlevélben a feladó nevét megnevez-

tetni nyilván parancsolja.

Ez az oka, hogy az 1791: 56. tcikkely azon szabad tetszést, melyet az 1715: 7.

tcik. a fejedelemnek a bíróság kirendelésére nézve adott, megkorlátolja, félre magyarázhatatlan szavakkal parancsolván: hogy a felségsértés és hűtlenség bűne az ország
rendes törvényszékei elébe tartozzék, s név szerént a kir. Tábla által, a törvényes
fellebvitel fenntartatván, ítéltessék el.

Ez az oka, hogy az 1805: 5. tcik. 6. §-sza, előre nyilván kimondván azon elvet,

hogy a vádlottak a törvény rendes után ítéltessenek meg, a felségsértéssel vádlottakra
nézve is az elfogatás jogát csak a törvények értelmében tartja fel.

Már most ha azon teljes világosságú értelmet, mely e most idézett három tör-

vénycikkelyeinkben egyenesen kimondatik, polgári alkotványunk legszentebb kin-

csével, a megyei rendszerrel egybe kapcsolva keresztül gondoljuk, önkényt követke-

zik:
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Hogy a szerencsétlen ifjaknak az illető megyei hatóságok elmellőzésével, katonai

erő által történt elfogatása nemcsak törvénytelen, de polgári alkotványunkat gyökerében megtámadó tett vala.

Hogy ugyanazoknak folyvást katonai őrizet alatt tartások nem egyéb, mint az el-

fogatás módjával megkezdett alkotványsértésnek szándékos folytatása.

Hogy a keresetlevélben a feladó nevének elhallgatása nyilvános törvénytelenség,

mely a vádlottakra valamint az ezután bevádoltatandókra nézve annál veszélyesebb,

mert a feladót az 1715: 7. tcik. szerint hazug feladás esetében reá várható büntetés
alól már előre felmenti; s ezáltal az árulásra hajlandó, kaján lelkű, setétben bujkáló

gonoszok előtt tágas utat nyit, melyen vagy embertelen boszújoknak, vagy alacsony
haszonlesésöknek áldozatra áldozatot halmazzanak.

Hogy a mód, minélfogva a vádlottak pőrének egész folyama titokba burkoltatik,

s minden más pörekre nézve szokásban lévő rendtartás félretételével az ügyvéd vá-

lasztásbeli szabadság eltapodtatik, az ügyvédeknek a vádlottakkal lehető értekezése
megtagadtatik, a nyílt ajtóknál tétetni szokott bírói cselekvések (a magas bírósághoz

illetlenül) bezárt tömlöc setét fenekén vitetnek véghez, s több ilyenek, törvényeink
napfénynél világosabb parancsolatait rontják meg; s a fennemlített 1791: 56. és

1805: 5. tcikkelyeken kivűl Ulászló 1. Decretumanak 10. az 1638: 24. 1639: 45. s

mindenek felett az 1791: 12. tcikkely nyilvános értelme ellen elkövetett törvénytelenség, melyet az ország törvényhatóságainak hallgatással elnézni nem lehet.

S e helyen kénytelenek vagyunk két körülményt megemlíteni, melyek Bihar me-

gyei szomszéd rokoninknak hozzánk érkezett küldeményökből estek tudtunkra.

Első a királyi ügyek igazgatójának az egyik vádlott ifjú attyához intézett azon

nyilatkozása, hogy a vádlottak ellen indított pör folyásának ily különös módja bizonyos felsőségi rendelésen alapúi, mely a múlt század utolsó tizedében adatott ki; s ez
a kir. Tábla által már más ízben is foganatba lévén vétetve, törvényes szokássá vált.

Más, hogy a szerencsétlen foglyok nemcsak letartóztatva vágynak, de kínos szen-

vedéseknek is tétetnek ki; a fogságok helye, világtól lett elszigeteltetésök, s
őríztetésök borzasztó módja, felűlhalad mindent, amit a már megítélt rabokkal
szoktak éreztetni.
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Az elsőt illetőleg: mi csodáljuk, hogy magyar, ki törvényeinket nemcsak tudja, de

azok oltalmában élni is szeret, valami olyat, lelkiismeretének visszarettentése nélkül,
kimondhatott. Nemzetünk nem ismer törvényt, csak azt, amit Fejedelem és Nemzet

együtthoztanak; nem ismer törvényes szokást, csak ami törvényeinkkel s
alkotványunkkal megegyezőleg fejlett ki, Felebb előszámlált több rendű törvénycik-

kelyeink félreérthetetlenül éppen azt tanítják, hogy bíróságaink semmi felsőségi
parancsolatnak, a törvényen és azokon épült törvényes szokáson kivűl engedni nem

tartoznak; éppen ezt tanítják, hogy az, ami itt a kir. ügyek igazgatójának szájába
adatik, országunkban idegén beszéd, s nem csak idegen, de minden igaz hazafi gon-

dolkozása szerént hibás is.

A másikat ami nézi: minden elvekkel, miken az igazság kiszolgáltatása alapúl, el-

lenkezik az, hogy a büntetés a bírói Ítéletet megelőzze. Már pedig tagadni lehetet-

len, hogy magának az 1715: 7. tcikkelynek értelme szerént is, az elfogatás és letar-

tóztatás nem egyébre való, hanem, hogy a vádlott el ne szökhessék. Az elszökés

megakadályoztatására sem büzhödt levegőszivás, sem minden vigasztaló látogatások

eltiltása, sem a zárt ajtón belől álló szuronyos katona mindenkori jelenlétének bor-

zasztó látványa, s több ilyen, kisebb és nagyobb, de minden esetre lélek- és testkinzó

jelenetek nem szükségesek. Minden pedig, mi itt a szükségen felül van, valóságos
büntetés; büntetés, mielőtt a vádlottak bírósan bűnösöknek lenni kimondattak vol-

na; büntetés akkor, midőn még, emberi gondolkozás szerént az is lehetséges, hogy a
büntetést szenvedő fél ártatlan.

Mindezek következésében igazság, törvény és haza iránti szent kötelességünk

hozza magával, szavunkat Kir. Fölséged thrónusához ismételve felemelni, s hódoló
tisztelettel nyílvánítani: miképpen a vádlottak elfogattatásával s letartóztatások

módjával okozott alkotványsérelem a megyei hatóság elmellőzésében állván, e sére-

lem csak a vádlottak szabaddá tétele, s a törvényhatósági útnak gyakorlatba vétele
által enyésztethetik el.

Továbbá: a feladó nevének eltitkolása, s a törvénykezés titkos és különös volta,

oly tettek, mik ellen, fennemlített törvényeink világos értelménél fogva, mint sza-

badságainkkal meg nem férhetők ellen, Kir. Fölséged színe előtt felszóllamlunk; s
azoknak most, és minden jöhető esetekre nézve megsemmisítését és illetőleg megtil80

tását legalázatosabban kérjük Kir. Fölségedtől, kinek kezeibe tévé le polgári
alkotványunk a fennálló törvények teljesítésére felvigyázó legfelsőbb hatalmat.

Végezetre, mivel büntető Ítélet előtt büntetést szenvedni igazsággal meg nem

férhető; Kir. Fölségednek tántoríthatatlan igazságszeretetét pedig teljes meggyőző-

déssel tiszteljük: azon bizodalom lelkesít bennünket, hogy e büntetést éreztető ke-

mény letartóztatás felfedezése által, Kir. Fölséged atyai szívét, minden következhető
esetekre nézve, hasonlóknak végképpeni megtiltására megnyerni szerencsések leszünk. S e bizodalomból származó remény, mindazon keserű érzelmek mellett is,

melyek alázatos felterjesztésünk tárgyai miatt kebleinket betöltik, vigasztaló kilátás-

sal nyugtat meg a hitben, hogy a hűven szeretett, koronás fejedelem, ki
alkotványunk s törvényeink szentségét esküjével erősítette meg, ily sérelmeinket
orvoslás nélkül hagyni nem fogja. Akik egyébiránt sat.

Megyei közgyűlési végzés által kinyomtattatni, s körlevél mellett az ország me-

gyéihez széjjelküldözni rendeltetett.

Költ N.Károlyban 1836. dec. 12-kén tartott közgyűlésből.

Kölcsey Ferenc m. k.

Ns. Szathmár megye főjegyzője.
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MAGYAR ÍRÓK ANGOL PORTRÉI1
D. Mervyn Jones: Five Hungarian Writers, Clarendon Press,

Oxford 1966, 307 lap.

Noha magyar írók munkái az 1830-as évek óta jelennek meg Angliában fordításban,
és köztük nem egy igen tetszetős sajtóvisszhangot kapott, mint régebben A falu

jegyzője vagy Jókai regényei, napjainkban pedig Szabó Magda és Németh László

könyvei – angolok igen keveset írtak a magyar irodalomról.

Az első lényegesebb ismertetést Richard Bright angol orvos írta a Travels from

Vienna to Lower Hungary, 1818, című útleírásában, s az ő megfigyeléseit ismétel-

gették a korabeli lexikonok is. (Vö. cikkemet „A magyar irodalom az Encyclopaedia

Britannica tükrében”, Új Látóhatár 1961, 369–374 lap.) Egy évvel később, 1819ben jelent meg az első tanulmány, vagyis inkább ismertetés a Monthly Magazine

című folyóiratban a magyarországi irodalmi életről és a Tudományos Gyűjtemény
szerepéről az irodalmi élet felpezsdítésében. Az 1848/49–es szabadságharcig pedig
főként Sir John Bowring kétesértékű cikkei és Júlia Pardoe tanulmányai jelentették

az angol szellemi élet tájékozódási kísérleteit a magyar irodalom vidékén. Az 1850–
es években elszaporodtak a cikkek; Világos után külországba került lelkes emigrán-

sok, Angliában különösen Pulszky Ferenc, mindent megtettek hazájuk irodalmának

ismertetése érdekében. Talán az egyetlen maradandó eredménye ennek a kornak,
hogy a British Museum, mely az 1840–es évek óta gyűjtötte a magyar irodalom és
írásbeliség termékeit, megkezdte a magyar könyvek rendszeres gyűjtését, s ezzel
megteremtette a tudományos munka előfeltételeit.

1

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 3. számában.
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A magyar irodalom első, műkedvelő szakértői a British Museum tudományos

munkatársai voltak, köztük is az első Thomas Watts volt, Pulszky barátja. Watts
halála után a londoni Athenaeum nekrológja felvetette, hogy mi lesz Watts egyik

kedvenc témakörének gyűjtésével a Múzeumban. A folyóirat aggodalma fölöslegesnek bizonyult: a magyar gyűjtemény gyarapítására mindig akadt szakértő az elmúlt

száz év folyamán, s ennek eredményeként a gyűjtemény nem hivatalos becslések

szerint megközelíti a 100 000 kötetet, s talán túlzás nélkül állíthatjuk: a nagy ma-

gyarországi könyvtárak után (Széchényi, Akadémia, pesti egyetem) a legalkalmasabb
a magyar vonatkozású kutatás számára.

A magyar irodalom igényesebb megismerésére kétségtelenül a londoni egyetem

Szláv– és KeIet–Európai Intézete ad lehetőséget 1936 óta. Itt időnként készül néhány magyar irodalommal foglalkozó tudományos értekezés, ugyanígy Oxfordban és

Cambridge-ben is, bár az utóbbi egyetemeken a magyar irodalommal kapcsolatos
tudományos munka nem tekinthető folyamatosnak.

E kissé hosszadalmasnak tetsző bevezetés kiemeli Mervyn Jones könyvének első

és egyben legfontosabb jelentőségét. Ez az első olyan angol könyv, mely tüzetes

kutatás alapján, tudományosnak nevezhető szinten foglalkozik a magyar irodalommal. Úttörő jelentőségét az sem csökkenti, hogy angol nyelven már jelent meg igényes munka a magyar irodalomról (elsősorban Reményi József amerikai egyetemi

tanár tanulmányai), de ezeket többnyire magyarok írták angolul. Angol szerzők
tollából is jelent meg figyelmet érdemlő cikk és tanulmány (pl. A. B. Yolland s

újabban G. F. Cushing írásai), olykor még nagyobb lélegzetű is, de a Five
Hungarian Writers az első könyv.

Mervyn Jones neve egyaránt ismeretlen a hazai és külföldi magyar közönségnek,

hiszen angol barátai is hosszú időn keresztül az oxfordi egyetem klasszika filológus
tanáraként ismerték. Magyarul ezelőtt tíz évvel kezdett tanulni, s az új diszciplína

érdekessége egyre inkább elvonta érdeklődését a klasszika filológia tárgykörétől. Az
utóbbi években kizárólag a magyar irodalom vizsgálatával foglalkozik. E tanulmányok eredményével lép most a szélesebb körű nyilvánosság elé. Tervei szerint tíz

kedvenc magyar írójának portréját akarja megrajzolni, így jelenlegi kötete párját,
mely másik öt magyar íróval foglalkozik majd, rövidesen várhatjuk.
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Mivel könyvének hőseit alapos és sokoldalú olvasmányok után gyúrta portrévá, a

munka megérdemli, hogy a szokásosnál kissé részletesebben ismertessük az angol

tükörből visszapillantó magyar szerzők arcvonásait.

A legtöbb idegen nyelven megírt, a magyar irodalmat tárgyaló könyv magyar

szerzője sokszor talán csak a tudatalattijában, de majdnem mindig azt a célt követi,
hogy a külfölddel úgy látassa saját irodalmát, ahogy ő szeretné. A cél tiszteletremél-

tó, a kivitelezés lehet magasszínvonalú: azonban az eredmény nem kétséges: a

Cambridge-ben, vagy a Sorbonne-on nevelkedett intellektuel csak álérdeklődést
mímel a budapesti házaló portékája iránt. Nem feladatom, hogy ez irodalmi házalás
okait boncolgassam, hiszen ehhez a kérdéshez nap mint nap szakértelemmel szólnak

hozzá mind a külföldi, mind a belföldi sajtóban. Legutóbb éppen e folyóirat oldalain
közölt figyelemreméltó tanulmányt, bibliai haraggal, Hellenbart Gyula „Nyugatról

nézve” címmel. De az utóbbi időben egyre inkább foglalkoztatja a magyar irodalom

nyugat–európai térhódításának vélt, vagy valós akadályai az otthoni irodalom–

politikusokat is. Jelentős lépésnek kell tekinteni az olyan tényszerűségre is törekvő
tanulmányokat, mint Simó Jenő cikke a Kritikában („A magyar irodalom külföldön”, 1966 október), mely igaz ugyan, hogy még mindig sajátos normákat állít a

külföldi közvélemény elé, de ténygazdagságával helyes következtetésekre engedi
jutni az otthoni olvasót, ha már szerzőjüknek ez nem is adatott meg.

Hogy a házi használatra készített normák mennyire nem időtállók, azt mi sem

bizonyítja jobban, mint éppen Simó cikke. Molnár Ferenc, és sikerei az angolszász

világban sokáig, főként az ötvenes években úgy szerepeltek, mint giccs, az irodalmi
olcsóság, a fölényes technika érdemtelen sikerei. Vagyis: a „Nyugat” kikapott, mert
Molnár kellett, de mondjuk Györe Imre, vagy Illés Béla nem. Simó viszont már a
magyar klasszikusok megérdemelt sikerei között emlegeti Molnár Ferencét. Így a
„hagyományos” csoportosításban vannak helycserék, a lényeg azonban mindig a

hagyományos osztályozás pillanatnyi időtállóságán van. Simó cikke azonban mégis
tartalmaz néhány helyes következtetést: így annak felismerését, hogy a magyar iro-

dalom iránti érdeklődés mindig politikai jellegű érdeklődés mellékterméke volt.
Hogy milyen érzések fűződnek ehhez a ténymegállapításhoz, otthon vagy idekinn,
lényegében nem változtat a helyzeten. Ha Simó tovább menne, s megengedné an84

nak kimondását – horribile dictu–, hogy a magyar irodalomról nem csak az Akadé-

mia I. osztályának mindenkori véleménye és rangsorolása az egyedül üdvözítő,

bármennyire kívánatos is lenne – ezt a véleményt külföldi nem szükségszerűen fogadja el –, akkor talán a magyarországi irodalomtörténészek is sikeresebben folytat-

hatnák felvilágosító tevékenységüket. így ez a feladat a külföldön élő magyarokra és
a magyar nyelvvel megismerkedő külföldiekre hárul. Az előbbiek nagyrésze
megintcsak nem alkalmas a feladatra, mert emigráns komplexumaik eltorzítják lel-

kesedésüket és jószándékukat; arányérzékük teljes eltorzulása a műfordítás zsákutcájába vezeti őket.

A nyelvvel megismerkedő külföldiek száma természetszerűen kevés; a sokat em-

legetett nyelvi korlát igen gyakran valóban áthághatatlan akadály. Mervyn Jones
azon kevesek közé tartozik, akik e nyelvi korlátokat sikeresen áttörték. Teljes biz-

tonsággal mozog a magyarnyelvű szakirodalomban, s noha szerényen azt állítja,
hogy könyvét népszerűsítő munkának szánta, kétségtelenül többet nyújt, mintha

csak néhány vonatkozó szakmunka segítségével készített volna jól sikerült kompilációt.

Az öt klasszikus magyar íróról szóló részt egy rövid irodalomtörténeti vázlat elő-

zi meg, mely időrendben a XIX. század közepéig halad. A rövid esszé kiemeli Tinó-

di epikai munkásságát, mert Zrínyi erre épített. Megállapítja, hogy Balassi az első

európai jelentőségű lírikus a XIX. századig. Hangsúlyozza Pázmány jelentőségét a
prózai nyelv kialakulásában és a XVII. századot tartja a magyar történelem legkilá-

tástalanabb korszakának. Gyöngyösit egy hanyatló kultúra alakjaként állítja elénk;
itt sokszoros áttételeken keresztül még mindig Toldy Ferenc szelleme kísért.

Mervyn Jones azonban gyakran kapcsolja hőseit ismerős angol irodalmi alakokhoz.
Érdekesnek és eredetinek látszik Gvadányi és Chaucer összehasonlítása: „a különféle embertípusok akikkel az istenhátamögötti, északkelet Magyarországról Budára

utazó falusi nótárius találkozik, éppúgy teljes képet nyújtanak a nemzetről, mint

Chaucer zarándok társai. Gvadányi éppoly melegséggel és humanitással ábrázol,
mint Chaucer, írásai éppúgy szatirikus kicsengésűek, mert amíg a vidéki nép egyszerű és nyílt, vendégszerető és magyarul beszél, addig Buda az arisztokrácia fellegvára,
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s noha büszke magyar származására, nem ismeri a nyelvet és a külföldi divat minden
szeszélyességének áldozatául esik.”

Mervyn Jones éppúgy, mint a korabeli angol utazók a magyar irodalmi megúju-

lást és a nemzeti öntudat ébredését II. József kísérletének reakciójaként fogja fel.
Ezt a tényezőt a hazai irodalomtörténetírás nem tartja eléggé lényegesnek a Felvilá-

gosodás eszmeáramlatai és a Martinovics féle köztársasági mozgalom serkentő hatása mellett.

A Felvilágosodás mint fő tényező azért nem teljesen meggyőző, mert e mozga-

lom nem szükségképpen nemzeti jellegű: igaz, hogy II. József a német kultúra je-

gyében akarta a soknyelvű birodalmat kultúrállammá alakítani, de a német nyelv

előtérbe helyezése kizárólag racionalista alapon történt. Mégis ez a „nemzetietlen”
germanocentrikusság váltotta ki azt a reakciót, melyből a reformkori magyar irodalom, és a birodalom szláv irodalmai kisarjadtak. Senki sem vitatná, hogy az első
világháború kitörése nem a szarajevói gyilkossággal kezdődött: ez még nem túlozza
el a trónörökös meggyilkolásának szerepét. Szerb Antal is így vélekedik a preroman-

tikáról írott tanulmányában. Szerinte a Felvilágosodás nem magyarázza meg a magyar nemzeti felújulást, mert a Felvilágosodás racionalista gondolatvilága nem ismeri azt a misztikumot, amit a nemzet, nép és faj jelent. A német klasszicizmusban,
mely igen erősen hatott Magyarországon, az általános emberi hangsúlyozása háttérbe szorítja a nemzeti jelleget.

Ugyanakkor Mervyn Jones kitűnően látja a magyar nacionalizmus jellegét is: az

idegen uralmat túlélni vágyó életerő megnyilatkozása. Csak ennyi. Manapság igen
divatos külföldi és külföldön élő magyar történészek részéről e mozgalomnak olyan
szándékkal történő tárgyilagos elemzése, melyből az derülne ki, hogy a magyar nacionalizmus valami Ázsiából hozott metafizikus felsőbbrendűségi érzés, mely kizárólag a szomszédnépek anyagi és szellemi kultúrája ellen irányult.

Ezekután vizsgáljuk meg az öt írót, pontosabban az öt írónak azokat a jellegze-

tességeit, melyeket szerzőjük is részletezni kíván. Ki ez az öt író? Már a nevek puszta felsorolása: Zrínyi Miklós, Mikes Kelemen, Vörösmarty Mihály, Eötvös József és

Petőfi Sándor is azt jelzi, hogy a szerző úgy válogatta hőseit, hogy ezekkel a magyar
irodalmat jellemezze a XIX. század közepéig. A régiek közül Balassa és Csokonai is
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számot tarthatna a figyelemre, ha az öt kiválasztott író a „rangsorolás” igényével

került volna Mervyn Jones könyvébe. Azonban erről szó sincs, az öt író csupán azt a
célt szolgálja, hogy az angol olvasót a magyar irodalom öt jelentős írójával megismertesse.

Az első író, Zrínyi kiválóan alkalmas arra, hogy a török háborúk korát, és a ki-

alakuló elbeszélő költészetet ismertesse Mervyn Jones. Ebben a keretben Zrínyi
művein keresztül jelenik meg. Lírai költeményeit összeveti a korabeli olasz lírával, s
megállapítja, hogy noha ezek több mint utánzatok, a klasszikus örökség hagyomá-

nyos fegyverzete nem engedi a költő egyéniségét megnyilvánulni. A Szigeti veszede-

lem azonban már olyan, mintha Oroszlánszívű Richárd megénekelte volna az első

keresztes hadjáratot. Ez utal az esemény grandiózitására és hősből felszabaduló

élményanyag mindent elsöprő erejére. Eposzt írni a legyőzött nézőpontjából nem
kis feladat, s ez sikerült Zrínyinek. Jóllehet, az Iliászban gyakran látjuk az esemé-

nyeket a trójaiak nézőpontjából, de az Iliász nem Trója bukásáról szól. Mervyn Jo-

nes minden hasonlóságot észrevesz Zrínyi és Vergilius között, s az eposz elemzése,

noha járt utakon halad – szigorú és tárgyszerű stílusával az analitikus megközelítés

klasszikus iskolapéldája. Az elemzés sokoldalú: kiterjed a stílus és szerkezet kérdése-

ire, tartalmaz friss nyelvi megfigyeléseket is. Mervyn Jones a tudatosságot értékeli
legtöbbre Zrínyi eposzában: a klasszikus hagyományok összefonódtak az eposzban,
„de Csáktornya tornya kétségtelenül nem elefántcsonttorony volt”, mint írja.

Ugyanilyen részletes ismertetést és elemzést találunk Zrínyi prózai munkáiról és

a korabeli Zrínyivel foglalkozó európai irodalomról. Ezek mind a hadvezért és államférfit méltatták. A legérdekesebb Jacobus Tollius holland tudós könyve, melyben

leírja csáktornyai látogatását, Zrínyi hatalmas könyvtárát és nyelvtudással párosult
műveltségét, Európa határán, ahol fegyverek között sem hallgatnak a múzsák. Zrí-

nyi halálát Európa–szerte gyászolták, de nem a költőt. Jelentőségét így foglalja össze
Mervyn Jones: „Nem adatott meg neki, hogy szörnyű szablyájával hírnevet szerez-

zen; a tolla által lett híres. Kiemelkedő példája annak a költőkatona típusnak, melyet
az angol irodalomban Sir Walter Raleigh és Sir Philip Sidney képviselt. Fontosságát

nem kardjában vagy tollában látjuk egyedül, hanem toll- és kardforgatásának tökéletes egységében.”
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A Mikes esszé nagy meglepetést tartalmaz az olvasó számára. Nagyon kevesen

gondoltak arra, hogy Mikes stílusa hogyan hatna angol gúnyában. És itt a meglepe-

tés, mert Mikes gondolatai, mondatszövése, sajátos fordulatai nem veszítenek sem-

mit eredeti szépségükből angolul sem. Ez kétségtelenül Mervyn Jones filológiailag

megbízható fordításának köszönhető, de talán annak is, hogy Mikes nyelve rendkívül fegyelmezett és tárgyszerű. Mondatainak természetes hullámzása egy Vivaldi
zenemű zárt, de öntörvényein belül óriási variációs lehetőségekkel rendelkező világát
képzelteti el az olvasóval. Azt hiszem, kulturpolitikusok soha nem ajánlották Mikes

Leveleit külföldi olvasónak, mert kimondatlanul is túlságosan magyarnak tartották

honfibúját Lévay József utánérzésében, s olvasmányai gyakori felhasználása miatt

pedig nem eléggé eredetinek. Mikes szomorkás hangulatú utalásai Erdélyre, angolul

is megőrzik hangulatukat, s ha Erdély helyett Kelet–Anglia szelíd lankáit helyettesítjük be, sok angol kivándorlónak megdobogtathatta volna szívét valahol a Nagy
Sós tó partján.

Mervyn Jones Mikes esszéje jól megszerkesztett kerek egész. Természetesen a

Törökországi levelek rendszeres elemzésén alapul, ugyanakkor megrajzolja a Rákóczi emigráció alkotta hátteret és a Levelek kiadástörténetét is.

A Zrínyi és Mikes esszé pregnánsan igazolja az analitikus módszer finomságokat

kiemelő tulajdonságát, a Vörösmarty esszé éppen ennek hátrányairól győzi meg az
olvasót. Amíg Mikes és Zrínyi esetében egy–egy műre épült a tanulmány, a Vörös-

marty életmű sokfélesége miatt több periódusra oszlik, és több művet kell részletesen megvizsgálni. Talán a hosszabb tartalmi ismertetések miatt nem jut a szerzőnek
elég helye Vörösmarty módszeresebb ismertetésére. Vörösmarty tanulmányával

kapcsolatban Mervyn Jones főként Gyulai Pál, Horváth Károly, Lukácsy Sándor,

Balassa Imre és Tóth Dezső munkáira hivatkozik. Ezek közül Gyulaié klasszikus
értékű esszé, Tóth Dezsőé nagy apparátussal megírt monográfia, Lukácsyé forráski-

advány, Horváth Károly a Vörösmarty kritikai kiadást szerkeszti, Balassa pedig az
életrajzi regény sajátos műfajában írt Vörösmartyról. Föltétlenül hiányzik e névsorból, melyet az előszóban ad meg Mervyn Jones, Babits Mihály neve.

Talán ez is az oka, hogy Vörösmarty lírájáról, főképp a forradalom utáni nagy

verseiről a szerzőnek nincs sok mondanivalója. Idézi őket prózai fordításban, de az
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elemzés, vagy kommentár–jellegű megfigyelések hiányoznak. A Babits esszé előtti

Vörösmarty irodalom Gyulai életrajzát leszámítva, használhatatlan iskolás dolgozatok gyűjteménye. Babits, Schöpflin és Kosztolányi Vörösmarty–renaissance-ot te-

remt: ez főként a Gyulaitól nem kellőképpen értékelt líra rehabilitása. Nem érdekte-

len felvetni a kérdést, miért nem hat Vörösmartynak a magyar olvasó számára modern képeket felidéző költészete egy angol olvasó képzeletére. Lírája inkább „nem-

zeti” jellegű lenne, mint elbeszélő költeményei? Mervyn Jones tanulmányából az
derül ki, hogy érdeklődését Vörösmarty erősen romantikus cselekményű drámái és

eposzai kötik le, valamint az Ezeregyéjszaka káprázatát idéző nyelve. Másszóval, az

epikus Vörösmarty költőisége.

A kötet legkiemelkedőbb tanulmánya Eötvösről szól. A lendületes írás alcím-

ének megfelelően a regényírót és államférfit elemzi, Eötvös regényei és politikai

írásai alapján. A regények – A karthausi, A falu jegyzője, Magyarország 1514-ben és
A nővérek – elemzése kimutatja, hogy A falu jegyzője nemcsak Eötvös legjobb re-

génye, hanem mestermű is, mely a XIX. századi európai irodalom remeke. Már A

karthausi jelentősége is több, mint irodalomtörténeti, mert „a kimerítő hosszúságú

körmondatok sem homályosíthatják el a szerkesztés ügyességét; és a leírások – a

Mont Blanc, a párizsi élet forgataga, egy napnyugta szépsége – tartalmazzák Eötvös
verseiből hiányzó költészetet, éppen olyan mértékben, mint Gustave elmélkedései.”

Sőtér István az Akadémia Magyar irodalom történetében a kritikai realizmus el-

ső klasszikusaként tárgyalja Eötvös Józsefet, s így meglehetősen nehéz feladattal áll

szemben, amikor A nővérek című regényről ír. „A nővérek – írja Sőtér –, nagyrészt

ugyanolyan környezetben játszódik, mint A falu jegyzője, s lapjain Eötvösnek bőven
nyílnék alkalma a népi élet alakjainak, jeleneteinek gazdag, színes bemutatására... A

nővérekben háttérbe szorul a nép. .. Valójában csak vérszegény hiányosan megraj-

zolt idill keretében sikerült színre léptetni a népet.” Mervyn Jones használta Sőtér
Eötvös monográfiáját, mely az előbb idézett szövegnek nem forrása ugyan, csak

annyiban, hogy ezeket az elmarasztaló gondolatokat ott bővebben fejti ki. Sőtér

kritikai mércéjét nehéz lenne kimutatni Mervyn Jones elemzésében, mert Eötvös

pszichológiai regényében a szereplők pszichológiai motivációinak megindokoltságát
keresi. „Eötvöst kritizálni azért mert távoltartja magát az eseményektől, nagy hiba
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lenne – hiszen Ormosy és Káldor szakadnak el a való élettől, nem pedig Eötvös. Az

író hősei korlátait azzal mutatja meg leghatásosabban, hogy regényéből elhagyja

azokat a mozzanatokat, melyek látókörükön kívül esnek.” Mivel Káldoryék éppen

1848-ban utaztak külföldi nászútra, és az „események” miatt tovább maradtak, mint
azt eredetileg tervezték, nem lenne nehéz rámutatni Eötvös saját disszidálásának

talán nyomasztó emlékére. Ezt a párhuzamot valóban megvonja Mervyn Jones, de
teljesen tisztában van azzal is, hogy író és hőseinek hasonlatosságát nem érdemes

ennél a pontnál tovább vinni.

A nővérek elemzése sok rejtett finomságot fed fel: a regény egyik jellegzetessége

Eötvös érdeklődése a női lélek pszichológiája iránt. Ez abban nyilvánul meg, hogy a

női alakok túlsúlyban vannak és abban is, hogy az eseményeket és a férfiakat sokszor
a nők szemével láttatja Eötvös. A regény cselekménye is a női érzelmek logikája

szerint épül fel. Mervyn Jones kitűnő elemzése arra is rámutat, hogy A nővérekben
Eötvösnek egyébként bőven ömlő reflexiói a helyzetekből adódnak és távolról sem

annyira késleltetik a cselekményt, mint korábbi regényeiben.

Eötvös politikai írásainak elemzése alkotja a tanulmány másik felét. Legfonto-

sabbnak A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra tetszik. Sőtér

szerint „rettegés, kétely, tapogatózó egyensúly keresés: ez az Uralkodó Eszmék lé-

nyege. Azt is szemére hányja Eötvösnek, illetve az Uralkodó Eszméknek, hogy...

„hiába keressük benne a korábbi művek nagy, látnoki, reménykedő végakkordjait.”

Ezt valóban hiába tennénk, hiszen a szépirodalomban van helye a váteszségnek, a

politikai irodalom, ha nem számol a realitással, holdkóros ábrándok hordozójává

válhat. Az Uralkodó Eszmék pedig az, amit címe ígér: a XIX. század liberális–

demokratikus eszméinek hatása az államra. Középpontjában a haladás eszméje áll,

melyet Eötvös után így foglal három pontba Mervyn Jones: a) Mindenfajta haladás

olyan egymástól különböző egyének érintkezésétől függ, akik különféle erők és esz-

mék összeütközését képviselik. 2) A haladás iránya minden adott korban a kor ural-

kodó eszméitől függ. 3) A haladás mértéke azon a szükségességen fordul meg, mely
a kezdeti lökést szolgáltatja, hogy a konzervatív ösztönt legyőzzük. A konzervatív
ösztön megnyilvánulása a tehetetlenséghez hasonlít a fizikai világban.
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Mivel az ember célja a földön a haladás, csak azok az intézmények létjogosultak,

melyek a haladás törvényszerűségeinek megfelelnek. Az első törvényszerűség meg-

kívánja, hogy magukat artikuláltan kifejezni tudó egyének legyenek, s ezeknek az
egyéneknek alkalmuk legyen nézeteiket összeütközésbe hozni. A második törvény

azt kívánja, hogy a szabadságot és egyenlőséget olyan mértékben tegyük lehetővé,
ahogy azt az adott társadalom valós szükséglete megkívánja. A harmadik törvény azt
kívánja, hogy a változások szükségességét kimutassuk, hogy az állam hatalmát mér-

sékelni kell, és hogy csak amikor a változások szükségességéről meggyőződtünk, kell
a változások leghatásosabb módjához vezető utat megkeresni.

Az Uralkodó Eszmék figyelemreméltó fogadtatásban részesült külföldön: nem-

csak Németországban, de Franciaországban és Angliában is. A szabadelvű West-

minster Review melegen dicsérte, s nem érdektelen felfigyelni arra a hasonlóságra,
mely az Uralkodó Eszmék és az öt évvel később megjelent On Liberty között fenn-

áll. Nem tűnt volna fölöslegesnek, bár kitérőt jelentett volna a tanulmányban, ha
Mervyn Jones összeveti, illetve párhuzamosan vizsgálja Eötvös és John Stuart Mill
gondolatait a fent említett munka esetében.

Eötvös egy másik elméleti írása, A nemzetiségi kérdés elemzésében Mervyn Jo-

nes rámutat, hogy a politikai gondolkodó Eötvös legnagyobb erénye a társadalom,

illetve az állam egyének összességéből álló voltának mindenkori szemmel tartása.
Eötvös gyakorlatiassága és humanitása a röpirat minden oldaláról előtör – csupán

optimizmusa volt irreális: javasolt megoldásai inkább az eszményi jövő felé mutató

prófétaság jelei, mint a kor égető kérdéseit gyakorlati úton orvosolni vágyó államférfi javaslatai. E megoldások nagy paradoxonja, hogy bármelyik liberális európai országban elfogadhatók lettek volna, csupán azoknak a nacionalistáknak voltak elfogadhatatlanok, akiknek megoldásként javasolta.

Már az Uralkodó Eszmékben így gondolta Eötvös a nemzetiségi kérdés megol-

dását: ha az a tévhit eloszlik, hogy Európa politikai határait újra lehet megrajzolni

nemzetiségi alapon, a kötelék mely a különböző államokban élő nemzetiségeket

összekapcsolja, az államokat is közelebb fogja hozni egymáshoz és ennek eredményeként a békés együttélés szükségét is érzékelni fogják. Talán ezek a „nagy, látnoki,
reménykedő végakkordok”, melyeket Sőtér számonkér Eötvöstől, jelentik az idealis-
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ta költő felülkerekedését a gyakorlati politikuson. Eötvös itt a békés együttélés ma-

napság divatos kifejezését használja először az európai politikai irodalomban. A
kifejezés modern értelmében az angol nyelvben jelent meg először 1920 körül. Nem
egészen mentes az iróniától az a tény, hogy éppen az után, és azzal kapcsolatban,
hogy Európa határait újra rajzolták nemzetiségi alapokon.

A kötet utolsó tanulmánya, mely Petőfiről szól, bőven tartalmaz prózai fordítá-

sokat. A prózai fordítás előnye, hogy nem akar többnek látszani, mint ami: filológiailag hű tolmácsolása a költő gondolatainak, a forma teljes mellőzésével. Az ér-

deklődő mindig megtalálhatja az eredeti magyar szöveget lábjegyzetben, s ez az
egész könyvben található versfordításokra jellemzően, dicséretreméltón mentes a
sajtóhibáktól. A János vitéz ismertetését is prózában fordított részletek illusztrálják.

Idekívánkozik ezzel kapcsolatban a János vitéz sorsának felidézése Angliában.

Először a Pulszky házaspár fordításában jelent meg rímtelen jambusokban 1851ben. Kissé hosszadalmas, de érdekes bevezetőjében Pulszky Teréz meggyőzően

fejtegette az elbeszélő költemény naiv jellegét. A viktoriánus angol kritika azonban
ezek ellenére félreértette, vagy még inkább nem értette a költeményt, és bizony na-

gyon elhúzták az angol köpönyeget öltött János vitéznek és szerzőjének a nótáját.
János vitéz kalandjait teljesen érthetetlen és céltalan kalandok sorozataként fogták
fel, s ráadásul a szerzőt földrajzi tudatlansággal vádoltak, mert azt írta, hogy Fran-

ciaország Indiával határos! Másodszor Sir John Bowring fordította le és adta ki
1866-ban Petőfi kötetében. Ez a fordítás Kertbeny német fordítása alapján készült.

Kertbeny magyar tudása hagyott némi kívánni valót maga után, csak úgy, mint Sir
John német tudása sem volt kifogástalan. Az eredmény nem lehetett kétséges.

Azonban 1866-ban már nem lehetett kis nyelvek nagy mestereként akármivel elő-

állni, s a Saturday Review névtelen kritikusa (feltehetőleg Thomas Watts) nagyon

kémény szavakkal tanácsolta el Sir John Bowringot a műfordítástól. Jó filoszként
egymás mellé helyezte a magyar, német és angol változatot, s pontról pontra kimu-

tatta a kiválasztott szemelvényekben, hol terheli Kertbenyt, Bowringot, illetve
mindkettőjüket a felelősség a ferdítésekért.

Mervyn Jones a János vitéz jellemzésére Lucas angol irodalomtörténészt idézi,

aki az Odysszeáról megállapítja, hogy „nem csak a jó szerencse és balsors története a
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tenger veszélyei közepette, hanem lojalitások elbeszélése, melyeket jó szerencse és

balsors sem tudtak megingatni”. János vitéz lojalitását a természetfeletti erők bekap-

csolódása sem ingatja meg. Erre épül a költemény; a művészi egység alapja János
vitéz kitartó szerelme Iluska iránt.

A Petőfi-tanulmány végigköveti Petőfi útját, költeményekkel illusztrálva egészen

a segesvári végzetes napig. Érdeme, hogy felkészültségével eléri célját: s talán köze-

lebb hozhatja az angol olvasóhoz Petőfi költészetét, mint az eddigi angol nyelvű
Petőfi-irodalom teljes egészében.

Ez jellemző összefoglalva mind az öt író portréjára: a műveket beszélteti, s a tu-

dós, ha lehet, szerényen a háttérben marad.
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ÍRÓK ÉS KRITIKUSOK T AMÁSI ÁRONRÓL1
Schöpflin Aladár a „Szűzmáriás királyfi” megjelenésekor, 1929-ben, a „Nyu-

gat”-ban:

Azon kell kezdeni, hogy Tamási Áron úgy ír, mintha előtte senki sem írt volna.

Valami különös ősiség van elképzelésében és írásában, semmi nyoma, hogy átvette
volna legalább részben a regényírás hagyományos formáit, előzmények nélkül, ön-

magából akarja kiformálni a regényírás módját. A képzelete és látása hol csaknem
naturalisztikusan reális, hol olyan idealizáló, mint a népköltészet. A beszéde nem

kialakult, előzményekre alapított elbeszélő próza, hanem valami, ami a vers és próza

között van, gyakran átszalad a vers-ritmusba, mindig van valami sajátságos ritmikája,
ami kívül kerül a megszokott prózaírás határain. S ez nem szándékosság és modorosság, hanem az írónak lelkiállapotából kialakuló beszédmód.

Kerecsényi Dezső 1932-ben a „Protestáns Szemlé”-ben a „Helytelen világ”
megjelenésekor:

A háború utáni években fellépett prózaíró-nemzedék tagjai között Tamási Áron az
egyetlen, kinek első megmutatkozásánál némi tétovázással állt meg az irodalmi vé-

lemény. Majdnem úgy néztünk rá, mint a messziről jött emberre, kinek szavában
elválaszthatatlanul keveredik egymással a valóság, az érték és a misztifikáció. Valóban, messziről és mélyről jött. A székely falu, mely Tamásit termette, még országunk

egész-korában is messze esett tőlünk, hangját, észjárását nem ismertük; később, midőn politikai határt is húztak közénk, a távolság még nagyobb lett.

Nem akarunk semmi úgynevezett „fejlődési pont”-ot vagy kézzelfogható „egy-

ség”-et beledisputálni ebbe a szép novelláskötetbe, mégis úgy tetszik, hogy egy haj-

szálnyi fordulás halvány gesztusát érezteti. Van benne kevesebb, van benne más,
1

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 4. számában.
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mint előbbi köteteiben. Kevesebb mindjárt az, ami annakidején sokakat megriasz-

tott: a dialektus. A „Lélekindulás” zárt világa kinyílt, emberei, mint a mostani kötet
„Rézangyal”, „Rakodó hivatal”, „Iparos Bimbó” című novelláinak alakjai, kilépnek a

nagyobb világba s velük együtt kilép az író is. A nyelv nagyobb egésznek szól, a különösség szerényen megáll az egyetemesség mögött. Nem kell-e majd egyszer sajnál-

nunk e különösséget, mint Arany János sajnálta a Baróti Szabó Dávid (ő is székely
volt!) furcsa mondatszerkezeteit? A bő, szinte népmesei ömlés, a színdús képek vé-

konyabbak lettek, s helyükbe tudatosabb feszültség, a párbeszédek ritmusa jelentkezik.

Schöpflin Aladár 1933-ban az első Ábel-regényről a „Nyugat”-ban:

Ábel erdei kis faházában nagyon rozoga a pár bútordarab. A szék, amelyre az igazgató látogatásakor ráül, szinte bedül alatta.

Ez a szék tudja a regulát – mondja Ábel.
Miért? – kérdi az igazgató.

Azért, mert mindjárt letérdel, ha urat lát.

Ez az asztal sem jobb – folytatja az igazgató.

Várhatta is, amíg dicsérni fogjuk – mondja rá Ábel.

Ez nem céltalan tréfa. Ábel mindig tudja, mit, miért mond. Azt akarja s meg is

kapja, hogy új széket, asztalt, ágyat küldjenek neki. Ilyen közvetett úton, furcsa kerü-

lőkkel éri el mindig, ami kell neki. Az erdő hangos a tréfálkozástól, székelyek, szerzetes papok jönnek-mennek fát vásárolni, Ábel kiszolgálja őket, de sohase tréfálkozás nélkül. Ez a folytonos jókedv már nem lelkiállapot, ez már természet, ebben van
a székely fajta bélyege. Ez magyarázza meg, hogy Ábel fel tudja találni magát a ször-

nyű erdei egyedüllétben, gyönge gyerek a természet és ember ellenséges hatalmaival

szemben. A legnehezebb napjai akkor vannak, mikor a rabló Fuszuján miatt beplán-

tálják mellé a durva és baromi mahomet nagy csendőrt, Surgyélánt, aki megesz előle
mindent, zsarnokoskodik vele, de ő mindig ügyesen ki-kisiklik előle és szenvedését
tréfával cukrozza.. .

Ábel furfangos jókedve győzedelmeskedik minden bajon. Azért mégis féltjük,

mikor otthagyja az erdőpásztorságot. Az utolsó szava ez: „Én Bolhával (a kutyájával)
elmentem az édesanyám sírjához és ott megfogadtam, hogy a szegények és elnyo95

mottak zászlaját fogom örökké hordozni, bármerre vezéreljen az utam.” Csendes
aggodalommal nézzük, nem akar-e a furfangos eszű, mindég jókedvű Ábel próféta

lenni? Féltjük a természetes eszét, szemének okos fényét, arcának hamvát, az egész
fiú élettel teljességét. Nem lesz-e belőle prédikáló vagy politizáló, élettelen figura?

Babits Mihály 1933-ban a „Nyugat”-ban:

Egy új magyar prózaírót is meg tudok nevezni, akiben a népének régi, íratlan kultúrája él még és újravirágzik: ez Tamási Áron, az Ábel szerzője. Ábel a rengetegben ...
Mennyit olvastam e hetekben; remeket; külföldit, újat és magyart, régit; s hiába, csak

az új magyar könyv mégis az, amely legnagyobb örömre ragad el, hogyha jó, mint
váratlan ajándék, mely egyenest idehullott a saját karácsonyfánk alá.

Ha nem volna oly különböző egymástól a két mű, azt mondhatnám. Tamási új

könyve, a Fekete Kolostor mellett a második remeke az új erdélyi epikának, kissé

elsietett befejezése ellenére is. Tamási nem az eddigi regényírását folytatja; az új
regénynek több köze van a Helytelen világ meseszerű novelláihoz, mint a Címere-

sekhez. Az író itt is mítoszt csinál, és sikerül neki az, ami magyar írónak alig sikerült
még: egy népi figurát formálni, aki mítosz és zsáner egyszerre; letéteményese egy nép
kedélyvilágának s mintegy ama „mély és íratlan” kultúrájának is, szembenállva evvel a
másik, modern kultúrával, melyben a naiv hős és salamoni nevető bíró szerepét egy-

formán vállalhatja; ez a Tamási találóseszű székely legénye. S ahogy a hős több és
jobb egy egyéni figuránál, úgy a történet minden szimbolikus mellékíz nélkül is,

több, mint a zamatos epizódok véletlen sorozata, noha ezek az epizódok is – a nyúl-

kergetés, a sas-kopasztás, a betegség, az anya halálhíre, a bankigazgató, a szerzetesek,

a csendőrből lett haramia epizódja – kifogyhatatlan gazdag ízeikkel s különös humorukkal magukban elegendők volnának a könyv értékéül. De háttérben nagyobb motívumok feszülnek, az ember és a magány, a szűz természet s a bürokratikus civilizáció,
őserdő és kapitalizmus, természet és könyvek, természet és vallás, ember és állat és
betegség és halál... és mindez mégis e g y és végtelenül egyszerű, édes és könnyű és

minden erőltetés nélküli. És amit először kellett volna említenem: egy különös világ
ez, egy magyar-román világ, oly magasból és csodálatos szabadon ábrázolva, minden
korruptságában és szinte gyermeki cinizmusában ...
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Halász Gábor 1934-ben a második Ábel kötetről a „Protestáns Szemlé”-ben:

Ahogy képzelete a mese és valóság határán, úgy tapogatózik Tamási Áron tehetsége

a siker és kudarc egybeolvadó területén. Minden jó munkája váratlan csoda; bizony-

talan egyensúly, ahol lappangó gyöngeségek rohamozó kedvét érezzük és holdkóros
magabiztonság megtartó erejét csodáljuk. Nem az az író, aki fejlődik; képességei
időnkint lobot vetnek, hogy utána megint kihunyjanak és szikrázó játékukból csak

félhomályban bukkan elő a művész. Az indító ötletek mestere, a képzelet lírai fintoraié, amelyekkel életrehív egy bohókás, valószínűtlenül valódi alakot, a gyengéd színeké, amelyekkel bepárázza azt, a melegségé, amely góbé tréfálkozásait fűti. És a
fejlesztés mesterembere, akinek kapkodó kezétől szívszorongva féltjük a hőst, akit

megszerettünk, a hangulatok törékeny szépségét, a mesevilág tiszta levegőjét. Rögtön otthonosan érezzük magunkat furcsa birodalmában, csak néha rettenetesen zavar

a kísérő, a felesleges mondókáival. De a Szűzmáriás királyfi szomorú torzója össze-

roppant formálásról beszélt: lelki elefántiázisban ment tönkre a gyermek, akinek első

éveit üde költészetével szívébe zárta a könyv minden olvasója. A kisebbik fiú, Ábel

már szerencsésebb volt; a rengetegbe vetődött ki, de nem azért, hogy világmegváltó-

ként szálljon szembe a bűnös világgal (bármennyi hajlandóság lett volna erre benne),
hanem mint apró Robinson.

A könyvnek sikere volt és Ábel sietve visszatért a városba. Kiderült, hogy Tamási

fantáziája nemcsak szertelen nekirugaszkodásra képes, hanem megalkuvásra is. Ábel

megnőtt, kamasz lett és lefoszlott az első fiatalság bája, életének frissesége megkopott. Szeme túlságosan kinyílt a testi dolgokra; szabadszájúságát, a fabliaux-ra emlé-

keztető meztelen érzékiségét, mint ősi irodalmi örökséget szívesen élveznők, ha nem
éreznénk például a Blankával meg-megújuló szerelmi játékban nagyonis ephemer

kiszámítottságot. Nem az erkölcsben van a hiba, a művészetben, amely enged az

olcsóbb hatás kísértésének. Ábelből a furfangos fickó maradt meg, aki túljár a társai
eszén és folyton csínyeken töri a fejét, ebben a hangnemben már az sem számít stílustörésnek, ha a pásztorfiú a végén újságírónak csap fel.
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Németh László 1936-ban „A költő és faluja” címmel a „Tanú”-ban:

Amikor a nyáron Erdélyt jártam, Tamási Áron azzal tisztelt meg, hogy lekísért a

szülőfalujába. Sosem láttam szegényebb falut. A sárral bevert házacskák sarkán ke-

resztbe illesztett gerendák ugrottak ki, arról tudta meg az ember, hogy fából vannak.

Maguk a lakosok is szűkölködők, egyszerűek, ki a sovány föld segítségével gyűrte az
adót, ki a hegyekre járt föl szénégetőnek, a városokba napszámosnak. De amilyen
szegény volt a falu, olyan tündéri. Az utcák játékos labirintként csavarogtak a gyümölcsösök közt és a hegyekről szaladó víz elől magas lábakra húzódott házikók, de-

rékon körbe futó virágos tornácukkal, mint furcsa mókás cölöpépítmények álltak a
habos kert fölött.

Milyen szerencsés ez az író, gondoltam. Ehelyett a faluja dolgozott, s a népe lel-

két színesre verő évszázadok. Mást se tesz, csak mint a kútfő, bukja a mások sze-

génységéből, életkedvéből fölszálló ízeket, s annyi költőnek, aki dicsőséget sosem
látott, minden dicsőségét ő aratja le, székely Homérosz maga. Bizony hálás lehet a
falujának. Akárhova-merre csetlett-botlott, csak haza kellett rándulnia, vonaton,

lélekben s a fürdető szülőföld lemosta róla az útiport s meglökte: rajta, ahogy tanítottalak. A maga fejétől Címereseket írt volna, a faluja szólította Ábel néven. Az egyik
arany fölött kezd ásni, a másik messze tőle. Farkaslaka tanúsága szerint a tehetség,

épp annyira közénk, mint belénk rejtett kincs s Tamási örök adósa a bábának, aki
világra itt segítette.

Így gondolkoztam Farkaslakán, a magas ágyban, melynek csíkos cihája nagy-

anyám ágyára emlékeztetett.

Babits Mihály 1936-ban a „Jégtörő Mátyás” kapcsán az „Erdélyi Helikon”ban:

Tamásit csak novellistának éreztük eleinte. Első regénye minden pompás részletszépségeivel is, mint regény, inkább csalódás volt. Úgy tűnt föl, hogy látása széttör-

deli a világot, mint az üvegkristály, apró, friss fényekből, újra és újra fölcsillanó színekből sokszorozza.

Pedig a zárt, egységes novella nem a Tamási műfaja. Egy-egy villanás őt sohsem

fejezhette volna ki elégségesen: ő a sok-sok villanás embere. S ahogy az évek folya-

mán lassankint kialakította a saját műfaját, az nem novella lett. De nem is a regény, a
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mai irodalmunkban megszokott építményes és cselekményes értelemben, ahogy a

regény valami hosszú novellához vagy elbeszéléssé szélesített drámához hasonlít.
Inkább az a fajta, amit régebben pikareszk -nek neveztek; kalandok csillogó sorozata,
egy hős napjainak időfonalán. Kedvelt műfaja elmúlt századoknak, melyről az iroda-

lomtörténet sokat beszél. A Don Quijote, a Gil Blas, a Robinson, mind ilyen pika-

reszk. A Tamási-féle azonban nem ezek utóda, és semmi köze az irodalomtörténet-

hez. Ha van példaképe és mintája, mely kialakulását megkönnyítette, akkor az csak
az emberi fantázia ősi és naiv pikareszkje: a népmese.

Ahogy Tamási a népmeséhez jutott, nem a szándék tudatossága vitte, hanem lel-

kialkatának természetes gravitációja. Képzelete eredendőleg mítoszalkotó, látásmódja, komponálása meseszerű akkor is, ha témája százmérföldnyire van a népmese té-

mavilágától. Rendesen nem is a népmesei motívumokból indul ki, hanem inkább
beleesik azokba. Új könyve, a Jégtörő Mátyás, úgy kezdődik, mint egy fantasztikus

regény. Egy büntetett szellem földi vándorlásait mondja el, míg különböző állati
formákon át emberi testbe ér. Ez fantasztikumnak elég szokványos, a népmesének

kissé túl spirituális; a történet elsőszemélyes előadása sem ad éppen népmesei tónust,
S mégis ez a könyv, önmagától és szinte észrevétlenül, valóságos népmese-regénnyé
válik, s épp ezáltal hoz új különös műfajt a magyar irodalomnak.

Ami legföltűnőbb: a mesehangulat Tamási regényébe valahogy nem is a fantasz-

tikum ajtaján lopózik be. Maga a csodás história, a szellem vándorlásának története
állatból állatba, csöpp meseszerűséget sem mutat. Inkább – a fantasztikus regények
régi hagyománya szerint – tüntető realizmussal dolgozik itt az író, szinte természet-

rajzi pontossággal festve a vándor lélek változó életét, a különböző állati testekben:
pókban, méhben, gólyában vagy sasban.

A növények varázserőt nyernek, az állatok emberi nyelven szólalnak meg, az em-

beri irigység és rosszakarat boszorkányképet ölt. A tojásokból különös hatalmú kis

lények, lidércek kelnek ki. Lassanként az egész világ e furcsa erők csatatere lesz, a

regény a mesebeli hatalmak harcának eposza. Ezek a hatalmak nem szimbólumok,
sőt nagyonis testies, és egy csöppetsem filozófikus fantázia teremtményei. Harcuk
annál több igazsággal szimbolizálhatja e földi élet küzdelmeit. Amiket valóban na-
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gyon reális erők vívnak, de ezek a reális erők mégis egy titokzatos és spirituális világ
harcának hadseregei.

Halász Gábor 1937-ben a „Rügyek és reménység” megjelenése után:

A magyar novella volt már elbeszélés, történet, amely a fordulataival érdekelt és volt

már dráma, éppen az erdélyiek kezén (Petelei), sűrű, feszült hangulatú, jelenetező,
miért ne lenne egyszer líra is, bohókás vagy szomorkodó, belső élményt kivetítő.

Ahogy festő kortársai, úgy találja meg Tamási e világban mindig csak önmagát; ellágyulásait bizonyos jelenségek felett, hirtelen berzenkedését másokon, tréfáló kedvét,
amelyet oly szeretettel kölcsönöz székelyeinek és csöndes szomorúságát, amellyel

igazabban adóz népének, mint az örök telitalálattal. És mindenekfelett a kettejükben

közös felülkerekedést minden bajokon, azt a macska életfilozófiát, amelyet simuló és
karmoló, lapuló és bátor, rezignált és gőgös formáiban eddig senki sem képviselt oly

szerencsésen, mint ő. Művészetében is; többet bukdácsolni, időnként emeletmagas-

ról alázuhanni és mégis mindig helyén maradni nem tud más, csak ő.

A mesevágyat semmi sem tudja elfojtani benne; inkább mindent reáruház, min-

den felnőtt dolgot, moralitást és politikumot, lélekábrázolást és karikatúrát, hazát és
vallást, csak a földreránduló ördögökről és kivirágzott kecskeszarvakról ne kelljen
lemondani. Székelyország – Tündérország. Népi programból? Nem, művészi becs-

vágyból. A költészet fehér izzásában már felesleges elemezni Csongorban a felülről,
János vitézben az alulról kerültet. Egyik költő sem volt kevésbbé merész és kísérlete-

ző a másiknál, a lángképzelődésű ördögfiókák vannak olyan földhöztapadtak, ami-

lyen szertelen a józannak az óriása. Tamásiban az igények rátartiak, akár a legarisz-

tokratikusabb művészben. Az eredmény? Istenem, az egyiknél sem a magatartástól
függ.

Illés Endre 1939-ben, a „Tündöklő Jeromos” Nemzeti Színház-i bemutatójáról:

Tamási erjesztő egyéniség. Novellánkat szinte lélegzetével forradalmasította. S aho-

gyan valósággal új elbeszélésformát teremtett magának, mely csupa feszültség és
fűtöttség – a világ és az emberek a szilárd halmazállapotból egy fokozat átugrásával
egyenesen légneművé tudnak válni, s ennek az új állapotnak törvényei szerint élnek
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és terjeszkednek tovább: az Énekes madár és a Tündöklő Jeromos írója a színpadon
is valami újat, szokatlant ébresztett fel.

Ezt a szabálytalan írót nem kötik hazug és közeli hagyományok – mer máskép-

pen formálni figurát, mondani mesét, tagolni játékot, mint ahogy fél évszázada megszoktuk. Innen fú némelyek részéről a rosszalás; s ez a mindent elölről kezdő bátorság az a friss szél és költészet, amellyel nem tudok betelni.

Amíg Tamásit hallgatjuk, egyszerre sűrűvé válik körülöttünk a levegő, fojtóvá az

atmoszféra, perzseltté a tárgyak – a játékba belelódul a szívünk és az akadozó lélegze-

tünk. Színpad ez? Nem a megszokott, a huszadik századi színpad. De ez a mélyebbről feltörő, ősi színjátszás, amely nem felvonásvégekkel és ügyesen bonyolított mesé-

vel fejezi ki magát – másként: elszabadult, magával ragadó zuhogással. Alkalmazkodni kell a színpadhoz? Írók maguk mérik ki színpadukat, s Tamási a Jeromosban
már kimérte.

Féja Géza 1964-ben a „Kortárs”-ban:

1949 körül Tamási ugyancsak „lekerült a listáról”, 1953-ig teljes hallgatásra kénysze-

rült, azután egyszerre két művel jelentkezett, az egyik a „Bölcső és bagoly”, a másik, a

„Hazai tükör”, inkább ifjúsági igényű. A „Bölcső és bagoly” összefoglaló mű: gyermekkorának emlékeit a maguk tisztaságában és teljességében adja.

Az ötvenes esztendőkben nagy novella is termett, a „Világló éjszaka”. Azután há-

rom dráma következett. „Ördögölő Józsiás”, „Hegyi patak”, „Boldog nyárfalevél”. A
háromból az első emelkedik tökéletes alkotásai sorába.

Darabjaival párhuzamosan jött egy regénye, 196o-ban, a „Szirom és boly”. Du-

nántúlra telepedett székely család útját írja meg 1945-től napjainkig, az egyéni kisbirtoktól az állami gazdaságig, illetve a szövetkezetig. Művét „magyar regénynek”

nevezi, méltán, mert ismét sikerült műfajt teremtenie. A „regét”, illetve a krónikát

maga a családfő veti papírra. Fölötte bensőséges forma ez, akár Mikes levelei vagy
néhai erdélyiek önéletírása. Az öregedés lírájával kezdi, gordonkára emlékeztető
mélyhangon, emellett megtartja képeinek játékos szökellését, fiatalos mozgását,

mégis szüntelenül tömörít, töményít. A líraiságot a népeposz egyszerűségével, mél-

tóságteljes nyugalmával egyensúlyozza. Ez az író nem „eszközökkel”, hanem elemek-
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kel dolgozik. Arany Jánosnál termett az öregedés ennyire érett gyümölcsöket s jelentett hanyatlás helyett költői fejlődést.

Ebben a művében néz szembe a halállal, mégpedig a népi nyugalom és a kozmi-

kus bölcsesség nevében, – ismét Arany Jánost juttatja eszünkbe.

Szabó Pál 1966-ban a „Kortárs”-ban:

Kicsi gyermekkoromtól kezdve írókorom kezdetéig jobban olvastam és ismertem a
külföldi irodalmat, mint a hazait, így természetes, hogy Tamási Áronnal is már csak
íróként találkoztam. Úgy is, mint íróval, úgy is, mint emberrel.

A Címeresek című regényét olvastam el először, amire ha jól emlékszem, nem

kapott kiadót, s a regény sikerének reményében önmaga adta ki. Tetszett nekem ez a
regény? Tetszett, tetszett, mert hiszen ... ilyenféle urak is lehettek Erdélyben, mint

ennek a regénynek a here-urai, de... bihari ember lévén, aki igen sok urasági kastélyt,
tanyát, istállót, cselédházat láttam, sőt szolgáltam a tarlóktól kezdve egészen a fürdő-

szobákig vagy ebédlőkig, és ezek a bihari urak mégis, amazoknál többek, sőt embe-

ribbek voltak. Hiszen a Bölöny-kastélyokban erdélyi urak, sőt, grófok is megfordul-

tak, vendégeskedtek, de mindezt csak azért írom, hogy s lehető legközelebb kerül-

hessek most kedves, jó Tamási Áronhoz. Most? Igen, amikor már nincs. S amikor a
sírjába belétemettem önmagámból is jó darabot.
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A MÉRLEG JEGYÉBEN1
A Hollandiai Mikes Kelemen Kör ezévi tanulmányi hetén – melyet „Korunk mérle-

gén” címmel 1967. szeptember 25 és október 1 között rendeztek Amersfortban –
szakított az eddig kialakult gyakorlattal, mely szerint a Kör konferenciáin kizárólag

Magyarországon kívül élő értelmiségiek vettek részt. A Kört támogató fiatal értelmiség már régóta érzi annak szükségét, hogy külföldön kialakult nézeteit élőszóban

is konfrontálhassa – ha úgy tetszik, dialógus formájában – azoknak a hazai értelmi-

ségieknek a nézeteivel, akikben a kötött témák szerinti beszélgetés igénye felmerül.

Hogy az első ilyen találkozóra csak 1967-ben került sor, ennek okait nem a Mikes
Kör vendégszeretetének korábbi hiányában kell keresnünk.

A dialógus szó, ma már, csak úgy mint korábban a 'hidegháború' elnevezés, kele-

ten és nyugaton egyaránt polgárjogot nyert abban a divatos és egyszerűsítésekre
hajlamos politikai frazeológiában, mely nagy, átfogó címkékkel szereti az újszerű

jelenségeket illetni. Vitathatatlan, hogy a kelet és nyugat közötti dialógus – mely a

„két világ, vagy egy sem” alternatívájának felismeréséből született – teremtette meg

az otthoni és külföldi magyar értelmiség dialógusának lehetőségét. Noha ennek a
lehetőségnek kiaknázására még csak az első bátortalan, tapogatódzó lépések történ-

tek meg, az ortodox marxisták az ortodox szemléletű emigránsokkal teljes egyetér-

tésben elítélnek minden dialógushoz vezető kísérletet. A magyarországi és külföldi
magyarok vitatkozása alapvetően különbözik, azonban a világrendszerek vagy ideo-

lógiák közötti dialógustól abban, hogy mindkét oldalon azonos nyelvet beszélő,
hasonló kulturális hagyományok között nevelkedett, de különböző társadalmi rendszerben élő értelmiségiek vesznek részt. Ez jellemezte a tanulmányi heteken kialakult vitákat is. Az első nap filozófiai jellegű előadásai (Hanák Tibor: Realizmus és
1

Megjelent az Új Látóhatár 1967. évfolyam 5. számában.
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valóság és Sipos János: A társadalomelmélet néhány újabb eredménye Magyarorszá-

gon) még azt illusztrálták, hogy ellentétes világnézetek, vagy ha úgy tétszik, egy

világnézet és ellentétes nézetek ütköznek össze. A résztvevők hamar belátták, hogy
az ilyen jellegű konfrontálásnak az adott körülmények között igen kevés haszna
lehet. A magyarországi résztvevőknek, ahogy ez a viták és beszélgetések során meg-

nyilvánult, inkább az informatív jellegű előadások nyújtottak érdekességet. A külföldi előadók nem–magyar jellegű témákat választottak. Kibédi Varga Áron Retorika

és strukturalizmus címmel beszélt a magyarországi irodalomtudomány művelői
között is egyre nagyobb érdeklődést keltő témáról. Karátson Endre előadása J. L.

Borges és a nemzetekfeletti irodalom ürügyén nem csak egy, Magyarországon szokatlan, az intellektuális játékra hajlamos író típusát mutatta be, hanem Borges nem-

zetközi sikerével a kis irodalmak alkotóinak világirodalmi lehetőségeire is utalt.

Czigány Magda előadása a Pop Artról pedig a fogyasztói társadalmakban kialakult

művészeti irányzat megnyilatkozási formáit vizsgálta.

A hazai előadók közül Szabolcsi Miklós a magyar irodalomtudomány helyzetét

és feladatait vázolta fel, sokrétű probléma felvetése a magyar irodalom sok izgalmas
kérdését érintette: egy közép–európai irodalomtörténeti szintézis lehetőségeit, csak-

úgy mint az emigráns irodalom történetével való foglalkozást. Réz Pál Áramlatok a

mai magyar prózában címmel sorolta fel a magyarországi regény és novella irodalom

figyelemreméltó irányzatait és legkiemelkedőbb alkotóit. Abody Béla A kritika dol-

ga című előadásában a kritikus közönségízlés nevelő feladatát vizsgálta. Előadást
tartott még Berend T. Iván a magyarországi gazdaságirányítási reform történeti

előzményeiről és Márton László Eichmannal kapcsolatos pszichológiai problémákról.

Az előadásokat a legtöbb esetben élénk viták követték, különösen a mai magyar

irodalom értékelésével, a kritika feladatával és a magyar irodalomtudomány feladataival kapcsolatban. Kialakult az a nézet, hogy ha a Mikes Kelemen Kör újra magyar-

országi résztvevőkkel rendezi meg a tanulmányi hetet, csupán egyetlen téma köré
kellene az előadásokat csoportosítani, s így lehetőség nyílnék, egy téma alaposabb

megvitatására. Többen javasolták, hogy a központi téma a magyar irodalom külföldi
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helyzete legyen, s egy–egy előadás elemezné minden nagyobb nyelvterületen a ma-

gyar irodalom fogadtatásának fontosabb kérdéseit.

Az amersforti tanulmányi hetet mind a hazai, mind a külföldi résztvevők hasz-

nosnak találták. Kísérlet jellegéből adódott, hogy az itt kialakult keret még nem te-

kinthető véglegesnek. A résztvevők azzal a meggyőződéssel utaztak el, hogy a Mikes
Kelemen Kör példamutató gondossággal látta el a házigazdai tisztet, s ez nem kis
mértékben a Kör titkárának, Németh Sándornak az érdeme.
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S ZABÓ DEZSŐ „ SZEMÉLYÉNEK, ÉLETÉNEK ÉS KÜLÖNÖS
CSELEKEDETEINEK MENTSÉGE ”1
Ha igaz az, hogy a 19. század csak az első világháború kitörésével ért véget Európában, kétszeresen igaz, hogy a 19. század Kelet-Európában csak 1945-ben fejeződött
be, Magyarországon talán pontosan akkor, amikor az Ideiglenes Nemzetgyűlés

Debrecenben összeült. Továbbá, ha igaz Oxenstierna megfigyelése, hogy a politikát

mindig meglepően kevés hozzáértéssel csinálták a politikusok, kétszeresen igaz,
hogy Kelet-Európában, de különösképpen Magyarországon még ennél is kevesebb

hozzáértéssel csinálták a magyar politikusok. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az
a tény, hogy a magyar irodalomban a politikus-pótló, messianisztikus elem mindig
túlsúlyban volt. E politikai messianizmust talán Petőfi fogalmazta meg a

legegyértelműbben: „Újabb időkben isten ilyen Lángoszlopoknak rendeli a költőket,
hogy ők vezessék a népet Kánaán felé.” Ilyen lángoszlopi hivatástudattal született

(19. századi terminológia), vagy méginkább: ezt a hivatástudatot kondicionálta környezete Szabó Dezső szereplési vágyába. (20. századi terminológia.)

Az én nemzedékem már nem ismerhette Szabó Dezsőt, mert amikor 1945 janu-

árjában a körülzárt Budapesten konyhaszekrényből ácsolt koporsóját kitették a Rá-

kóczi térre, tíz és tizenegynehány évesen még csak a lét és nemlét problémáit ismer-

hettük: azt, hogy alacsony támadás esetén a vonatok öntöttvas kereke a legbiztosabb

fedezék, azt, hogy légnyomás ellen a nyitott száj megóvhatja a dobhártyát; döglött

állatok húsából nem tanácsos enni, s a zsebkendőbe csavart hódarab primitív légszűrőként szolgálhat, s hogy a sárga csillagokkal megkülönböztetett személyek nem a

vadnyugati filmekből ismert sheriff csillagot viselik; megtanultuk továbbá, hogy

katonásdit játszani nem biztonságos, mert a Demeter típusú kézigránát biztonsági
1

Megjelent az Új Látóhatár 1968. évfolyam 4. számában.
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berendezését nehéz kiszerelni, ha hónapokig földben volt. Első politikai jellegű
emlékem 1946 február elsejéről van. Zsebnaptáramba, melyet azért vettem, hogy a
világ fontosabb eseményeit feljegyezzem, be is írtam: „Ma kikiáltották a Köztársasá-

got. Elnök: Tildy Zoltán.” Mint utólag kiderült, ez nem volt eléggé fontos esemény,
mert a tanterem kitört ablakairól nem vették le a csomagolópapírt, és az UNRRA
segélycsomagokból továbbra is csak tejport kaptunk... Később, egy-két év múlva

tisztes, őszhajú hölgy érkezett a vidéki gimnáziumba, ahová akkor éppen jártam, s
Szabó Dezsőről tartott előadást minden osztályban. Azt mondta, Szabó Dezső özvegye, vagy talán nővére, de lehet, hogy húga volt, erre már nem emlékszem2. Az

előadás legnagyobb bánatunkra csak rövid ideig tartott, így maradt idő bőven, hogy
a harmadik deklináció rendhagyó főneveiből még sokan feleljünk. A hölgy a nagy
halott író, Szabó Dezső üzenetét hozta el nekünk, s többször Kis Magyar Életeknek

nevezett bennünket. Széles taglejtésekkel beszélt, és seszínű szeme a drótkeretes
szemüveg mögött többször könnybelábadt; nem tudtuk Szabó Dezső nagyságának,
vagy nekünk szólnak-e a könnyek. Miután letörölte könnyeit, adakozásra szólított
fel bennünket... Nem emlékszem, hogy adtam-e valamit, de nem sokat adhattunk, s

akkor Szabó Dezső e nőrokona örökre kilépett az életemből. Kísérteni azért néha
még visszajár, legutoljára a Szepsi Csombor Kör egyik összejövetelén volt hátbor-

zongatóan dejá vu élményem, amikor Móricz Virágot hallottam Móricz Zsigmondról beszélni.

Miért meséltem mindezt el ilyen részletességgel? Hiszen Szabó Dezső életmű-

vének vajmi kevés köze van a talmi vagy valós, szellemi vagy vérségi rokonságot
igénylő közvetítőkhöz, de e néhány emlékkép idézése talán elég annak az áthidalha-

tatlan szakadéknak a felvillantásához, mely bennünket azoktól választ el, kik még a
háború előtt eszmélkedtek. Korosztályomat egy emigráns politikus, emigráns politi-

kusoktól alig elvárható éleslátással jellemezte 1957-ben, mikor először vettek szem-

ügyre bennünket azok, kik ilyen- vagy olyan formában egy elképzelt és tetszetős

magyar folytonosság mércéje alatt egyenként átbukdácsoltattak bennünket és ezt

2

Szabó Dezsőnek nem volt felesége. A szóban forgó őszhajú hölgy az író testvére
lehetett. (Szerk.)
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találták: „Az ifjúság nagy része vallástalan, vagy ami még rosszabb, közönyös és

cinikusan tekint minden metafizikára; se szülői, se egyéb tekintélyt nem ismer,
rendkívül követelődző; a létharcban eldurvult, erkölcsei sok kívánnivalót hagynak

hátra, csak szakműveltséggel bír, de a nyugati humanista műveltségtől idegen ...
Agyaros-karmos nemzedék ez, mely a létharcra van felkészülve. Félő, hogy sok baj
lesz a fiatalokkal.” E kétségtelenül hízelgő jellemzéshez még hozzá tehetjük azt is,
hogy e nemzedék gyanakvó természetű, s tapasztalatból tudja, hogy ezerszer meg-

szenteltnek kikiáltott szavak és kifejezések is lehetnek a rejtjelezett érdekvédelem

hatásos közkatonái, vagy legjobb esetben ripőkségre is hajlamos illúziónisták szipor-

kázó petárdái. Persze, ezek ellenére sem volt azonnal világos, hogy a kifejezések,

melyeket Szabó Dezső és nyomán Gombos Gyula is használ, nekem már nem jelentenek semmit. Nem értem, mit jelent a „magyar kiteljesedés”, a „magyar kijelentés”,

de legfőképpen nem értem mi az „önálló magyar történelmi műhely”, mely Gombos
könyvének3 záróakkordja szerint nemzedékének ma is igénye, s ahogy ő mondja

„talán nem hiú remény, hogy igénye lesz azoknak is, kik utánunk következnek”. De
ez a „nemértem” álláspont, őszintén remélem, nemcsak a metafizikától való nemze-

déki idegenkedés miatt alakult ki, hanem azért is, mert 1956-ban, amikor nemzedékem meglehetősen fiatalon, de talán nem teljesen készületlenül a politikai cselekvés
porondjára lépett – és itt a politikai cselekvésen nem politikai programpontok fölötti

akadémikus vitákat, hanem tömegmegmozdulást eredményező, konkrét, tehát igennel és nemmel megválaszolható, sokszor fizikai állásfoglalást jelentő helyzetet értek

– Szabó Dezső politikai tanításának – már csak azért is, mert nemzedékem csak
kicsit, vagy egyáltalán nem ismerte ezeket – igen kevés relevanciája volt.

Szabó Dezső üzenetét az a generáció őrizte meg és akarja továbbadni, otthon is,

idekint is, melynek képviselői e század elején születtek. Ezek ellenére nem hinném,
hogy otthon vagy idekint van-e valaki a mostani harmincegynéhány évesek között,
akire fejlődése bármelyik szakaszában Szabó Dezső komolyan hatott. Ennek fő oka,
hiszem, hogy nem csak az 1948 utáni magyarországi könyvkiadói politika, mely az
egy Életeim cenzúrázott kiadásán kívül semmit nem jelentetett meg Szabó Dezső3

Gombos Gyula: Szabó Dezső; Aurora Könyvek, München 1966, 421 lap.

108

től, hanem egy mélyebb érdeklődés hiánya. Mert ezt a mélyebb érdeklődést nem
lehet könyvkiadói politikával korlátozni; Orwellt rongyáolvasott gépírásos fordításban ismertem meg egyetemista koromban és ujjongva láttam, hogy Németh László

a Minőség forradalmában már a harmincas években felismerte a kommunista típusú
szocializmus inherens hibáit, ám az igazságra vezérlő kalauz, mely az utcára vitt

bennünket, mégis csak Lenin Mit cselekedjünkje és Marxnak az orosz nacionalizmusról írott sorai voltak.

Persze, Szabó Dezső ma is itt van velünk, s talán nem is véletlen, hogy majdnem

egyidőben két vaskos monográfia is megjelent róla: Gombos Gyuláé külföldön és

Nagy Péteré Budapesten. Mindkét munka azzal az igénnyel íródott, hogy szenvedé-

lyektől mentesen vizsgálja meg Szabó Dezső életművét. Jelen tanulmányom célja,
hogy Gombos Gyula könyvét vizsgáljam meg, azzal az igénnyel, hogy a könyv hibáinak és erényeinek kimutatásán kívül megkíséreljem felmérni, mi az, amit Szabó
Dezsőből ma is maradandónak érzek.

Az első kérdés, amely felvetődik: lehetséges-e megnyugtató módon forráskutatá-

son alapuló monográfiát írni távol Magyarország könyvtáraitól és levéltáraitól? A
felelet erre kétségtelenül igen, bár korántsem olyan magától értetődő, mintahogy ezt

sokan vélnék. Ezt bizonyítja, többek között az a sok fércmű, melyet különösen a mi
emigrációnk első éveiben írtak, a forrásanyag hiányára hivatkozva. Az igényes kutatónak azonban mindig rendelkezésére áll Európa és Amerika számos nagy könyvtá-

rának magyar részlege, ahol körültekintéssel bármilyen magyar vonatkozású témát

eredményesen lehet kidolgozni. Az utóbbi években a nagy egyetemek csereszolgálatainak igénybevételével a magyar levéltárak anyaga sem teljesen hozzáférhetetlen.
Gombos Gyula könyve is ezt bizonyítja: kitűnő felkészültséggel, a Szabó Dezső-

kutatás legújabb magyarországi termékeinek felhasználásával készült. Bár könyvében
nem alkalmazza a tudományos munkákban elvárható jegyzetapparátust; az utalások
legfontosabb adatait azonban mindenkor ügyesen beleszövi a szövegbe, s ezzel

mintegy az olvashatóságot segíti elő. Gombos Gyula dicsérete azonban, hogy erre
nem is lenne szükség, mert könyve jól szerkesztett, kerek egész, stílusa könnyed és
mégis intellektuális, arányérzéke kitűnő, s noha könyvében van lírai szépségű részlet

– például a Szabó Dezsőről festett portré, mely ennek a nagyformátumú ember
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halálának leírásában kulminál – de érzelmeinek mindig ura marad, soha sem csap át

érzelgősségbe, még talán érzelmességbe sem, bár az olvasó az első mondattól látja,
hogy hőséhez az érzelmei kapcsolják.

Nem véletlenül jellemeztem Szabó Dezsőt „nagy formátumú” emberként, ha

portréját látom, vagy a köztünk járó kortársak emlékezéseit hallgatom, óhatatlanul is

Thomas Mann Mynheer Peeperkorn-ja ötlik eszembe, s bevallom, egyik figurát sem
tudom teljesen komolyan venni mint emberi jelenséget.

Érdekes, hogy íróknál külső formátumuk sohasem izgatott; Szabó Dezső mint

emberi jelenség egyszerre vonz és taszít is. Talán azért is van ez, mert Szabó Dezső
inkább jelenség volt, mint irodalom, önmutogatása minden során átsüt, s még azt is

gondolnám, hogy nála a hatáskeltés életfeltétel volt. De nézzük meg, hogy látta a

kortárs:

„... Robosztus ember volt: erős csontozaton nehéz, egy kissé már pohosodó, öles

termet. Talán csak keze és lábfeje volt kisebb, mint termetéhez illett volna. A vas-

tag, rövid nyakon, melyet még rövidebbé tett a régimódi magas gallér, szép szabá-

lyos koponya ült. Haját oly rövidre nyírva viselte, mint a mai amerikai fiatalok; tar
volt e hatalmas fej, csak közepén, a homlok fölött, maradt egy vékonyka deres tincs,

római módra inkább előre, mint oldalra simítva. E dísztelen hajviselet csak növelte

amúgy is nagy, kitelt arcát; szeme kéken világított ki belőle, de szája kissé megereszkedve már lebiggyedt... Mintha agyarai lettek volna, csak két kilazult nagy fog ütkö-

zött ki szája két szögletén ... Hangjával úgy tudott bánni, mint egy nagy színész.”

Ilyennek látta Gombos Gyula Szabó Dezsőt a harmincas évek végén. A plaszti-

kus jellemzésből kitűnik személyiségének nem mindennapisága. Ám Gombos Gyula

sem mindennapi stiliszta; leleményes fordulatai, leíró ereje, a szavak gondos megvá-

logatása nem csak Szabó Dezső könyvében, de az Új Látóhatárban megjelent más
tanulmányaiban is olyan esszéíróról árulkodnak, aki tisztában van a szabatos stílus és
a szabatosan átgondolt mondanivaló összefüggésével.

A könyv hét nagyobb fejezetre oszlik szerkezetileg, azonban valójában a már em-

lített bevezető esszéből, mely önmagában is kerek egész, s mely avatottan hozza

emberközelbe Szabó Dezső alakját, s ezenkívül három nagyobb egységből áll: az első

Szabó Dezső ifjúságáról és indulásáról, a második rész Szabó Dezső szépirodalmi
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munkásságáról, s a harmadik pedig Szabó Dezső politikai nézeteiről szól. Mindegyik részben van egy-egy kitérő, s ezek a kitérők – a 19. század filozófiai hátteréről,

a regény műfajáról és a magyar középosztályról – mind szervesen tartoznak a monográfiához.

Az első nagyobb részt Gombos Gyula főként az Életeimnek a Szabó Dezső Fü-

zetekben megjelent részleteire alapozza; ezenkívül használta Nagy Péter: Szabó

Dezső indulását és Laczkó Géza emlékezéseit is. A családi háttér megfestése és a

gyermek Szabó Dezső képe majdnem azonos azzal, amit az Életeimből kapunk, a
Szabó Dezső-i lírai ömlengések elhagyásával. A Kolozsváron élő kisnemes család a

szabadságharc emlékein kérődző, önsebeit feltépő nacionalizmusa mély nyomokat
hagy a különösen erős érzékenységgel megáldott kisfiúban. „Nem engedni a negyvennyolcból” és a nemzeti költészet remekei párosulnak az édesanyának a legkiseb-

bik fiúba helyezett szinte már népmeséi várakozásával. Ez a kondicionáltság eredményezi azt, hogy a tehetséges fiú, kiben a vezérkedési és szereplési vágy erősen

kifejlődött már az iskolában, egyrészt verseket ír, másrészt a gyermeki szinten meg-

értett politika bűvkörébe kerül. Ez határozza meg Szabó Dezsőt: a messianisztikus
hivatástudat s az egyre fokozódó önérzet, mely inkább akar Uticában első, mint

Rómában második lenni. Gombos könyvéből mindez kétséget kizárólag kiderül,

Gombos azonban nem tudja eldönteni, mi erősebb Szabó Dezsőben, a hivatástudat,
vagy a megalománia. A diktátorokban kétségtelenül ez utóbbi, azonban Szabó De-

zső tényleg nagyobb formátumú ember volt, minthogy a kisstílű akarnokok nyomába lépjen. Így marad a hivatástudat, melyet az adott társadalmi körülmények között

más nem is tölthetett ki, mint a „néppel tűzön-vízen” át robogó tipikusan kelet-

európai „lángoszlop”. Tragédiája ez a zsákutcás magyar történelemnek, ahol a poli-

tika mindig azonos volt a „wishful thinking” naiv kategóriájával. Tragédiája ez Szabó Dezső-nek, aki kétségtelen tehetségét, óriási ismeretanyagát, egész Európára

kiterjedő tájékozottságát csak pamflettírásra használhatta fel, mert a magyar szellemi környezet csak erre volt kondicionálva.

Mindez kétségtelenül kiolvasható Gombos Gyula könyvéből, mely részletesen

követi Szabó Dezső fejlődését, helyenként olyan dokumentumok alapján, melyhez a
magyarországi kutató nem férhet hozzá. (Például Fenyő Miksa levelezése.) Ugyan-
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akkor a biográfiának azokat a szakaszait is szerencsésen rekonstruálja, melyekhez

nem állt rendelkezésére forrásként a számára hozzáférhetetlen Életeim kézirata.
Vonatkozik ez főként Szabó Dezső 1905-ös párizsi útjára, mellyel Szabó Dezső
hosszasan foglalkozik önéletrajzában. Ekkor zajlik le benne az a változás, melynek

eredményeképpen abbahagy egy brilliánsnak induló nyelvész pályát. Sikeresen bele-

kóstol nemcsak a francia szellembe, hanem a francia életbe is; itt jegyzi el magát a
francia kultúrával örökre és itt ébred rá magyar finitizmusára is, melyre Ady is rá-

döbbent Párizsban: „És, jaj, hiába, mindenha szándék, Százszor földobnál, én viszszaszállnék, Százszor is, végül is.”

Itt következik Gombos Gyula első kitérője a 19. századról. Alapkoncepciója he-

lyes: részletesen kifejti, hogy a 19. századi gondolkodás hogyan határozza meg Szabó Dezső fejlődését. Mert valóban nemcsak messiánisztikus küldetéstudatában és

formátumában 19. századi férfiú Szabó Dezső, hanem ízlésében és szépirodalmi
munkásságában is. Hiszen, hogy lehetne másképpen, hogy Szabó Dezső, aki minden újra felfigyelt, 19. századi regényeket írt? Hiszen Proustnak és Joyce-nak a kor-

társa, aki balzaci körképet akar festeni a magyar társadalomról, modernsége az exp-

resszionista technika időnkénti alkalmazásában merül ki, bár ez nála inkább alkati
adottság: a magyar verbális szuggesztiónak irodalmi rangra emelése. Vegyük hát
szemügyre, mi is a 19. század öröksége Gombos szerint? A két legnagyobb gondol-

kodó: Marx és Nietzsche a Tökéletes Társadalom és a Felsőbbrendű Ember romantikus víziójával. Fő tézise, hogy individuális korok váltogatják egymást kollektív
korokkal – s Szabó Dezső egy ilyen eljövendő kollektív kor apostolaként akar fellép-

ni. Ez szinte madáchi vízió: Ádám is így változik színről színre: egyiptomi fáraó,

majd Miltiádesz, gyönyörhajhászó patriciusz, majd Tankréd, a keresztes lovag. Nem
nehéz Madách és persze Marx mögött is a hegeli dialektika tézisét és antitézisét

felismerni; Gombos ugyancsak Hegel szemüvegén nézi a 19. századot s ez csak azt

bizonyítja, hogy Hegel fontosabbnak tűnhet még ma is a 19. század megértéséhez,
mint Marx. Persze Hegelnek nem lehet Nietzsche az ellenlábasa, amikor Kierke-

gaard dolgozta ki az „antihegeli” filozófiai rendszert. Ám Gombos 19. század képe
ezek ellenére is izgalmas és elgondolkoztató, sokban segít Szabó Dezső megértésé-

hez. Mert kétségtelen, hogy Szabó Dezső, legalábbis a fiatal Szabó Dezső valami
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kollektív világrend eljövetelét várta. De ehhez félelmetes gondolatokat gyártott.
Mert, mi szükségeltetik ehhez a szép új világhoz, mely előharcosának képzelte ma-

gát? Dogma, erős diszciplináris tagoltság és egységes neveltség. S itt felszisszen az

elme: mi ez, ha nem egy fajta totalitárianus gondolkodás? Ne áltassuk magunkat,
Szabó Dezső ad absurdum viszi a gondolatot. Ám álljon ez itt Gombos megfogal-

mazásában: „A kiválóbb elmék szabad vizsgálódásának és az egyéni energiák érvé-

nyesülésének, szerinte, teret kell ugyan adni, de csak a lelki egységet fönntartó dogmák és a szükséges diszciplína keretein belül. Aki azonban e dogmákhoz és a diszciplínához merészel nyúlni: minden eszközzel eltiprandó. Mert minden közösség-

nek meg kell hogy legyen a maga pallosjoga.” (145. lap.) Gombos maga mondja a
huszadik század gyermekéről, hogy fő tulajdonsága a gyanakvás. Retorikus és sze-

mélyeskedő kérdést teszek-e fel, ha megkérdezem, hogy nem gyanakszik-e Szabó

Dezsőben totálitáriánus tendenciákra? Mert könyve alapján úgy tűnik, hogy a Szabó
Dezső-i gondolatvilág eme ágát nem elemzi kellőképpen. Persze, nem csak ez Sza-

bó Dezső. Ez is csak egyik póza; kemény, de igazságos osztályfőnökként dörög és

odamutat. Az osztály azonban tudja, hogy az osztályfőnököket nem kell komolyan
venni.

A messiási szerep itt a lényeges, s nem pedig a tartalom. Ha nem veszi magát, il-

letve szerepét fogcsikorgatóan komolyan, ugyanezekben az években brilliáns tanul-

mányokat ír Petőfiről, Adyról, Berzsenyiről vagy Eötvösről. Szabó Dezső Eötvös
tanulmánya mind a mai napig a legjobb amit Eötvösről írtak. Az egy Péterfy Jenő

kivételével a magyar kritika soha nem értette meg, hogy A falu jegyzője remekmű,
nemcsak a magyar 19. század remekműve, hanem az európai irodalom egyik remeke

is. Szabó Dezső tanulmánya, mely a Nyugat 1912. évfolyam mában jelent meg,
kitűnő analitikus készséggel mutatta meg a regény erényeit azoknak, kik „kódexirodalmunk cafatjaiban balházzák a nemzeti szellemet”.

Mert ilyen ellentmondásos elme volt Szabó Dezső, hiába viszolyog Gombos e

szó használatától, mely csak azt van hivatva jelölni, hogy Szabó Dezső is, mint

mindnyájan, kiválóbb és szerényebb szellemi képességű emberi lények, nem férünk

el még egyedekként sem valami egyedül üdvözítő világnézet hasznavehetetlen skatulyájában.
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Gombos monográfiájának második nagyobb egysége a szépíró Szabó Dezső

vizsgálatával foglalkozik. S itt azonnal kitapintja a lényeget: Szabó Dezső, hogy a

Babits ellen írt pamflettjének címét vegyük kölcsön: „filozopter az irodalomban”.
Ma már Gombos Gyula is tisztán látja: irodalmi munkáinak jelentős része iroda-

lomtörténet, mert bármennyire is közönségsiker volt Az elsodort falu és bármennyire is érdekes a regény problematikája, Böjthe János és társai papírsárkányok, melyekben a Szabó Dezső-i retorika tartotta a lelket. Böjthe János a Jókaival megszelí-

dített magyar „übermensch”, akiből a keresztény kurzus gyártott nemzeti hőst.
Gombos nagyon helyesen megállapítja, hogy „regényeit nem tudjuk másnak tekin-

teni, mint nagy, helyenként zseniális kísérleteknek, melyek művészileg csak ritkán
vannak arányban írójuk nagyratörő szándékaival és kivételes képességeivel.” Azt
hiszem ehhez alig kell valamit hozzátennünk. Prózastílusáról már Féja Géza megállapította szellemesen, hogy Szabó Dezső írta a legtöbb magyar szabadverset.

Hogy mennyire baj az irodalomban, ha előbb van az elmélet s csak utána szület-

nek meg a művek az elméletek igazolására, ez ma a szocialista-realista regény virág-

kora után már mindenki számára világos, s Szabó Dezső kezében – Gombos kifeje-

zését idézve – a regény is fegyver. A szóburjánzások tajtékos, élményüres árja a sze-

cesszió hangulatában festett tulipános ládákra emlékeztetik a mai olvasót, vagy legjobb esetben valami pszichodelikus látomásra emlékeztethetnek, ahol strukturalista

nyelvészek a színpompás lávaként előfröccsenő szóáradatból a gondolatközlés elemi
igénnyel feltörő vágyának nyelvi szerkezetét és sajátos eltévelyedéseit vizsgálhatják

majd. Regényei közül a Csodálatos élet naiv népmeséi struktúrájával lepi meg az

olvasót, s bár Szabó Dezső ezt tartotta legnagyobb művének, ez sikerült tálán legkevésbé. Találóan írja a könyvről Nagy Péter: „Műnépmesék és tanmese jellegű para-

bolák, könnyes szentimentalizmusba hajló romantika és vaskos naturalista részletek,
gyilkos szatíra és lelkendező idealizálás kergetik egymást a regény lapjain.” Bár ez a

legszigorúbb szerkezetű regénye, mégsem sikerült Szabó Dezsőnek azt elérnie a

népmesével, amit Bartók és Kodály elért a magyar népdallal: felemelni a modem
művészetbe. Talán ennek műfaji okai is voltak.

Gombos Gyula is felveti a kérdést, miért nem sikerült Szabó Dezsőnek? Fejtege-

téseit hosszas bevezetés előzi meg a regényről. Érzésem szerint ez az a kitérő, melyet
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többszöri meggondolás után talán el is hagyhatott volna könyvéből. A fejtegetés
kitűnő és Gombos Gyula műfajelméleti felkészültségét is bemutatja, azonban túlsá-

gosan általános ahhoz, hogy a felvetett kérdésre adandó válaszhoz releváns legyen.
Gombos szerint főképp és elsősorban a „tendencia” akadályozta Szabó Dezsőt, hi-

szen elméletileg is felkészült a regényírásra, a tendencia miatt azonban a regényíró
nem tartja be az esztéta utasításait. így ábrázolás helyett közli velünk a mondanivalóját s ezt megtűzdeli lírai futamokkal. Ez így föltétlenül helyes, azonban ehhez még

hozzátenném, hogy nyelvi szertelenségei írói fegyelmezetlenséget szülnek; regényt
nem lehet egy nagy indulattal megírni, s Szabó Dezsőnél pontosan ez történik: „lobogó nagy élet époszokat” akar írni, s ez nem sikerült.

Hogy kivételes nyelvi képességeivel Szabó Dezső sokszor visszaélt, ezt Gombos

is elismeri, de nem vonja le a konklúziót: ez a fékezhetetlen erejű nyelv vonja el

figyelmünket véglegesen a regényektől, ezzel szemben az író élményszegénységét
vádolja. Nem hinném, hogy túlságosan nagy élményanyag szükséges a jó regényhez,

s nehéz lenne megmondani milyen alapvető emberi élmény hiányozhatott Szabó

Dezső életéből, bár, ugyanakkor nagyon elgondolkodtató sorokat idéz Gombos
Gyula az Életeimből: „ ... Úgy voltál jó, úgy szerettél, és szánakoztál, hogy nem
tudtad az érzések gazdag jutalmát érezni. Te szobrot éltél, nem embert.”

A monográfia harmadik fő része, valójában majdnem a könyvnek a fele Szabó

Dezső politikai nézeteivel foglalkozik. Ez a rész tartalmazza a harmadik kitérőt, a

magyar középosztályról. Okos, higgadt analízise ez a hatvanhét utáni magyar társadalomfejlődésnek, vádaskodásoktól és szenvedélyektől mentesen írja le Gombos,
milyen eredők vezették a magyar társadalmat oda, ahova 1945-re eljutott, a teljes

összeomláshoz. Mert a magyar társadalom erőviszonyai – ahogy ezt Bibó István
kifejtette – 1945-ig mozdulatlanok voltak. Ezért kezdődik a 20. század Magyaror-

szágon csak 1945-ben. E megmerevedett társadalmi szerkezet életének utolsó sza-

kaszában jelentkezett Szabó Dezső. A kor valójában politikusokat kívánt volna,
azonban Szabó Dezsőben prófétát kapott. Jeremiás prófétaként rikoltozott a pusztában, ahogy Gombos Gyula mondja találóan – a senki földjén. Persze, erre már csak

akkor került sor, amikor meggondolatlan és szenvedélytől túlfűtött vagdalózásai
következtében mindenkit magára haragított. Senki sem lehet próféta a saját mega-
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lomániája bűvkörében. Pedig még prófétára is nagy szükség volt akkor Magyaror-

szágon, ahogy az a szellemi erjedés bizonyítja, mely megindulásától kezdve belőle
táplálkozott. S itt összefoglalhatjuk egy mondatban Szabó Dezső érdemeit: Szabó

Dezső kétségtelen történeti érdeme, hogy a magyar társadalom nagyobbik részét
alkotó társadalom alatti rétegére, a parasztságra irányította a közvélemény és a har-

mincas évek fiatal értelmisége legjobbjainak a figyelmét. Ennek leghasznosabb
eredménye volt a falukutató mozgalom.

Gombos Gyula szerint azonban Szabó Dezsőnek ma is élő politikai öröksége

van. Ha úgy tetszik, rendszerbe foglalható ideológiája. Anélkül, hogy Szabó Dezső

gondolkodásának azokat az elemeit, melyekből Gombos Gyula összeállítja Szabó
Dezső harmadik utas filozófiáját, taglalni óhajtanám, itt csak Szabó Dezső gondolkodásának néhány jellemző vonásával szeretnék foglalkozni, melyeket, mivel Gom-

bos Gyula is gyakorta emlegeti, fontosnak kell látnunk a Szabó Dezső tanítványok

eszmevilágában. Talán azzal kellene kezdeni, hogy a kortársak szerint csodálatos
szónok volt; tüzes, gyújtó hatású beszédei rabulejtették hallgatóságát. Mi, akik már
nem hallhattuk, így sajnos, nem kerülhettünk hatása alá. De Kosztolányi gonoszko-

dó megjegyzéséből tudjuk, hogy „mindig nagyobbra nyitotta ki a száját, mint mondanivalója megkívánta”. Ezt tette írásban is. Ennek illusztrálására érdemes ideiktatni egy részletet a Rokambolromantika című cikkéből, melyet Gombos is idéz: „A

tudatlanság, az őrület, a hülyeség és a gazság ellen írom e sorokat. A tudatlanság, az
őrület, a hülyeség és a gazság árulónak fognak üvölteni rejtett odúikban. Mert ők

kinevezték hazának és hazafiságnak magukat, hogy e címen kiutalványozhassák
maguknak a megmarcangolt, kirabolt, szerencsétlen országot. Elromlott az élet és

megcsúfult az ember minden útja. Mocsárláz fojtja a lelkeket. A fórumot görények

árasztják el és gyáván lapulnak a nemesebb állatok. A magyarságot ezer hazugság,
ezer új gazság és álpróféta marja ki megszűkült honából... ” és így tovább oldalakon

keresztül. Hasonlatokba öltöztetett általánosságok. A Nagy Visongó politikai köz-

helyekké absztrahált szenvedélye. Szabó Dezső gondolkodását nem szívesen nevez-

ném zavarosnak, már csak azért sem, mert ezt a jelzőt biggyesztik leggyakrabban

gondolatai elé Magyarországon. Ha bírált, nagyon sokszor célbatalált és ma már
céltalannak és sajnos sokszor kissé nevetségesnek ható vagdalózásai közepette a
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keresztény kurzus akkor sokaknak egyáltalán nem ostobának tűnő jelszavait is meg-

semmisítette. Az irredentát képzelődésnek tartja, mely azzal áltatja magát, hogy
többévszázados politikával elvesztett országrészeket handa-bandával vagy rögtönzött

puccsokkal vissza lehet szerezni. Kimondta helyesen, hogy az irredenta csak árt a

kisebbségben élő magyaroknak. Az antiszemitizmusról megállapítja, hogy gyűlölkö-

dés, s ugyanazt a szerepet tölti be a társadalomban, mint Ausztria a Kiegyezés után:
ezzel magyarázgatja az uralkodó osztály saját bizonyítványát. Kimutatja a keresz-

ténységről, hogy ezt csupán a nyomorgók saját helyzetének keresztényi lemondással

való eltűrésére használja fel a „keresztény kurzus”. Ám ezek mind csak negatívumok,
bírálatok.

Milyen pozitív gondolatokat tartalmaz hát Szabó Dezső ideológiája? Gombos

sokszor emlegeti „a nagy keresztény egység elvét”. Ám maga Gombos Gyula is azt

állítja másutt, hogy Szabó Dezső számára a huszadik századi magyar problematika
fő kérdése a társadalmi kérdés. (362. lap.) „A nagy keresztény egység elvének” taglalásával azonban Szabó Dezső és Gombos Gyula is adós marad. Amit kapunk helyet-

te egy Szabó Dezső-i Tizenkét pont. Azt hiszem, a Szabó Dezső írásaiból összevá-

logatott tizenkét pont, minden olyan követelést tartalmaz, mely az 1945 előtti ma-

gyar társadalom betegségét együttesen kitűnően orvosolhatta volna. Ám, mint minden utópista elképzelés, ez is maximalista, tehát irreleváns az adott társadalmi és
politikai helyzetben. Hogyan is gondolhatta komolyan az a maréknyi, idealista fiatalember, aki Szabó Dezsőre esküdött fel, hogy a Harmadik Birodalom árnyékában,

a revizionista politikával felbőszített kis-Antante szomszédságában, megvalósítható
a semleges magyar külpolitika? Ugyanez a naiv maximalizmus, ez a „nem engedni a

negyvennyolcból”, a teljesen kisemmizetteknek mindent akaró mohósága kényszerítette 1956-ban Nagy Imrét a varsói szerződés felmondására. Hübele Balázsok or-

szágában egyszerű ez, mivel semlegességet akarunk, a szovjet csapatoknak ki kell

vonulniok, s ha nem vonulnak ki, majd kikapnak az igazságot tevő jóságos Nyugat-

tól. Persze Münchenre már senki sem emlékezett, s maradt a költészet, melyet a

magyar történelem minden pillanatára találóan lehet idézni: „Vagy bolondok vagyunk s elveszünk egy szálig, vagy ez a mi hitünk valóságra válik.” Hogy a nem-
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maximalista politikának mik a lehetőségei Kelet-Európában, ez éppen napjainkban

dől majd el Csehszlovákiában.

Gombos Gyula könyvének végső kicsengése arra óhajt rámutatni, hogy egy nagy

politikai gondolkodó örökségét kell megőriznünk és átadni egy jobb jövő érdekében.
Dicséretre méltó szándék, azonban tartok attól, vajmi kevés hatást vált ez majd ki a

fiatal nemzedékből, mert e nemzedéknek már eleve is fösvénykézzel kimért idealiz-

musából igen kevés maradt egy novemberi hajnal óta, különösképpen kevés arra,

hogy a Szabó Dezső-i Tökéletes Magyar Társadalomnak délibábjára kacsintgasson.
Így marad Szabó Dezső ideológiája tehertételnek a külföldön élő magyar értelmiség

egy nemzedékének gondolkodásában, s Gombos monográfiája minden analitikus
éleslátása ellenére is csak egy bizonyos fajta magyar „wishful thinking”-nek alaposan
átgondolt, de jellegénél fogva elhibázott példatára. S mint ahogy Nietzsche kimond-

ta: „der Gott ist tot”, ne áltassuk magunkat tovább, s mondjuk ki hát a kimondhatatlant, itt a legilletékesebb helyen, az Új Látóhatár hasábjain: Szabó Dezső örökre
és végérvényesen meghalt. Gólem alakja és burjánzó gondolatai végérvényesen ott
maradnak ahová tartoznak: egy elmúlt kor gondolatvilágában és néhány, ma már
csak ifjúsága emlékein merengő intellektuel fejében. Reméljük, Gombos Gyula
könyve e néhány intellektuelnek jó alkalmat nyújt majd az önvizsgálathoz.
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EGY UTAZÁSI KEDV TÖRTÉNETE1
Szepsi Csombor Márton összes művei.

Sajtó alá rendezte Kovács Sándor Iván és Kulcsár Péter.

Akadémiai Kiadó Budapest, 1968. 663 lap.

Szepsi Csombor Márton összes műveinek kritikai kiadása a Régi Magyar Prózai
Emlékek sorozatának első köteteként jelent meg. Igencsak örvendetes vállalkozás,

hogy a már régebben megkezdett Régi Magyar Költők Tára és az újabban kiadott
Régi Magyar Drámai Emlékek után az eddig mostohagyermekeknek látszó próza-

írók újrakiadását is elhatározta az Akadémia. E három sorozat és a Bibliotheca
Hungarica Antiqua fakszimile kiadásaival a régi magyar irodalom forrásfeltárása és

feldolgozása igen jelentős lépést tett előre. Annak, hogy a prózai sorozat Szepsi

Csombor Márton életművével kezdődött, kiváltképpen örülhetünk, hiszen a fiatalon
elhunyt kassai iskolamester útirajza, az Europica Varietas, üdítő színfolt a régi magyar irodalom teológiával átitatott szövevényében.

Életét könnyű áttekinteni, hiszen rövid ideig élt csupán és a ránkmaradt adatok

sem számosak. Kovács Sándor Iván kutatásai végleg tisztázták, hogy 1595-ben szü-

letett a felvidéki Szepsi községben – innen az előneve – és 28 éves korában halt meg
1622 végén, vagy 1625 legelején Varannóban. Iskoláit a protestáns Kelet-

Magyarországon végezte Kassán, Nagybányán és Göncön. Erdélyben is megfordult,
de a mai Magyarország területén talán soha sem járt. 1616 májusában elindult Kas-

sáról, hogy bejárja Európát. Majdnem két évig „búdosott”, ahogy a peregrinációt,

modern kifejezéssel tanulmányutat nevezték Szenczi Molnár Albert kortársai. Észak

felé megy a vándor, átkel a Beszkideken és júniusban megérkezik Danckába (néme1

Megjelent az Új Látóhatár 1969. évfolyam 3. számában.
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tül Danzig, lengyel nevén Gdansk). Itt beiratkozik a helyi gimnáziumba és ott tanul
majdnem két évig. A gimnázium kitűnő könyvtárában készül további utazására és

1618. április 15-én egy lengyel nemes úr főemberével és egy portugál pappal hajóra

száll. Viharos tengeren jutnak el Koppenhágába, honnan Amszterdamba készülnek.

Az újabb vihar azonban a norvég partok felé sodorja a hajót és megrémült utasait.
Hollandia megtekintése után Londonba hajózik. Itt már nincs útitársa, egyedül

bolyong. A nevezetességek megtekintése után gyalog indul Canterburybe, onnan

Doverbe, ahonnan áthajózik Dieppebe. Dieppeből Párizsba gyalogol, majd
Strassburgba és Heidelbergbe. A további útirány: Nürnberg, Prága, Krakkó és Kas-

sa. Szárazföldön mindig gyalogszerrel közlekedett, útirajzában nem esik szó arról,

hogy szekérre felvették volna. Gyalogolt a mindenkor sárgaszáras csizmájában, vál-

lán verőfény színű gránát posztóból csinált köpönyeggel. Mivel ábrázolás nem maradt róla, ez minden amit a szegény idegen legény külsőjéről tudunk. Úti motyója is
igen kevés: semmi egyéb egy ingnél és egy imádságos könyvnél. Legfontosabb útravalója pedig az utazási kedve volt, mely gyermekkorától hajtotta őt az idegen helyek
látására.

Hazatérése után, útijegyzeteit olvasmányokkal kiegészítve sajtó alá rendezte és

könyve, az Europica Varietas 1620-ban megjelent Kassán. Ott is kapott iskolames-

teri állást, azonban a külországot járt fiatalembert hamar elűzte hitsorsosai maradi-

sága. Így kerül Varannóra a begedi Nyáry család Ferkó fia mellé nevelőnek. A család

megrendelésére írja másik, kevésbé ismert könyvét, az Udvari Skolát, mely intelmes

okításokat tartalmaz Nyáry Ferkó részére, s ma már csak irodalomtörténeti emlék.
A Felvidéken pestisjárvány tört ki 1622-ben, s kis tanítványát utolsó útjára már

Csombor Márton is nagy betegen kíséri. Halálának pontos idejét nem tudjuk. Ezek
az adatok, a két könyv és két lírai költeménye maradt ránk.

Csombor Márton a három részre szakadt Magyarországon nőtt fel.

Tizenegyéves korában a bécsi és a zsitvatoroki békével zárul az a korszak, mely a

törökkel való szüntelen csatározásban telt el. Az országban való sok romlásért kato-

likusok a protestánsokat, kálvinisták a pápistákat vádolják. Erdélyben Bethlen Gábor kerül a trónra, s ez Erdély rövidéletű fénykorát jelzi. A királyi Magyarországon

II. Mátyás uralkodik. A vallásháborúk kora ez, először a tizenötéves háború, kis
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szélcsend, majd a harmincéves háború vihara következik. Az a néhány év, mialatt

Szepsi Csombor felnőtt, aránylag csendes volt Európában. Feszült, viharelőtti
csend. 1618. május 23-án a vándor partraszáll Dieppeben, s ugyanaznap Prágában

két katolikus minisztert kidobnak a királyi palota ablakán. Ez volt a harmincéves
háború szarajevói gyilkossága. Csombor augusztusban ér haza, s a változatos Európa, melyet megismert és leírt könyvében, a legszörnyűbb háború színhelye lesz.

Mikor könyve megjelenik Kassán, nagyságos Bethlen Gábor fejedelem már a német

bugyogókat készül kiporolni. A felvidéki udvarházakban keveset olvashattak akkori-

ban. Kritikusai ugyan támadták, de ezek ellenére sem valószínű, hogy könyve közkinccsé vált saját korában.

Csak a 19. század eleji, romantikus gyűjtőszenvedély fedezi fel, Wadasi

Jankovich Miklós lemásoltatja könyvét gyűjteménye részére. Kölcsey pedig ír a pe-

regrinus diák művéről szeretett mesterének, Kazinczynak, s az első tanulmányt Erdélyi János, a pataki főiskola hegeliánus professzora írta az Europica Varietasról

1857-ben. A sárospataki kollégiumban biztosan sokat forgatták a könyvet. Újból

csak 1892-ben adta ki a nagytehetségű és tragikus véget ért Szamota István. Mivel

Nagybecskereken jelent meg, valószínűtlen, hogy a nagyközönség jól ismerte volna.
Modern kiadása 1943-ból való, Kolozsváron adta ki Gaál Gábor álnéven és eléggé
átdolgozva. Ezt a kiadást többé-kevésbé elsodorta a háború.

Az igazi érdeklődés csak az ötvenes években kezdődik, mert a Nyugatos nemze-

dék vagy nem ismerte, vagy lenézte az egyszál inggel kóborló vándordiákot. A Nyugat-ban még egy nyúlfarknyi kis írást sem találunk Csomborról. Szerb Antal iroda-

lomtörténetében megemlíti nevét, de még a könyv megjelenési évét is hibásan tudja.
Egyetlen ajakbiggyesztő jelzője akad a szegénysorú előd számára. Gaál Gábor már
mint a magyar Európa-szerelem halhatatlan emlékét támasztja fel a könyvet. Az

utóbbi két évtizedben azután alapos, sorról-sorra kiterjedő kritikák és tanulmányok
jelentek meg Csombor Mártonról. Forrásait és tévedéseit buzgó filológusok helyezték nagyító alá. Valahogy Szepsi Csombor Mártonon kérik számon az egész korai
magyar utazási irodalom hiányát.

Turóczi-Trostler József a descartesi világszemléletet kéri számon a szerzőn és a

reneszánsz hatalmas Kolumbusz vágyának, nyugtalanságának, szerérny magyar
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visszhangját véli kicsengeni Csombor Márton útirajzából. A vélekedés mindkét

télele megmosolyogni való, mert a „kolumbusz-vágy” éppannyira át nem gondolt
szellemtörténeti rokonítgatás, mint amennyire a „szerény magyar visszhang” a magyar irodalomtudományban eléggé közkedvelt kisebbségi érzés vélt vagy valós sebeinek nyalogatása.

Gyakori az is, hogy a fiatal – és emiatt alkalmasint naív – szerzőnek a művét ko-

rabeli tudósok több kiadást megért kézikönyveivel vetik egybe, s jaj neki, ha helyi
mendemondák lejegyzésén kapják. Pedig még a 18. században is különös mende-

mondákat terjesztenek a Magyarországon járt utazók: Ovidius sírját több angol

utazó kereste Szombathelyen, de megemlíthetnénk a már majdnem klasszikusnak
számító Drakula legendát is.

Szepsi Csombor Márton kétségtelenül tévedéseket és naív hiedelmeket is leírt

könyvében, azonban műve korai magyar prózánk egyik első kismesterének alkotása.

Elsősorban író, s csak azután utazó. Méghozzá világi író, mert nem szabad elfelejteni, hogy a magyar próza első igazi mesterének nyelvezetét is csak prédikációiból

fejthetjük ki. Zrínyi Miklós pedig az Europica Varietas megjelenésének évében
született. Maradnak a hitvitázó prédikátorok, kik versben és prózában egyaránt igen

hatásosan gyalázzák egymást. Szepsi Csombor Márton prózája viszont legalább
három olyan tulajdonságot árul el, mely ritka erény a korabeli irodalomban.

Először is líraiságát csak a későbbi erdélyi emlékiratírók – Bethlen Miklós ön-

életírásában, vagy Misztótfalusi Kis Miklós a maga mentségében – múlják felül.
Másodszor: Csombor Márton leíró ereje bámulatos, kerek kis epizódokat szerkeszt,

egy – a magyar irodalomban vadonatúj – műfajban, s emellett útleírásában figyelemre méltó toleranciát mutat a másvallásúakkal szemben: a pápisták templomait és

faragott képeit is megnézi, leírja és dicséri, ha szépnek találja. Magyarán: az esztéti-

kumot előbbre helyezi az ideológiai meggyőződésnél. Bornemisza Péter például
Itáliában csukott szemmel, értetlenül állott a képzőművészeti alkotások előtt. Szepsi

Csombor Márton azonban a formai elemekre oly fogékony későreneszánsz világ
gyermeke inkább, mint a minden faragott vagy festett ábrázolást bálványozásnak
minősítő reformációé. Harmadszor: nyelvezete a korabeli prózánál talán kicsit men-

tesebb a latintól. A szerző tudatos stiliszta, a templomokat szabályos manierista
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concettok-ban írja le, epizódjait a poén után közömbösítő ellenponttal zárja. Hu-

moros fordulataira és szókapcsolatainak eredeti ízére könnyen rátalálhat a mai olva-

só is. Igencsak szereti a szójátékot is: Szép város de igen sáros. Franciaországi vándorlásai közben így kiált fel: Úristen, bár volnék nem Epernay-ben, hanem Eperje-

sen. Útikönyvének a novellisztikusan megrajzolt esetek adják savát-borsát. Ha ezek

az epizódok önmagáról szólnak, gyakran zárja őket önirónikus passzussal, mert
hamar észreveszi saját helyzetének nevetséges voltát is. Ezek a passzusok szépen

szemléltetik – éppen azzal, hogy az önelemzés szűk határait kijelölik –, hogy a szer-

ző többre volt hivatva, ha a korai halál el nem szólítja. Tehetsége fejlődhetett volna

az erdélyi önéletírók irányában, vagy akár a teljesen világi témájú 18. századi magyar
regény felé.

Könnyed stílusa csak akkor válik ünnepélyessé, mikor utazása céljáról beszél. A

vallomásszerű célkitűzés régi irodalmunknak egy olyan alaphangját üti meg, melynek felhangjait csak a reformkorbeli utazók tudatosságából halljuk ki:

„Azmiképpen az méh, nemes és böcsületes uraim, nemcsak az ő urának kertiben

szedi az hasznot, hanem még szintén idegen határokban is megyen és édességgel
megterhelt lábokkal tér meg, csakhogy az ő gondviselőjenek kedveskedhessen: így
nagy sokan az régi görög bölcs filozófusok közül nem elégségesnek ítélték lenni,

hogy mindenkor Athenászban lakjanak, és csak az ott keresett tudományokkal

hazájoknak azmiben kívántatik szolgáljanak, hanem nagy messze idegen földekre...
látni, hallani, tanulni, értelmet venni minden tartóztatás nélkül elinduljanak...

Azkiknek példájoktól – de főképpen természetemtől indíttatván – én is, minden
nyomoruságot, nyavalyát, éhséget, szomjúságot (melyek az búdosót gyakorta szoronghatni szokták), embereknek szidalmát, gyalázását, gonosz itíletiket semminek

alítván, ez világnak egyik részét meglátni és vékony elmémet, az mezőkben az természetnek csudáival, az városokban az embereknek munkáival, azoknak hallásával,

látásával éltetni, öregbíteni, gyönyörködtetni igyekeztem. Mindezeket pedig más
végre nem kívántam, hanem csakhogy az én tövises és kősziklás Itakámnak, az sok

hadak s háborúságok miatt pusztaságba került hazámnak Magyarországnak, és az
benne levő tisztaéletű Pénelopénak, az igaz keresztyéni Anyaszentegyháznak, ha
Isten éltetne, hasznára, javára, és tisztességére fordítanám”.
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A sok hadak és háborúság miatt pusztaságba került Magyarországon nagy luxus

volt a könyv. Az útikönyv mégnagyobb fényűzés volt, nem is jelent meg több a mű-

fajban, az egész régi magyar irodalomban. Ez nem jelenti, hogy naplókban, önélet-

írásokban, követi jelentésekben nem találunk útibeszámolót a 17. és 18. században,
csupán azt, hogy a műfajnak, melynek pár excellence első képviselője Szepsi Csom-

bor, nem találjuk folytatását majdnem egészen a 19. századig. Kiváló útinaplók,
mint például páter Kiss István 18. századvégi szentföldi utazásának leírása, kéziratban maradtak. De az kétségtelen, hogy a „pusztaságba került Magyarország” előzte

meg az Extra Hungariam non est vita filozófiáját. A 18. századi magyarok többsége
már nem akart külföldre menni, mert si est vita non est ita – hogy folytassuk a szál-

lóigét. Ekkor válik belterjessé a magyar szellem. Külföld a Felvilágosodás koráig
nem érdekli. Eszem-iszom főispánbeiktatásokon elhangzó latin rigmusok és protestáns vagy katolikus szertartású dicsőítő temetési beszédek alkotják az átlagos műveltségű magyar nemesember olvasmányait.

Csombor Márton útirajzát még azért adja ki, hogy a külföldi tanulmányútnak

propagandát csináljon. Rendszerező elmével áttekinti a bejárt országok és megismert népek hasonló, vagy elütő tulajdonságait. Könyve tíz fejezetre oszlik. Minden
országgal egy-egy fejezetben foglalkozik. Fontos a tízes szám, mert a barokk ember

szerette a kerek számot, ha szerkesztett. Minden fejezet elején az ismertetésre váró
ország általános jellemzését adja. Olvasmányait itt használja fel a leghűségesebben,

de stílusfordulataival, szóhasználatával azonban sikerül egyéni színt adni még ezek-

nek a tényközlő leírásoknak is. A könyv legszebb fejezete Franciaországról szól. A
francia föld és szellem csodálata és szeretete, a szinte adys szent ámuldozás, még a
geográfiai leírásokban is érezhető.

Az ország népének és az ország flórájának és faunájának leírása után a szerző

megtekinti a városok nevezetességeit. Szemét először a templomtoronyra emeli es

felvilágosult utazóként írja le a pápista, vagy protestáns templomot egyaránt. Londonban megnézi a Szent Pál székesegyházat, ennek az kölcsönöz értéket, hogy még
az 1666. nagy tűzvész előtti katedrálisról ad szemtanúi beszámolót. Párizsban a
Notre Dame előtt ámuldozik. De leírja a Canterbury-i vagy roueni katedrálist is.
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Az idegen országok műemlékeit a magyar ember szemével látja, észrevesz min-

den magyar vonatkozást, örül, ha valami hazai emléket talál. Az utazót viszont az
jellemzi, hogy nemcsak a szemével nézi, de a fülével is hallgatja az idegen világot.

Minden városban van valami észrevétele a külföldi hangokról. Ezért a harangjáték,

vagy harangozás jellemzése és az utcai zajok mindig fontos részei a leírásoknak. De
a művészeti emlékek leírását is fontosnak tartja, ilyenkor nyelve még akadozik, mert
a magyar nyelv művészeti leírásokban még nem próbálta ki erejét, a 16. században
csak a Biblia zárt világának leírásával birkózik. Az utazó viszont néha még a stílusok
között is különbséget tesz. A baranovi várról, mely a lengyel reneszánsz maradandó

emléke, például megjegyzi, hogy olasz formára készült. Utazása során a tudás székhelyeit is felkeresi: Danckában tanult, a Sorbonneon tanúja egy disszertáció megvé-

désének, a strassburgi akadémia pedig tagjai közé iktatja. Heidelbergben megkeresi
az ott tanuló magyar diákokat.

Az önmagáról szóló novellisztikus epizódoknak legtöbbször nők a főszereplői. A

párizsi és londoni asszony-állatokon nagyon megbotránkozik a szemérmetes utazó,
mert azokon látott először mélyen kivágott ruhát. Ha a korabeli magyar metszeteket
és női portrékat nézzük, a női ruhák igen kis teret engedélyeztek a kortársi férfisze-

mek legeltetésére. Magyarországon akkor, úgy tűnik fel, a nagyasszonyi erényeket
tisztelték inkább. Csombor Mártont utazása során angol férjes asszonyok, holland

özvegyek, német diákvárosban lebzselő lányok, lengyel lotyók és prágai kurtizánok is

megkísértették. Ezekből szórakoztató epizódok keletkeznek, csakúgy mint abból az
esetből, mikor a dohányzást kipróbálja.

Ezekkel az epizódokkal tudatosan teszi könnyeddé az útleírást, mely a nyugat-

európai társadalmak sokoldalú megfigyelését tartalmazza. A megfigyelések

nagyrésze a korabeli Magyarországon újdonságszámba mehetett; hatalmas raktárakat, ispotályokat, mázsaházat, törvénytelen gyermekek otthonát, bérkocsi rendszert,
vonócsigát, vizet szárító szélmalmokat ír le. De ismerteti az országok iparát, az állattenyésztést, az agrárviszonyokat, vagy kritikus szemmel nézi a dologházak ember-

telenségét. Teszi mindezt friss szemmel és gondos leírással. A leírásokat át meg

átszövik az érzelmek, amiket Szerb Antal „megható hazakívánkozásoknak” nevez.
Londonban pl. magyarnak vél három sétáló oroszt öltözékük miatt s ezeknek látása
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annyira béhata szívébe, gondolkodási miatt alig tudhatta, hol vagyon. Hasonlatai –

ha a maguk finitista módján sokszor patétikusak is – mindig Magyarországot idézik.

A Temzét a Bodroghoz hasonlítja, a párizsi fegyvertár nem kisebb mint Szatmár
vára minden kerítésével, a catalaunumi mezőségen Attila kobzosaira emlékezik, kik
Anonymus óta ott kísértenek a magyar köztudatban.

Azonban a változatos Európa látványai feledtetik sok nyomorúságát, fáradalmait,

s az emberek megszólását. Ezekért cserébe kapta a kalandot és az esztétikumot; a

látnivalókat és a megszívlelni valókat. Igaz, mint kritikusai kimutatták, naív és felü-

letes fiatalember, de azt a szellemet hordta magában, persze csak csíráiban, sok csiszolni valóval, mely a reformkor nemzedékét serkentette a felemelkedés útján,

Szepsi Csombor Márton képe távolról sem lehetne ennyire plasztikus Kovács

Sándor Iván minden részletre kitérő, s több évi kutató munkán alapuló száz oldalas

bevezető tanulmánya nélkül. Azonban, az adatok, úgy látszik, megint legyőzik a vele
birkózót, pedig Kovács eléggé helyes tételből indul ki: a társadalmi-történeti háttér-

be szeretné szervesen beleilleszteni hősét. Hogy ez nem sikerül, nem teljesen Kovács
hibája, ő minden kapaszkodót megragad, az összkép azonban nem kielégítő. Ennek

több oka van. Először olyan mennyiségű mikrofilológiai adattal terheli tanulmányát.

különösen a Szepsi Csombor családra vonatkozóan, mely a lényeges vonásokat el-

homályosítja. De zavarja Kovács Sándort kötelező tekintélytisztelete, mely tanulmányát helyenként a Talmud magyarázók és kommentátorok színvonalára süllyeszti. A

Talmud jelen esetben az Akadémia hatkötetes szintézise a magyar irodalomról.
Megkísérli az ott lévő általánosságokat dolgozata vezérfonalának megtenni, pedig
ennek éppen fordítva kellene lennie: a hatkötetes irodalomtörténetnek – már a meg-

felelő vonatkozásokban – Kovács kutatásaira kellene támaszkodnia. A legnagyobb

baj Bethlen Gábor „pozitív” értékeléséből származik. Ezért Szepsi Csombornak is
bethlenistává kell válnia, holott erre nézve igen csekély tényanyaggal rendelkezik a

szerző. A tények hiányát fabrikációkkal és marxista, de meglehetősen vulgáris színe-

zetű általánosságokkal lehet csak kitölteni. Sokkal szerencsésebben rajzolja meg

Kovács, Szepsi Csombor irodalmi előzményeit és példaképeit Skaricza Máté és
Szenczi Molnár Albert alakjában. A dolgozat nyelvezete nem túl olvasmányos, mert
Kovács tudatosan archaizál, és ezt időnként túlzásba viszi; ugyanakkor a régies kife126

jezésekre egy kétes értékű marxista frazeológia rakódik, melyet ma már minden
magát valamire tartó marxista kutató igyekszik kerülni, csupán az ötvenes években

volt ez a nyelv általános. Ezenkívül van néhány sematikus fordulat, mely eposzi

jelzőként tér vissza újra meg újra: Dancka mindig a késéi humanizmus központja,
Heidelberg a protestáns Európa művelődési központja, Szepsi Csombor pedig mint
a „későhumanista protestáns polgári irodalmunk progresszív képviselője” lép elénk.

Az Europica Varietas „politikai tudatossága” is ;kiemelkedik, s az Udvari Skolaról is
megtudjuk, hogy valójában a polgári erények dícséretét zengi itt a szerző, de „rend-

szerint hiányzik belőlük a tapasztalati töltés, az élő gyakorlattal való kölcsönhatás”.
Ugyanígy megállapítja, hogy „az Udvari Skolát is az írta – a megváltozott körülmé-

nyek között – aki az Europica Varietast”. Kétségtelen, véli Kovács, hogy az Udvari
Skola sztoikus koncepció jegyében készült. Azonban később beismeri, hogy hiába
keresne tiszta sztoikus koncepciót a műben, mert ezt nem találhatja meg. Amikor

nem tud mit kezdeni az anyaggal látszólagos ellentmondásai miatt, akkor megpróbálja „rászabni a történeti valóságra”.

Így az egységes világnézet előbbrevalósága miatt a meglévő óriás ismeretanyag

szenved. Szerencsére azért kárpótolja az olvasót a jegyzetanyag példás dokumentálása, az illusztrációk és a különféle mutatók alapossága és használhatósága. A jegyzet-

anyag mindenre kiterjed s a legérdekesebb dolgokat éppen innen tudjuk meg. Ilyen
vallomások rejtőznek az apróbetűs jegyzetekben: A legnagyobb készséggel ismétel-

tük volna meg – írja a fiatal tudós – Csombor Márton utazását, hogy a helyszínen
tájékozódjunk a forrásokról és kutassunk tárgyi magyarázatok után, de az Europica

Varietas megtapasztalása helyett, Kassán kívül be kellett érnünk Szepsi és Varannó
látásával. Sajnos az Oceánum mellé... sem jutottunk el”.

Az Europica Varietas tíz példányban maradt fenn. A ritkaságszámba menő

könyv e tíz példányából kettő megvolt az Országos Széchényi Könyvtárban. Ma már

csak az egyik van ott, mert ahogy a jegyzet tájékoztat bennünket: 1950. június 3o-án
mint duplumot a vallás- és közoktatásügyi miniszternek adták át több más munká-

val együtt, a Szovjetuniónak szánt ajándékként. E példány jelenlegi hollétéről nincs
tudomásunk.

Eltűnt, több más munkával együtt. Hollétükről nincs tudomásunk.
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ŐSÖK, HŐSÖK ÉS MÁSOK1
Magyar Pantheon A-tól Z-ig

A Magyar életrajzi lexikon2 megjelenése eseménye a magyar tudományos életnek;

talán a legfontosabb hézagpótló munka abban a kézikönyv sorozatban, melyet az
Akadémia ad ki másfél évtized óta. E kézikönyv sorozat hivatva van korunk színvo-

nalán összefoglalni mindazokat az adatokat, melyeket idegen nyelvű kézikönyvekben nem találhatunk meg: a magyarságra vonatkozó ismereteket. Ezek közül az
összefoglaló jellegű művek közül igen jelentős, hibáival és erényeivel, A magyar

nyelv értelmező szótára hét kötete, a háromkötetes Magyar irodalmi lexikon, a

négykötetes Művészeti lexikon, a három kötetben megjelent Zenei lexikon, vagy a

hatkötetes Magyar irodalomtörténet. A magyar nyelv történeti-etimológiai szótárá-

nak ugyan még csak az első kötete jelent meg, de már így is túljutott közvetlen és

méretekben egyetlen elődjén, a Gombocz-Melich féle Magyar etymologiai szótáron,
mely torzó maradt, mint e század első harmadának annyi tudományos vállalkozása.

E nagyméretű szintézis sorozat bibliográfiákkal kezdődött az ötvenes évek elején

– mi másnak is kedvezhetett volna az ötvenes évek légköre? – és a fenti felsorolás

korántsem teljes. Említhetnénk még a természettudományos összefoglalásokat; az
orvosi lexikont, melyet hozzáértők dicsérnek, vagy a folyamatban lévő, füzetekben
megjelenő Magyarország flóráját és faunáját. A sorozat legnagyobb kudarca az Új

magyar lexikon, a ma már közmondásos vulgár-marxista túlkapásaival, naív értékítéleteivel és sommás véleményeivel: mert ki gondolná manapság komolyan Budapesten, hogy a „rothadó kapitalizmus”-ról lehet értekezni tíz sorban az R betű alatt?
1
2

Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában.

Magyar életrajzi lexikon. Főszerkesztő: Kenyeres Ágnes, 2 kötet, Akadémiai Kiadó,

Budapest 1967-69.
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Sajnos az Encyclopaedia Hungarica sohasem született meg: s az alapos Révai

nagy lexikona ugyanúgy csak tudománytörténeti emlék, mint az Encyclopaedia

Britannica nevezetes tizenegyedik kiadása. Korunk pedig már nem kedvez az ismeretek enciklopédikus összefoglalásának; csillagászati összegekkel fenntartott

mammutvállalkozások is – mint amilyen az évenként megjelenő Encyclopaedia

Britannica – majdnem megjelenésük pillanatában avulnak el; szakembereknek túl

kevés információt tartalmaznak, laikusoknak pedig túl sokat. Éppen ezért nem lehet

eléggé dicsérni a Magyar Tudományos Akadémia előrelátását, hogy egy általános
enciklopédia helyett inkább tárgykörök szerinti kisebb lexikonokat bocsát ki. Mivel

a magyar kézikönyvek felvevő piaca eléggé kicsi, a „szakosított kiadás” eléri, hogy
aránylag olcsón mindenki hozzájut az őt érdeklő tudománykörök legfontosabb kézikönyveihez.

Ha a jelenlegi magyar kézikönyv-termést a jövendő tudománytörténészének

szemével nézzük, nem lehet az összehasonlítást elkerülni a múlt század végén, pon-

tosabban a Kiegyezés után meginduló hasonló szintézis kísérlettel. Hiszen minden

fontosabb tudományos kézikönyvünk azokban az években született: elég ha Szabó
Károly Régi magyar könyvtárára, vagy Szinnyei József Magyar írók élete és műveire,

a Szilágyi Sándor szerkesztette millenáris történetre, a Petz féle Ókori lexikonra, a

Pallas nagy lexikonra, vagy a gazdagon illusztrált Egyetemes irodalomtörténetre
gondolunk. A két háború közötti kor a megtorpanások sorozata: félben maradt a

Történettudomány kézikönyve, a Nyelvtudomány kézikönyve, a már említett etimo-

lógiai szótár, Gulyás Magyar írók élete és művei csak a D-betűig jutott el, a teljesen

kész kézirat az Akadémia pincéjében rothadt, vagy rothad még mindig. Eredmény
is született persze: a Hóman-Szekfű féle összefoglalása a magyar történelemnek, az

Egyetemes történet négy kötete, a Magyar művelődéstörténet vagy a Magyarság

néprajza.

Úgy látszik, levert és bukott forradalmak után – miután a szenvedélyek lángja el-

lobbant – az aprólékos önvizsgálat kora következik, s ugyanazok a férfiak, kik az

eszmebarrikádokon, vagy Paskievics katonáival farkasszemet nézve vélték a nemzeti

szellemet szolgálni, könyvtárak mélyére húzódva a nemzeti műveltség anyaggyűjtő

kétkezi munkásaivá lesznek. Mert ne feledjük, hogy Szinnyei József a Kiegyezés kor
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emberfeletti munkabírású életrajzírója és könyvésze tizenkilencévesen mint főhadnagy szolgált Komárom várának védői között, s azoknak a piszkosballonos, svájci-

sapkás fiatalembereknek egy része, kik professzorukat, I. Tóth Zoltánt kísérték
október 25-én a pártközpont kapuja felé, mikor a kiváló történészt és tanárt a halá-

los lövés érte, ugyanehhez a típusú filoszhoz tartoztak, melyet Magyarországon

lenézni szokás, mert céduláik, tényismereteik vannak és munkafegyelmük is, s mert
– hogy Szabó Dezső egyik fullánkos megjegyzését idézzem: – „kódexirodalmunk

cafatjaiban balházzák a nemzeti szellemet”. Hogy a nemzeti szellemet a kódexirodalom lapjai között kell balházni, erről csak a nemzeti szellem tehet, a filosz csak azért

vonható felelősségre, hogy hogyan balhássza, bár az is elgondolkodtató, hogy e
balhászási kedvnek köszönhetjük, hogy francia és angol tudósok megfejtették a múlt
században az egyiptomi hieroglifákat, vagy hogy a Gilgames eposzt kiszabadították

a hettita ékírásos agyagtáblák évezredes hangtalanságából. Ám térjünk vissza az
eredeti párhuzamhoz; bármi is legyen a magyarázat, a Kiegyezés utáni kor és a Ká-

dár konszolidáció sokban hasonlít egymásra, legalábbis tudománytörténeti szem-

pontból. Az a tény, hogy Magyarországon ismét felnőtt egy nemzedék, mely – a

magyar tudomány szerencséjére – megint hajlandó mikrofilológiai adatok halmazá-

val babrálni, s tudja, hogy anyagot csak pozitivista módszerekkel lehet feltárni, az

ötvenes évek egyetemi nevelésrendszerének is az eredménye, negatív értelemben.
Mert adatok nélkül csak az ötvenes években akartak szintézist írni, s ennek lélegzet-

elállító badarságára egy szép napon a marxista tudományosság is ráébredt: Klaniczay
Tibor például nyíltan beismeri a Marxizmus és irodalomtudomány című tanulmánykötetének bevezetőjében 1961-ben. Ezért, s részben talán a szellemtörténet

impresszionista módszerekkel nagy víziókat felvázoló módszere miatt tett meg a

magyar tudomány egy nagy vargabetűt, de a szellemtörténet és vulgármarxizmus

ingoványai után visszatért a kezdetekhez: az ismeretdarabkák lelkiismeretes gyűjtö-

getéséhez. Mert olyan szellemi életben, amelyben a politikai és társadalmi élet
struktúrájának gyakori változása miatt az értékítéletrendszerek nem tudnak még
rövid időre sem és valamennyire sem általánosan elfogadottá válni, a pozitivista

közelítésmód nemcsak dicséretes, hanem bármilyen eredmény eléréséhez, mely nem
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csak „világnézeti”, hanem tudományos is egyben, fokozottabban szükséges, mint a
folyamatos értékítéleti hagyományokkal rendelkező országokban.

Mert mik is a „tények”? Az első és legfontosabb tény, hogy a Magyar életrajzi le-

xikon meglehetősen sokat váratott magára. A korai kísérletek: Czwittinger Dávid:
Specimen Hungariae Literatae, Horányi Elek: Memória Hungarorum, vagy Bod
Péter: Magyar Athenas című munkái mind írói lexikonok, Weszprémi István

Succinta Medicorumja pedig orvosok lexikona. E művek mellett sikertelen kísérletek is jelzik a magyar életrajzírás történetét. Kenyeres Ágnes írja bevezetőjében,
hogy Szörényi Sándor 1723-ban 385 író életrajzát akarta megjelentetni, de nem

kapott nyomdát rá. Tertina Mihály életrajzgyűjteményéről csak a pozsonyi Magyar

Hírmondóban közzétett anyagi támogatást kérő hirdetés maradt ránk. A tizenkilen-

cedik század eleje is sikertelenségek sorozata: kéziratban maradt Hrabovszky
György és Horvát István életrajzgyűjteménye. Az első, ma már klasszikusnak számító írói életrajzgyűjtemény az említett Szinnyei Józsefé: tizennégy kötetben 29.553
magyarországi író adatait dolgozta fel és jelentette meg 1891 és 1914 között. E
munka folytatásának készült Gulyás Pál lexikona, mely 1944-ben – érthető okok
miatt – elakadt a hatodik kötetnél.

Az említett kézikönyvek Weszprémi kivételével mind írói életrajzgyűjtemények

voltak, így a most megjelent Magyar életrajzi lexikon az első kísérlet a magyar mű-

velődéstörténet és köztörténetet átfogó általános életrajzi lexikon megteremtésére. A

nagyszabású vállalkozásnak majdnem kétszáz munkatársa volt; a szerkesztő bizott-

ságban művészettörténészeket, tudománytörténészeket éppúgy találunk, mint az
irodalom- vagy filozófiatörténet művelőit, de a munkatársak hosszú listája is tartal-

maz kiemelkedő szakembereket. Az életrajzi cikkeket szaklektorok ellenőrizték, s az
egész anyagot a kiváló történész Kosáry Domokos és Rényi Péter, a Népszabadság
főszerkesztőhelyettese nézte át. Rényi Pétert, a Magyar irodalmi lexikon szerint „a

pártos elviségre való törekvés jellemzi”, s így nyilván az ő feladata volt a cikkek ideológiai bírálata, különösképpen a legutóbbi harminc esztendőben szereplő személyek

életrajzai esetében. A főszerkesztő, Kenyeres Ágnes a fiatalabb korosztályhoz tartozik, nevét egy magyar irodalmi elő- és utószavak válogatott gyűjteménye (A kegyes

olvasóhoz! Budapest, 1964.) kapcsán ismertük meg. A Magyar életrajzi lexikonhoz
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írt bevezető tanulmánya átgondolt rendszerező kedvről és a feladathoz illő körültekintésről árulkodik.

Kik kerülnek, vagy kik kerülhetnek egy magyar életrajzi lexikonba? A szerkeszté-

si elv nagyjából megegyezik az angol Dictionary of National Biographyéval, illetve a

hasonló típusú más nyelvű életrajzi lexikonok szerkesztési elvével, mert „minden

nemzet lexikográfiájában érvényesül az a tendencia, hogy... külön lexikonban bemu-

tassák azokat, akik szerepet játszottak az illető nép történetében ... A Magyar életrajzi lexikon is erre törekedett, mikor összegyűjtötte mindazoknak az adatait, akik

emlékezetesen hozzájárultak a magyar történelem és művelődés, tehát a magyar
társadalmi, gazdasági, politikai és szellemi élet történetéhez” – írja a főszerkesztő. A

lexikonban tehát azoknak a magyaroknak az életrajzát kell keresnünk, akik, hogy a
főszerkesztő pontos és elfogadható értékítéletét megismételjük: emlékezetessen:

tehát akár mint híres vagy hírhedt személyiségek hozzájárultak a magyarság történe-

téhez, vagy művelődéséhez. Ezenkívül mindazok a személyek, akik külföldön értek

el sikert, vagy hírhedtséget és mindazok a külföldiek, akik életük jelentős részét

Magyarországon töltötték, illetve alkotásaiknak itt maradt nyoma. Ez szintén nem
föltétlenül nacionalista elv járuléka: az angol életrajzi lexikon tárgyalja Orczy Emmát, vagy Stein Aurélt, akik az angolszász kultúra szolgálatában szereztek hírnevet;

az osztrák életrajzi lexikon pedig Széchenyi Istvánt, illetve Jan Palackyt is tárgyalja.
Miért ne szerepelne így Paget János angol asszimiláns, vagy Szilárd Leó egy magyar
életrajzi lexikonban? Szintén a nemzetközi gyakorlat szerint olyan személyeket nem

tárgyal a lexikon, kiknek életpályája még nincs lezárva. Az ilyen életrajzi gyűjtemények a Ki kicsoda? – Who's who? – típusú kézikönyvekben jelennek meg.3

Ezeknek a megszorításoknak ismeretében vizsgáljuk meg a lexikon anyagát – il-

letve inkább csak tallózást enged a megszabott keret –, hogy e kétségkívül fontos
kézikönyv erényeit és hibáit szemügyre vehessük. A két testes kötet a főszerkesztő

szerint több mint tizenegyezer életrajzot közöl. A mű terjedelme mintegy kétezer

oldal és ezernél több portrét tartalmaz. Az életrajzok a megállapíthatóan pontos

3

A legfrissebb magyar munkák: Fekete Márton Prominent Hungarians Home and
Abroad (Aurora, München 1966) és Ki kicsoda? (Kossuth, Budapest 1969).
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születési és halálozási dátum és hely megadása mellett az ismertetett személy vélt,
vagy valós fontosságának megfelelő hosszúságú cikkben méltatódnak, megjelölve

fontosabb munkáikat, illetve a róluk szóló irodalmat. Itt rögtön rá kell mutatni a

lexikon egyik hibájára, mely apró hiba ugyan, de magyar lexikonokban szinte általá-

nosnak mondható: az illusztrációk nem oda kerültek, ahol az életrajzot tárgyalják.
Magyarán: ha már a szerkesztők elhatározták, hogy – nagyon helyesen – arcképekkel illusztrálják a lexikont (ezt a gyakorlatot sem az angol, sem a német, illetve francia életrajzi lexikonok nem követik), és nyomdatechnikai, vagy esztétikai okokból

nem óhajtották a szöveg folytonosságát felszabdalni, kívánatos lett volna, ha az élet-

rajz elején vagy végén utaltak volna a portré oldalszámára. Enélkül az olvasó nem

tehet mást, ha valamelyik személyiség arcképét akarja megtalálni, minthogy izgatottan előre és hátra lapoz a könyvben, s kutatásait megelégedett öröm, vagy csalódás
fejezi be.

Egy másik dolog, ami feltűnik a böngészőnek, hogy milyen gyakran éppen az el-

halálozás ideje és helye hiányzik. Itt természetesen nem a korai életrajzokra gondolok, ahol dokumentáció híján igen gyakran csak hozzávetőleges évszámokra vagyunk
hagyatva, nem is a rendkívüli események között eltűnt személyek adataira (például a

Szovjetunióba elhurcolt, vagy munkatáborokban elpusztult egyének), hanem az
elfelejtett nevezetességekre utalok: hosszú élet végén elhunyt, de már régóta visszavonultságban élő színészek, színésznők vagy éppen kiváló természettudósok, akik

nagyon illetlenül túlélték saját hírnevüket. Garbai Sándor a Tanácsköztársaság For-

radalmi Kormányzótanácsának elnöke – például – a lexikon szerint valahol Francia-

országban halt meg 1947-ben. Ez nem is azért furcsa, mert Garbait már 1946-ban

elkremálták a párizsi Pere-Lachaise-i temetőben, hanem azért mert nemrégiben

lezajlott ötvenéves évforduló alkalmával sem tartották fontosnak a magyar Tanácsköztársaság elnökének adatait tisztázni.4

Ez a hiányosság természetesen nem az életrajzi lexikon hibája – emberfeletti

munka lett volna kikutatni ezeket az adatokat –, hanem csak arra a szomorú tényre

4

Ld. 'Tömegsírba dobták Garbai Sándornak, az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság
elnökének hamvait.' Szocialista Forradalomért, 1969, 7. évf. 10. sz. 14-17. old.
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utal: Magyarországon országos hírű emberek is meghalhatnak anélkül, hogy egy
szemfüles újságíró, „megszagolná a sztorit” és jelentkezne vele a lapjánál. Ebben
talán megint csak nem a „szemfüles újságíró” a hibás, hanem az az elgondolkoztató

körülmény, hogy egy kilencvenéves korában elhunyt vegyészprofesszor is mondha-

tott olyasmit hetvenéves korában, amiért nevét nem lehetett a nyilvánosság előtt
még nekrológ formájában sem előhozni. S itt megint csak az értékítéletekből szár-

mazó bonyodalmakat kell okolni, mert igaz ugyan, hogy amikor kézikönyvek nem
készülnek el Magyarországon, ennek igen gyakran ténybeli okai vannak (megfelelő

szakírók hiánya, anyagi erőforrások szűkössége), de amikor a marxista tudomány, a
szakfolyóiratokban oly gyakran dúló igen éles vitákban egy-egy szintézis kísérlettel

kapcsolatban az úgynevezett objektív nehézségekre utal, akkor ez csak annyit jelent,

hogy Waxelbaum Szvetozárról még nem sikerült megfelelő módon eldönteni, hogy
vajon a munkásmozgalom kiemelkedő harcosa volt-e, avagy a szociáldemokrata

árulók közé tartozott, hogy irodalmi munkásságával a szocializmus ellenségeit szol-

gálta-e, avagy a népek közötti békevágyról beszélt-e költészetében? Az objektív
nehézségek tovább fokozódhatnak, illetve bonyolódhatnak, ha a hatalmi struktúra

alá- és fölérendeltjei között, tehát a filológus és az akadémiai osztályvezető, vagy

csoportvezető között értékítéletbeli eltérés mutatkozik. Hogy ilyen esetekben kié a

végső szó, ennek eldöntése nem kíván borotvaéles elemzőkészséget, bár kompro-

misszum lehetséges, ha a tárgyalt Waxelbaum Szvetozárról a filológus kimutatja

minden kétséget kizáróan, hogy életének egy korszakában a szocializmus ellensége
volt, de később a nemzetközi békemozgalmat énekelte meg. Ilyen esetekben az
úgynevezett ellentmondásos személyiségekről beszélhetünk. Ha a fenti véleményel-

térés az ötvenes években történt, akkor a filológus mint kőtörő munkás folytatta

életművét; viszont napjainkban inkább az az eljárás, hogy a felelős beosztású tudós
továbbra is megtartja korábbi helyes véleményét, de önmagával vitatkozva, vagy
önmagát megkérdőjelezve idézi korábbi nézeteit, vagy cikkeit. E kitérőre azért volt
szükség, hogy az objektív nehézségek szövevényes útvesztőit az újabb hazai tudo-

mányos életben járatlan olvasó előtt felvillantsuk, mert e nélkül képtelenség lenne a

Magyar életrajzi lexikon természetéből adódó objektív nehézséget átgondolni, illetve
még csak a kifejezés létjogosultságát elismerni is.
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A harmadik megfigyelés a Magyar életrajzi lexikonnal kapcsolatban részben az

előbbiekhez kötődik, részben arra a kissé szónokias hatásvadászattal fogalmazott
kérdésre óhajt választ keresni, melyet a harmincas évek önvizsgáló értelmisége tett

fel: „Mit ér az ember ha magyar?” Ma már talán nem is kérdeznénk a kérdést ebben

a formában, inkább így fogalmaznánk: „Mit ér a magyar mint ember?”, de a válasz
erre is éppúgy lakonikus, mint az előzőre: nem sokat. Nem sokat, mert akkor halá-

lának igen gyakran az öngyilkosság az oka, mint Széchenyi Istvánnál, Teleki Pálnál,

Péterfi Jenőnél, vagy Sarkadi Imrénél, akkor török fogságban hal meg, mint az
énekszerző Wathay Ferenc, osztrák háziőrizetben, mint az emlékiratíró Bethlen
Miklós, száműzetésben, mint Janus Pannonius, Mikes Kelemen vagy Kossuth Lajos, „törvénysértések áldozata” lesz a Szovjetunióban, mint Kun Béla, a váci fegy-

házban, mint Hóman Bálint, koncentrációs táborban, mint Szerb Antal vagy Rad-

nóti Miklós, egyszerűen csak kivégzik, mint Batthyány Lajost, vagy Nagy Imrét; ha

szerencsésebb, akkor a spanyol polgárháború, és északamerikai függetlenségi harc,

vagy egy délamerikai forradalom hősi halottja lesz. Legszerencsésebb, ha fiatal korá-

ban külföldre megy el nem fogadott találmányával, vagy érthetetlennek nyilvánított
festészeti stílusával, mert akkor könnyebben halhat meg betegségben, vagy végel-

gyengülésben, s egy szép napon úgyis felfedezik, hogy Pápa szülötte, hogy gyermekkorában egészen jól beszélt még magyarul, s adatai két-három emberöltő után egy
külföldi lexikonból a hazai kiadványokba is belekerülnek. Mindez valahogy Nyekraszov Ki boldog Oroszországban című írására emlékeztet: míg ott mindenkiről kiderül, hogy valamiért nem boldog Oroszországban, a Magyar életrajzi lexikonból az

derül ki: Magyarországon sokszor még boldogan meghalni sem lehet. Érdekes és
elgondolkodtató statisztika lenne feldolgozni a lexikon hőseit halálnemek szerint...

A lexikon tíz évszázad, tehát mintegy harminc nemzedék magyarjait veszi szám-

ba. Ki az első név szerint ismert magyar? Meghökkentő kérdés. A kézikönyv szerint
Álmos (819–95) Árpád apja, Ügyek és Emese fia. Ki az első ismert író? Mór püs-

pök, aki az 1060-as években lejegyezte a két zoborhegyi lengyel remete: Zoerárd és

Benedek életét. Történelmünk szereplőinek: királyoknak, várispánoknak, végvári
kapitányoknak, felvidéki büszke oligarcháknak, katonatiszteknek, kalandoroknak,
püspököknek, íróknak, zenészeknek, festőknek, alföldi betyároknak, gyárosoknak,
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feltalálóknak, a történelmi neveket viselő osztályok tagjainak, mecénásoknak, termé-

szetbúvároknak, mérnököknek, orvosoknak kimeríthetetlen tárháza a lexikon. Talá-

lunk egészen különös foglalkozási ágak képviselőit is: Gillyén Sándor például mint
színházi súgó került a halhatatlanok közé ...

Folytathatnám a kiragadott érdekesebb személyiségek közötti tallózást, de a lexi-

konban böngészve inkább az érdekelt, hogyan lehet a magyar halhatatlanságba sza-

badjeggyel utazni? Kétségtelenül nem könnyen, mert a lexikonból úgy tűnik fel, a
halhatatlansághoz a mártírság a legfontosabb kritérium. Bármennyire is tiszteletlen-

nek látszik a közelítésmód, azonban szembe kell néznünk a mártírság ismertetőjegyeivel. Az alábbi ötsoros életrajz önmagáért beszél: „Szén Károly ... kasznár a Val-

lásalap türjei birtokán... A francia polgári forradalom törekvéseivel rokonszenvező

kijelentéseiért elfogták. Hét évet ítélet nélkül börtönben töltött.” Az olvasó első

reflexiója a jogos felháborodás: „már akkor is ...” Azonban, ha a józan kritikus észre
hallgatunk, azt hiszem, minden ellenvetés nélkül beláthatjuk, hogy a francia életrajzi

lexikonban nincs benne minden francia hazafi, akit a németek az elfoglalt Párizsban
falhoz állítottak, s kiknek emlékét márványtáblák hirdetik Párizs utcáin.

S ezzel kényesebb ponthoz érkeztünk. A lexikon bevezetője szerint

...„igyekeztünk (tudniillik a lexikon munkaközössége) minél teljesebb, hívebb képet

adni ... a magyar munkásmozgalom szervezőinek, vezetőinek, mártírjainak életéből”.

A szándék igazolható és érthető is; ízléstelenség lenne ezzel vitatkozni, mindenki-

nek joga van a saját halottjaihoz, még akkor is, ha az életrajzi lexikon sokszor eléggé

ízléstelen módon ír azokról a férfiakról, kiknek emlékét tudatunk mélyén örökre
megőrizzük. De úgy vélném, hogy a munkásmozgalom halottjainak is valami neve-

zeteset kellett tenniük életükben ahhoz, hogy a lexikonba kerüljenek. Mert ha ez

nem így igaz, akkor minden munkatáborban és koncentrációs táborban elpusztult

mártír, a „törvénysértések” minden áldozata lexikoncikk tárgya kellene, hogy legyen.

Ez pedig képtelenség, nem csak gyakorlati okokból (mert valljuk meg, hosszú lenne
a lista...), hanem azért is, mert Rejtő Jenő és Halász Gábor, vagy éppen Latinka

Sándor – hogy a munkásmozgalom egy halottját nevezzem meg – nem azért került
az életrajzi lexikonba, mert mártírhalált halt. Mint ahogy a római cirkusz arénájában
vadállatokkal széttépetett keresztények közül sem mindenkit avattak szentté ...
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Ennyi körülményeskedés és kínosnak tűnő magyarázkodás után szeretnék egy

példát is felhozni; hogy az olcsó hatás vádját elkerülhessem, nem óhajtok a különféle
beosztású és rangú államvédelmista egyének életrajzában turkálni, mert emlékük,
mely a munkásmozgalom „régi, kipróbált” zsargonjában van megörökítve, csak any-

nyiban nevezetes, hogy kardot rántottak és kard által estek el, hanem egy tizenkilenc
éves lány életrajzát szeretném a maga teljes egészében ideiktatni, aki ártatlan és

lobogó lelkesedéssel élhetett, s bevallom szívesen olvasnék talán még lírai rekviemet

is róla Tóth Árpád tollából. S mivel ez az egyszerű teremtés nem tehet arról, hogy
halála után majdnem negyven évvel nevét ízléstelenül felhasználják, hogy ne ismételjem meg ezt a hibát, a lexikon első kötetének 549. oldalára utalok. Ott a neve.
Életrajza ennyi: „ ... ifjú kommunista, munkásnő. Sokgyermekes bányász- családból

származott. Az elemi iskola elvégzése után hamarosan dolgoznia kellett. Családja és

munkatársai révén kapcsolatba került a mozgalommal. Az illegális anyagok Budapestről Salgótarjánba való szállításával, azok szétosztásában és a helyi sztrájkok szer-

vezésében tevékenyen részt vett. A nehéz gyári munka korán megtámadta egészsé-

gét, fiatalon halt meg”. Rosszindulatú szójátékok sorát gyárthatnám az ismeretlen
szerző esetlen bőbeszédűségéről, kinek szintén tevékenyen kellett volna résztvennie

a középiskolai magyar oktatásban, de valószínűleg az elemi iskola elvégzése után
hamarosan dolgoznia kellett felelős beosztásban.

Az Életrajzi lexikon bőven tartalmaz hasonló életrajzokat, de a figyelmes olvasó

találhat eléggé rejtélyes figurákat is. Hatz Károlyról például a következőket tudjuk

meg: „A munkásmozgalom résztvevője. Az 1914–18-as háborúban mint tengerész

szolgált. Már igen fiatalon bekapcsolódott az illegális munkásmozgalomba. Ennek

következtében 1929-ben kénytelen volt a Szovjetunióba emigrálni, ahol az egyetem
elvégzése után mint a politikai gazdaságtan tanára működött. 1936-ban Spanyolországba utazott, ahol a spanyol polgárháborúban, annak befejezéséig harcolt. 1940-

ben visszatért a Szovjetunióba, majd 1941-ben a háború közvetlen kitörése előtt a

párt megbízásából külföldre ment, ahol 1945-ben történt eltűnéséig eredményesen
dolgozott”... Ne áltassuk magunkat: a megboldogult Hatz Károly szovjet kém volt.

Végül tekintsük át azoknak a listáját, szintén csak szúrópróbák segítségével, akik

kimaradtak. A kihagyottak listája minden lexikonnak vagy kézikönyvnek a legse137

bezhetőbb pontja. Ugyanakkor minden kritikai megnyilvánulásnak is ez a legköny-

nyebben támadható pontja, mert sokszor csak ellenkező előjelű értékítéleteken vagy

még egyszerűbben „szeretem” – „nem szeretem” alapon történik. Ezek ellenére

minden lexikon vagy kézikönyv megjelenése alkalmával, minden kritikus, ha fenntartásokkal is, de elkészíti a maga listáját: az előkelő angol Who's who vagy a

Dictionary of National Biography évtizedenként megjelenő kiegészítő kötete eseté-

ben a Times kritikusa éppúgy, mint az Élet és Irodalom kritikusa a Magyar irodalmi
lexikonról írt bírálatában.

Érdekes módon, az Életrajzi lexikon előnyösen állja az összehasonlítást az Iro-

dalmi lexikonnal; tartalmaz olyan írókat, kik az Irodalmi lexikonba, nincsenek felvé-

ve. Történelmi személyiségek: államférfiak, politikusok esetében nincs összehasonlí-

tási alap: kétségtelenül ez a lexikon egyik erőssége, bár kevésbé ismert személyek

esetében az Életrajzi lexikon időnként eléggé „erősen” támaszkodik a Révai nagy

lexikonára. Ez természetesen nem baj: lexikonokat nem stiláris leleményeik miatt
olvasunk, s ha valakiről az új életrajz írója sem tudott többet összeszedni, mint amit

a Révai nagy lexikona tartalmaz, fölösleges munka lenne a mondatok teljes átfogalmazásával esetleg elrontani valamit, ami már egyszer eléggé gördülékenyen meg volt
írva.

A közelmúlt halottjai közül nem találtam Gimes Miklóst és Dudás Józsefet, pe-

dig azt a lexikon szerkesztői sem tagadnák, hogy az általuk meghatározott kritérium

szerint az említett személyek is emlékezetesen járultak hozzá legújabbkori történel-

münk alakulásához. Ugyanígy a múltszázadi emigráció két érdekes figurája is hiány-

zik: a talányos Naphegyi Gábor és Szabad Imre, ki Pulszky Ferencen kívül talán
legtöbbet tett a magyarság ismertetése érdekében külföldön. A lexikon tartalmazza a
kiemelkedő magyar sakkozókat is (például Maróczy Géza, Réti Richárd), de az első

jelentős mester: Szén József nevét hiába kerestem. Ha Paget János és Yolland Arthur bekerült a lexikonba, mint Magyarországon élő angol, kár volt Patterson Arthurt, Jókai fordítóját és idegen nyelven Magyarországról írott egyik legjobb könyv

szerzőjét, budapesti egyetemi tanárt kihagyni, vagy kifelejteni. A külföldön híressé
vált magyarok közül hiányzik Herzl Tivadar, kiben Izrael a cionizmus megalapítóját
tiszteli, de hiányzik a Nobel-díjasok közül is Bárány Róbert, ki igaz, hogy Bécsben
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élt és dolgozott, de éppen úgy magyar származású volt, mint az angol regényírónő,
Orczy Emma, vagy a török pasává lett Széchenyi Ödön gróf. Hiányzik a világhírű

szociológus Mannheim Károly és az amerikai bibliofil Teleki Károly életrajza is.
Újabban szaklapok a csehszlovákiai szocialista magyar könyvkiadás úttörőjét tiszte-

lik Práger Jenőben, életrajzát ezek ellenére nem találjuk. A legrégiebbek közül említést érdemelt volna Nicolaus de Hungaria, azaz Magyarországi Miklós, ki az 1200as évek legelején az oxfordi egyetem első ismert nevű hallgatója volt, vagy

Maximilianus Transylvanus útleíró és humanista. Említhetném még Fedics Mihály
mesemondó parasztembert (gondolom, már meghalt), Forbeth Kornél szabadság-

harcos tisztet, ki az amerikai polgárháborúban is érdemeket szerzett. A névsort

könnyű lenne szaporítani, habár nincs okunk kételkedni, hogy a szerkesztők időrőlidőre pótkötetekkel fogják kiegészíteni e fontos kézikönyvet, vagy talán egy idő után

átdolgozott kiadásban újra megjelentetni az egész művet. Erre mutat az a tény is,
hogy a második kötet már pótlásokat és javításokat is tartalmaz.

De ebben a formában, gyarlóságaival és erényeivel is, oda kell hogy kerüljön

nemcsak a világ nagy könyvtárainak kézikönyvtárába, hanem mindazoknak a könyvespolcára, kik

Békéscsabán

vagy Bécsben, Pozsonyban

vagy Párizsban,

Temesvárott vagy Torontóban – Kosztolányi szép szavai szerint – a szó és a szellem

jogán egy közösséghez tartoznak, melynek tagjai itt is, ott is, mindenütt a világon,
összeesküvésszerűen magyarul beszélnek, s kik, reméljük, nem csak az Anonymus

kérdés revízióját várják a magyar tudománytól, hanem azt is, hogy egyszer majd
olyan életrajzi lexikonhoz gyűjthetik az adatokat a magyar filológusok, melyben
kevesebb lesz a nemzet újabb halottjai között az önemésztő, a testi és szellemi erő-

szak áldozata, az elfelejtett vagy tébolydában befejezett sors, a meg nem értett feltaláló, s a korát megelőző elme – s ezt óhajtjuk legőszintébben: amelyben nem lesz

semmilyen ügynek, világnézetnek, vallásnak, ideológiának, partnak, politikának,
eszmének soha többé újabb mártírja.
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A MÜNCHENI KINCSES KALENDÁRIUM 1
Nemzetőr Évkönyv: 1970. Az évkönyv szerkesztői:

Dr. Makra Zoltán és Tollas Tibor. München, 1970. 239. lap.
A Nemzetőr szerkesztője és a Danubia nyomda vezetője közös szerkesztésben év-

könyvet jelentetett meg Münchenben. Évkönyvet kiadni felelősségteljes vállalkozás:
Magyarországon és külföldön tudományos intézetek, akadémiák, egyetemek szoktak

ilyen kiadványokat megjelentetni. Az intézet vagy egyetem munkatársai ott publi-

kálják újabb kutatásaik eredményét, beszámolnak az intézet tudományos életéről,

tudományos konferenciákról. Általában eléggé kis példányszámban jelennek meg s
csak a szakmák művelői ismerik. Vannak ezenkívül más típusú évente megjelenő

kiadványok is; naptárral, eseménykrónikával, hasznos és szórakoztató olvasmányokkal, receptekkel, keresztrejtvénnyel, sakkfeladványokkal, sporteredményekkel és az
év halottjaival. A kiadó újságtól, vagy folyóirattól függ, hogy az ott közölt információk mennyire megbízhatóak, egyszóval az almanach mennyire használható.

Ez utóbbi típusú kiadványt magyar nyelvterületen kalendáriumnak nevezték. Év-

századokon át a kalendáriumok voltak a szegényebb néprétegek egyedüli olvasmá-

nyai. A 16. századtól a kalendáriumok a naptári részen kívül jóslásokat, tanácsadó

verseket, gazdasági és egészségügyi tudnivalókat, krónikás feljegyzéseket is tartalmaztak, ezekhez később szépirodalmi jellegű anyag – népieskedő, didaktikus versek

és elbeszélések is járultak. A legrégibb fennmaradt magyar kalendáriumot Benczédi
Székely István adta ki 1538. körül Krakkóban. Híresek voltak a lőcsei kalendáriumok. A műfaj tovább élt; még a háború után is ilyenekben okították jóságos ferences

atyák „az egyszerű földművelő népet”. Igyekeztek leereszkedni a dolgos, kétkezi
1

Megjelent az Új Látóhatár 1970. évfolyam 3. számában.
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parasztemberek értelmi színvonalára, hogy a szellem napvilágaként ragyoghassanak
be a fehérre meszelt kicsi kunyhók ablakain. Persze voltak és vannak másfajta ma-

gyar kalendáriumok is, volt például a 'szellemi honvédelemnek' is naptára s van a

Magyarok Világszövetségének is kincses kalendáriuma, ahol az idegenbe szakadt

honfitársakhoz ereszkedik le a szerkesztőség, s úgy magyarázza meg az év eseményeit, hogy idegenbe szakadt ésszel is érthetőek legyenek.

Ezeket a hagyományokat – a specifikusan magyar kalendárium hagyományát –

újították fel külföldön a Nemzetőr olvasói számára. Mert mondani sem kell a Nem-

zetőr Évkönyv nem évkönyv, hanem kalendárium. Az évkönyv elnevezés a szerkesz-

tők apró szemantikai botlása. Ezért nem is hibáztathatjuk őket, hiszen a Nemzetőr

sem tudományos intézet, hanem időszaki sajtótermék.

Mit tartalmaz a Nemzetőr kalendáriuma? A szerkesztők 'Köszöntője' szerint

„szellemi találkozót”, a „magyar múlt és jelen írói, költői, újságírói, államférfiai és

művészei” között, „Szent István országalapító királyunk ezeréves jubileuma”, „a

trianoni békeszerződés 50 éves és a maradék országrész szovjet megszállásának 25

éves évfordulója” alkalmával. A kiadvány célja pedig, az idézett 'Köszöntő' szerint
„őszinte mérleget állítani az elmúlt negyedszázadról”. Jubileumokban az ünneplés-

hez – legyen az öröm- vagy gyászünnep – valóban nincs hiány az 1970-es esztendő-

ben. Minket azonban inkább a téma érdekel itt, mint az ünnep.

A kalendárium első része – mint minden kalendárium – naptárt tartalmaz a ró-

mai katolikus és protestáns névnapokkal és a hónapok állatövi elnevezésével. Minden hónapot egy-egy vers kísér – a modern magyar klasszikusok: Ady, Kosztolányi,

Juhász Gyula versei és nagy emberek munkáiból kiragadott mondások, valamint itt–
ott helykitöltőnek a különböző országok pénznemei, a különböző zónaidők, a kü-

lönböző országok autóinak felségjelzései. Se szeri se száma a hasznos ismereteknek.
A „Századok neve” című részben például megtudjuk, hogy a 14. század „az Első

Ágyú százada”, avagy a 19. század „a Vasút százada”, mert mint a bevezető mondja
„a világtörténelem nevet ad a tűnő századoknak”. Nyilván azért teszi ezt a világtör-

ténelem, hogy könnyebb legyen eligazodni a külföldön élő magyaroknak, akik
egyébként eléggé gyakran összekeverik az évszázadokat, csakúgy mint ahogy a

'Hány szívdobbanás az élet?' című dolgozat nélkül szintén nehéz lenne kiszámítani
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ezt az izgalmas tényt. Itt megtudjuk, hogy percenként 70–72 érlökéssel állunk

szemben. Jó lett volna megtudni persze, hogy a kivételes esetekben, amikor Foky

Dalma kezét szorongattam, vagy a Sződd a selymet elvtárst énekeltem ábrázoló
geometria óra előtt a középiskolai oktatás kereteiben, vagy amikor légiriadót jeleztek

Rahó–Miskolc térségében, akkor is 70–72 érlökéssel működött-e a vérpumpám,
mivel én is gyanakszom, hogy „a modern élet ideges feszültsége nagyon ártalmas a
szív munkájára”, ahogy ezt az elmúlt negyed századról őszinte mérleget állító kiad-

vány sem rejti véka alá. A hőmérésről megtudjuk, hogy az amerikai Fahrenheit 212
egységre osztotta a hőmérőt és így „Celsiusnál a fagypont megfelel Reamurével (!)
míg Fahrenheitnél már 32 fokot tesz ki.” Fahrenheit amerikai állampolgárságára

eddig csak itt a „Különböző mértékek és azok ellenmértéke” című méréstani értekezésben találtam adatot, de úgy érzem ezt a véleményt is tiszteletben kell tartanom,

mivel bizonyára önálló kutatás eredménye.

A hasznos ismereteken kívül politikai cikkeket és valamelyes szépirodalmat tar-

talmaz a kötet. A politikai írásokkal nem óhajtok vitatkozni, kötelez itt is a mások

véleményének tiszteletben tartása. Csak rezignáltan regisztrálom, hogy volt politikusok még mindig az ún. sérelmi politika naív kategóriáiban gondolkodnak. „Erköl-

csi értékek” alapján hadakoznak, moralizálnak és kérnek számon akkor, amikor már
régen bebizonyosodott, hogy a nagyhatalmak politikáját – keleten és nyugaton egyaránt – érdekek vezetik s nem fennkölt meggondolások.

A szépirodalmi rész verseket és rövid karcolatokat tartalmaz. Még az olyan kivá-

ló költő mint Határ Győző is eléggé jelentéktelen verssel szerepel, pedig a szerkesz-

tőknek lett volna miből válogatniok. A közölt versek nagyrésze formailag meglehetősen hagyományos, olykor az ún. almanach lírára emlékeztet – kivételt képez Hor-

váth Elemér és Thinsz Géza – vagy pedig politikai ábrándozás hordozója. (Makkai
Ádám például 'Teremtünk egyszer' című versében arról álmodozik, hogy Erdélyből

egyszer Svájcot csinál, „s én lennék ebben a csodás kis országban az Új–Világbeli

Nagykövet”. Nem is igénytelen.)

A kötet prózai írásai között sok az iskolás élménydolgozat. Pogány András írása

nem tudni miért tituláltatik novellának, még elbeszélőkészségről sem tesz tanúságot.

Köröndi András írása pedig vidéki lap tárcarovatának a színvonalát sem üti meg.
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Ilyen írásokat látva méltán pironkodhat az a néhány író, aki valami félreértés folytán
a kötetbe került, hogy milyen társaságban kell megjelennie. A kötet végén a szerzők
rövid életrajza található. Ez valóban elkedvetlenítő olvasmány. Alkalmi tollforgatók

társaságában József Attila, Ady Endre vagy Illyés Gyula nevét olvasni! Ady Endréről például megtudjuk, hogy Új versek című kötete a huszadik század irodalmának

„betörését jelentette” Magyarországon. Ezt az ismeretdarabkát idestova negyven éve
oktatják nemcsak középiskolában, hanem az alsóbbfokú népoktatás keretében is.

Kiknek készült az évkönyv? Analfabétáknak? Arról nem is beszélve, sutábban fogalmazni már nem is lehetett volna.

Az itt felsorolt tények egyike sem bosszantott igazán. Inkább szórakoztatott. Hi-

szen tisztelem mindenkinek a magánvéleményét. A dilettantizmust és félműveltsé-

get mindig mókásnak találtam. Azonban van a müncheni kincses kalendáriumban
más is. Olvasgattam az idézeteket. Nagyrészük közismert szerzők közismert műveiből. Tamási Áron nevét láttam az egyik oldalon: „Az idők bénító lázában él a ma-

gyar.” Egy pillanatra elszomorodtam. így csal az emlékezetünk. Miért beszélt volna

Tamási Áron az idők bénító lázáról, akkor október végén? Mi bénította őt akkor,
amikor egy percre úgy tűnt, hogy az idők gyógyító lázában égünk. Elővettem az

Irodalmi Újság 1956. november 2. számát. Elolvastam Tamási Áron cikkét. Jól

emlékeztem. Az idők gyógyító lázáról beszélt ott Tamási Áron. A Nemzetőr Év-

könyv idézetét ezután összehasonlítottam az eredetivel. „Költőink fénylő hadait

idézi” a kalendárium, „költőink fénylő szavait” ír Tamási Áron. Értelemzavaró kiha-

gyások, durva összevonások. Ha iratmásolás közben történtek volna ezek a hibák, az

eljárást hamisításnak neveznénk. Az irodalom azonban közkincs. Mindenki úgy
alakítja, ahogy a politikai aktualizálás érdekei megkívánják. Csak azt ne kívánják a
szerkesztők, hogy ezt a könyvet a könyvespolcomra tegyem.
Ennyivel tartozom Tamási Áron emlékezetének.
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ANYANYELVI KONFERENCIA MAGYARORSZÁGON1
A Magyar Tudományos Akadémia, a Magyarok Világszövetsége és a Debreceni

Egyetem Anyanyelvi Konferenciát rendezett 1970 augusztus 1 és 15 között két
szekcióban. Az egyik szekció Debrecenben ülésezett az egyetem helyiségeiben, a

másik Budapesten a Fészek Klubban. A konferencia célja volt – a hivatalos tájékoz-

tató szerint – „megvitatni a magyar nyelv és irodalom oktatásának, terjesztésének az
emigrációs lét sajátos feltételei közötti helyzetét, feladatait. Segítséget nyújtani e

munkához, keresni a hazai és külföldi szakemberek együttműködésének formáit,
lehetőségeit”.

Az Anyanyelvi Konferencia kétségtelenül részét képezte annak a nagyszabású

kampánynak, melyet a hivatalos Magyarország indított az idei „sokszorosan” jubileumi év alkalmával a külföldön élő magyarok megnyerésére. Ugyanakkor föltétlenül

rá kell mutatni úttörő jelentőségére – hiszen ez az első alkalom, hogy a hivatalos

Magyarország, bármelyik rendszer hivatalos Magyarországa, vendégül látta, illetve
tárgyalni próbált saját emigrációjával. Rögtön hozzá kell tenni, hogy az emigrációt
nem mint politikai testületet értem, s a meghívott vendégek arányérzékét dicséri:

senki sem lépett fel olyan igénnyel, mintha valamilyen szervezetet, vagy egyesületet
képviselt volna. A vendégek egyrésze a mai hivatalos Magyarország saját emigráció-

jának tekinthető, mivel ezt a rendszert hagyták el 1956-ban, kissé frivolabban fo-

galmazva: a „lábukkal szavaztak” eléggé félre nem érthető módon. Ha ehhez a nega-

tív szavazathoz hozzáadjuk az ellenzéki magatartást, szerintem jogosan beszélhetünk a résztvevők emigránsságáról. Csak ennyiben és így értem fenti kitételemet,

hogy 'a hivatalos Magyarország képviselői' tárgyaltak az 'emigrációval'.

1

Megjelent a Új Látóhatár 1970. évfolyam 5. számában.
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Mert a budapesti és debreceni konferencia célja nem politikai viták vagy eszme-

cserék kialakítása volt, nem 'egyezkedés', vagy 'magyarázkodás', hanem egy lehetsé-

ges együttműködés határainak kitapogatása olyan területeken, ahol vita, vagy véleménykülönbség alig lehet.

Bárczi Géza akadémikus bevezető előadásában ezt úgy fogalmazta meg igen

pregnánsan, hogy „nem arról nem akarunk beszélni ami bennünket elválaszt, hanem

arról ami összeköt”. Mi az ami bennünket elsősorban összeköt, függetlenül attól,
ahol élünk? Ez kétségtelenül a nyelv, az anyanyelv. Itt vita nem lehet: ezen a nyelven

tanultunk meg beszélni, álmodni, imádkozni és káromkodni, az azonos nyelvet

beszélők közösségéhez tartozunk bárhol is élünk. Talán ezért is lett a konferencia
neve Anyanyelvi Konferencia s fővédnöke Bárczi Géza tanár úr, a magyar nyelvtu-

domány nagy öregje.

A másik lehetséges érintkezési terület: a magyar irodalom külföldi terjesztése. A

magyar irodalom valami sajátos módon szívügye öregnek, fiatalnak, tudósnak és

dilettánsnak, politikai emigránsnak és pártfunkcionáriusnak egyaránt. Noha a tu-

dósnak vagy dilettánsnak nagyon gyakran teljesen más az elképzelése az 'igazi' magyar irodalomról – s ugyanez vonatkozik a politikai ízű értékítéletekre a hazai és

külföldi politikai spektrum különböző színű képviselői esetében – ma már higgad-

tabb nézetek kezdenek előtérbe kerülni otthon is. Az elmúlt évek bebizonyították,
hogy a külföldön élő magyarok legalább annyit tesznek a magyar irodalom terjeszté-

se érdekében mint az otthoni hivatalos szervek. Az is világosnak tűnik, hogy a külföldiek a kisujjukat sem hajlandók megmozdítani, mondjuk Illés Béla vagy Berkesi

András európai hírnevéért, de mindent megtesznek Weöres Sándor, Pilinszky János
vagy Juhász Ferenc költői híréért. A külföldiek önzetlenül szolgálják a magyar iro-

dalmat, mert nem lehet azt mondani, hogy külföldi magyar írók az otthoniak „köpönyegében” rejtőzve óhajtják magukat az idegen nyelvi közösség színe elé csem-

pészni. Azt pedig mindkét oldalon kívánatos lenne belátni, hogy egymás eredményeinek, vagy nevezzük csak szerényebben törekvéseinek nyilvános – főként

idegennyelvű sajtóban történő – diszkvalifikálása, végül is nem az otthoniak vagy

kintiek igazát, illetve elfogultságait hozza reflektorfénybe, hanem Ady Endrét vagy
József Attilát helyezi ismét talonba.

145

Ezek tehát azok a kiindulási pontok, melyek az anyanyelvi konferencia érintke-

zési alapját képezik. Ez az ami bennünket minden köteléknél erősebben összeköt: a

magyar nyelv és irodalom szeretete. Hiszem, hogy ez az érzés vitte Budapestre a

konferencia külföldi résztvevőit, éppenúgy mint ahogy a konferencia védnökségét is

ezért vállalta Illyés Gyula és Vas István, vagy ifj. Bartók Béla, illetve Kodály Zoltán-

ná és amerikai magyar származású egyetemi tanárok: Lotz János és Sinor Dénes
egyaránt. Az eddig elmondottak inkább csak a szándékok, indítékok és körülmények jellemzése.

Hogy ezekből következtetéseket vonhassunk le, tekintsük át a megvalósulás for-

máját is, azaz a konferencia munkáját. Az ünnepélyes megnyitó a Debreceni Egye-

temen zajlott le. A bevezető beszédek diplomatikus utalásai arra engedtek következtetni, hogy a konferencia létrejöttét a belső konszolidáció újabb fázisának köszönheti, de engedte sejtetni azt is, hogy létjogosultságával kapcsolatban a hivatalos vélemények megoszlanak. Ennek egyik bizonyítéka a hazai sajtó lagymatag érdeklődése:

a budapesti kerekasztal konferenciáról semmi sem jelent meg a Népszabadságban,
ugyanakkor a debreceni szekció üléseiről napi kommünikék láttak napvilágot.

Mielőtt a két szekció megkezdte volna munkáját Debrecenben és Budapesten2

közös plenáris ülésen vettek részt a meghívott vendégek: Bárczi Géza, a Konferencia
fővédnöke beszélt a magyar nyelv történetéről, fejlődéséről Anyanyelvünk magyar-

sága címen. A magyar nyelvtudomány e kiemelkedő alakjának szinte személyes
vallomásként ható előadását kiegészítette a maga száraz és tényeket hűvösen mérle-

gelő szabatosságával a külföldi Nagy Károly referátuma az amerikai magyar oktatás

nehézségeiről, eredményeiről és lehetőségeiről.3

A budapesti szekció összesen hat kerekasztal konferencián vett részt: három iro-

dalmi és három nyelvi téma köré csoportosítva. Egy-egy beszélgetés foglalkozott a

hazai nyelvtudomány (bevezette: Imre Samu) és a hazai irodalomtudomány (bevezette: Szabolcsi Miklós) helyzetével, feladataival és a kapcsolatok lehetőségeivel. Két
2

3

Munkatársunk a konferencia budapesti szekcióján vett részt, így beszámolója csak
ennek a szekciónak a munkájára szorítkozik

Az előadás kivonatosan megjelent folyóiratunk idei 5. számában, „Szubkultúrát”

vagy „integrációt” címmel.
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kerekasztal konferencia speciális nyelvészeti problémákkal foglalkozott: az angol
nyelvterületi magyar nyelvoktatás kérdéseivel (bevezette: Bánhidi Zoltán) és egy

angol–magyar kontrasztív nyelvtan munkálataival (bevezette: Dezső László). A
legnagyobb vitát és érdeklődést a mai magyar irodalom helyzetéről szóló kerekasztal
beszélgetés (bevezette: Béládi Miklós4) és a magyar irodalom külföldi terjesztéséről

foglalkozó vita (bevezette: Boldizsár Iván) váltotta ki. A konferencián képviseltette

magát a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi és Irodalomtudományi
Intézete, a Szerzői Jogvédő Hivatal, a Kiadói Főigazgatóság, a Corvina
Idegennyelvű Könyvkiadó és a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat.

Mi jellemezte a kerekasztal beszélgetéseket általában? Egyrészt a hallgatólagos

tolerancia: a vendég és a házigazda érzéseinek, meggyőződéseinek kölcsönös tiszte-

letben tartása. A politikai vonatkozású utalásokat mind a külföldiek, mind az otthoniak kerülték, bár mindkét oldalon érződött, tisztában vannak azzal, hogy nagyon

sokszor az értékítéletek és érzelmi telítettségek igencsak ellentétes töltésűek. Jellem-

ző volt. ezenkívül egy fajta maximalitás: noha a konferencia már eleve leszűkítődött
a magyar nyelv és irodalom kérdéseire, ezen belül azonban az alkérdések olyan
mennyiségben merültek fel és annyi síkon, hogy akárcsak azok megvitatása is több
külön konferenciát eredményezhetett volna.

Tekintsük át a főbb kérdéscsoportokat. Az első és legfontosabb a magyar iroda-

lom külföldi terjesztésének kérdése. Ma már szinte traumatikus élményként része a

magyarság tudatának; londoni vízvezetékszerelőmet éppenúgy izgatja (bár gimnáziumot sem végzett), mint a magyarországi PEN Klub elnökét. A leghosszabb kerek-

asztal vita után, ahol mindkét fél felsorolta a saját eredményeit és a másik hibáit:
terjesztésben, hozzánemértésben, elfogultságokban, egy idő után érvekből kifogyva

villámcsapásként hatott a felismerés: mindaz nagyon kevés ami eddig történt. A
fordítások nagyrésze jószándékú törekvés csupán, a Magyarországon kiadott fordítá-

sok pedig elfecsérelt összegek terjesztésük akadozása miatt; (jó példája G. F.
Cushing kitűnő Puszták népe fordítása5). A terjesztési viszonyok más–más nyelvte4

5

Béládi előadása rövidített formában megjelent a Kritika idei júliusi számában 'Gon-

dolatok negyedszázad magyar irodalmáról' címen.

Lásd Zsigmond Endre: 'A rácegresi példa'. Új Látóhatár, 1968/3. szám.
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rületen nagyon különbözőek, de ugyanígy az igények is. A nehézségeket fokozza egy
bizonyos maximalista gondolkodásmód, mely otthon éppúgy megtalálható mint
külföldön: a magyar irodalom még nem tört át.

Ez a Berlint megsarcoló Hadik huszárokra emlékeztető bravúros huszárkaland

azt hiszem soha nem fog bekövetkezni. Amikor a betöréselmélet hívei átgondolják a

betörés kivihetetlenségét, akkor beszivárgásról beszélnek. Ez az amerikai külpoliti-

kai szótárból kölcsönzött terminológia szintén hamis alternatíva, szintén ál trójai
faló, s megint csak azt tükrözi, hogy valami módon a magyar irodalom egészét kellene becsempészni a 'nyugati irodalmi tudatba' (ha van ilyen).

Elsősorban ugyanis jó fordítókra van szükség. S a jó fordító szükségszerűen kül-

földön terem. Nem magyar anyanyelvű, ki jól megtanult németül vagy franciául,

hanem angol vagy francia, ki megtanult, jól megtanult magyarul. Itt nagy szerepe
kell hogy legyen a külföldi egyetemek magyar oktatásának. De jelenleg elég nehéz

még az érdeklődők érdeklődését is megtartani, mert a magyar nyelv oktatása mint
idegen nyelvé, sajnos, gyermekcipőben jár. Hiányoznak a jól megírt tankönyvek,

nemcsak nyelvkönyvek, de irodalmi tankönyvek is. Ezt a konferencia nyelvészeti

vitái is igazolták. A hazai tankönyvíró a külföldi diákoktól elszigetelve él és dolgozik, ezért nem ismeri azok igényeit. A külföldi tanár legtöbbször saját szakmájának
közösségétől van elszigetelve; kollégáitól nem tud tanulni s tapasztalatait sem tudja

átadni a szakma többi művelőjének. Az is nagyon hamar kiderült; nem lehet ugyan-

azt a tankönyvet különböző nyelvterületeken használni. Tehát több alapvető nyelvkönyvre lenne szükség. Magyarországon egy „központi” nyelvkönyv készítésének

semmi értelme sincs. A kérdést tovább bonyolítja, hogy a nyelv és irodalom oktatás
az egyetemeken – főként az Egyesült Államokban – nem csak a külföldinek – tehát

az amerikai születésűnek – szól, hanem a másod- és harmadgenerációs magyaroknak
is. Ezek igényei megint mások, legtöbbször tudnak valamennyit magyarul, s ha

hiányos is, de bizonyos ismereteik vannak a magyar irodalomról. Ezek a diákok
többnyire csak saját – „etnikai kultúrájuk” alapjait akarják elsajátítani lehetőleg angolul.

Ha most a fenti gondolatmenetet végiggondoljuk a magyar irodalom terjesztésé-

től külföldiek számára, a kivándoroltak igényéig, illetve még tovább bonyolítva a
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kérdéskomplexumot azzal, hogy a nyelvet anyanyelvi szinten beszélők kulturális

igényeit is ki kell elégíteni, s ha ehhez hozzáadjuk a politikai színezetet: a hivatalos
Magyarország azért terjeszti a magyar kultúrát, mert szocialista kultúra, vagy mert a

kulturális eredmények, az ország, ha úgy tetszik a rendszer eredményei, az emigránsok egyrésze pedig a jelentől elszakadva, azt ignorálva valami különleges,
sajátlagosan mitologikus magyarságtudat misztikus küldetéshordozójának tartja

magát, akkor könnyű belátni, hogy a sok bába között miként vész el a gyermek, a

különféle meggondolásoknak miért éppen a magyar nyelv és irodalom ügye lesz az

áldozata. Mennyire szomorú, hogy Kovács Imre gondolatmenete, egyik legutóbbi
cikkében6 a magyar történelem elsikkadásáról az ellentétes, kicsinyes hatalmi villon-

gások között analogikusán igaz a magyar nyelv és irodalom elsikkadására is az országon kívül.

A fenti kérdéskomplexumnak még egy jelentős oldalága van: a külföldi magyar

irodalom magyarországi elsikkadása. Ez viszont már egyoldalú kérdés, nem hiszem,
bármelyik magyar író, akárhol is éljen, meggátolná külföldön megjelent műveinek

magyarországi terjedését. A konferencia ezzel a kérdéssel is foglalkozott: a Magyar
Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében készülő monográfia már
nem csak a szomszédos államok magyar irodalmát, hanem a nyugati magyar irodal-

mat is felméri. Az irodalomtudományi felmérés persze az olvasót, a potenciális olva-

sót még mindig elzárja a művektől. Ma úgy tűnik, a magyarországi irodalompolitika

három T betűje7 ellenére is, hogy a magyar irodalom jelentősebb nyugati alkotásai-

nak hazai megjelenése, vagy ha úgy tetszik „megtűrése” foglalkoztatja a hazai illeté-

keseket. Ezt a tényt regisztrálnunk kell, messzemenő következtetések levonása nélkül.

Végül felvetődött egy tudományos nemzetközi szervezet létrehozásának a kérdé-

se. Ez a „magyar társaság iránti jámbor szándék” – hogy Bessenyei György egykori

pamflettjének címét idézzem – azért merülhet fel, mert a magyarságtudománynak

nincs nemzetközi szervezete. A többi kis népek tudományossága mind besorolható

6
7

Lásd Kovács Imre: Horthy deheroizálása. Új Látóhatár, 1970/4. szám
Támogat, tűr és tilt.
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valamely nagyobb diszciplínába, a dánoké a skandináv tanulmányok egységébe, a

lengyeleké vagy cseheké a szlávisztikai stúdiumok közé, a magyar irodalom viszont,
bármennyire is szeretnénk, nem lehet része a finn–ugor stúdiumoknak, hiszen a finn

és magyar irodalomnak semmi köze egymáshoz. Maradna a keleteurópai irodalmak

közös, nemzetközi szervezete, hiszen a magyar, lengyel, cseh és román irodalmak –

a nyelvi különállóság ellenére is több ponton találkoznak, mint azt általában hajlandók beismerni az itt megnevezett irodalmak művelői. Az ilyen nemzetközi szerve-

zetnek viszont ma még sok objektív akadálya van. így a magyar irodalom legtöbbször mint a népmeséi kisebbik fiú a külföldi egyetemek szlávisztikai tanszékei köte-

lékében kullog s ez a helyzet nem egykönnyen változtatható meg. Ezért kívánatos
lenne, hogy a magyarságtudomány művelői nemzetközi szervezetet alkossanak:
tagjai legyenek azok a külföldi tudósok, kik a magyar irodalommal foglalkoznak,

valamint a nyugaton és keleten működő (beleértve a jugoszláviai, romániai, csehszlovákiai irodalomtudomány művelőit is) magyar szakemberek.

Az irodalomtudományi kerekasztal vitán e társaság kérdése is felmerült. A véle-

mények megoszlottak: többen az összes humántudományok (történelem, néprajz,
stb.) bevonását javasolták, mások viszont csak a nyelv és irodalom művelőinek laza
szervezetét támogatták.

A konferencián számos részletkérdés is megvitatásra került, hazai és külföldi

nyelvészek egyaránt fontosnak tartják mint a nyelvoktatás elengedhetetlen segédesz-

közét a magyar szógyakoriságon alapuló listákat.8 A hazai nyelvészek beszámoltak a

készülő szinonima szótárról, mely az angolszász nyelvterületen jól ismert Roget's

Thesaurustól eltérő elvek alapján készül, de fontos segédeszköze lehet a stilisztikai

képzésnek.

Az Anyanyelvi Konferencia minden kezdeti nehézsége ellenére is hasznosnak

mondható, legfőképpen azért, mert fölvázolta a problémák főcsoportjait, kezet adott
8

A szógyakorisági listák statisztikai módszerek segítségével és komputerek felhasználá-

sával egy nyelv leggyakrabban használt szavait tartalmazzák irodalmi és köznyelvi, valamint bizonyos mennyiségű réteg- vagy szaknyelvi szövegek illetve hangszalag felvé-

telek alapján. Szokásos egy, három, öt és tízezer alapszót tartalmazó listák készítése.
Fontossága az alapvető nyelvoktatásban könnyen látható.
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egy olyan dialógusnak, mely a napi politika fölé emelkedik, bár kétségtelen, hogy az

ott kirajzolt együttműködésnek is lehetnek még nehézségei, nemcsak otthon, de
külföldön is. A meghívást elfogadó vendégek a konferencia szervezőinek bizalmat
előlegeztek, s ha a bizalmat a Zárónyilatkozat szellemétől eltérően propaganda cé-

lokra óhajtják felhasználni, ez könnyen veszélyeztetheti az együttműködés lehetőségeit. Az pedig nagy kár lenne, mert növelné azok számát, kiknek a magyar irodalom

kincsei örökre elvesznek, kiknek anyanyelvűk magyarsága már csak néhány exotikus
szóra szűkül le.

Befejezésül egy volt barátomat, afféle szalonpolitikust szeretnék idézni, ki gyak-

ran nevezett bennünket, – kik 1956-ban hagytuk el Magyarországot, huszonegyné-

hány évesen – Deák–párti lateiner kisnemeseknek, szerinte minimalista elképzeléseinkért. Mi valóban ezt a történelmi leckét tanultuk meg: maximalista követeléseket

könnyű támasztani, de majdnem mindig lehetetlen végrehajtani. Naivság lenne azt

gondolni, hogy a hivatalos Magyarország olyan külföldi kultúrpolitikát folytat majd,
mellyel egyetérthetnénk, de ha az Anyanyelvi Konferencián felvetődött problémák-

nak azonban csak egy része is megoldódik, hosszú távon otthon is és külföldön is
nyertünk, mert tettünk valamit. Pedig mennyivel könnyebb maximalista igényeink
fedezékében tétlenkedni!

Hogy az Anyanyelvi Konferencia beváltja-e a hozzáfűzött reményeket, nemcsak

a résztvevők és a rendezők szándékától függ. Az utazás „fáradalmait” mindenesetre

megérte a szerzett tapasztalatok sokrétűsége. Ezzel a meggyőződéssel tértem vissza
Budapestről.

151

A KRÜCKEN-PARLAGI LEXIKON 1
Sulyok Vince levelében – 'A Magyar életrajzi lexikon és előzményei' – azt kifogásolja, hogy a munka ismertetésében nem említem a Das geistige Ungarn című Bécsben
kiadott életrajzi lexikont. Felveti a kérdést, ismerem-e egyáltalán az említett köny-

vet, illetve megvan-e a British Museumban. Nos, kíváncsiságát rögtön kielégíthe-

tem: a kézikönyv megvan a British Museumban, jelzete: 010605 dd. 4. A Krücken-Parlagi lexikon különben sem annyira ismeretlen, mint Sulyok vélné Oslóban.

Kétségtelen, hogy nem használják olyan mértékben, mint a Szinnyeit, bár ötezer
életrajzot tartalmaz. Mivel azonban ismeretterjesztő kompiláció – hibáit maga Su-

lyok is említi – forrásértéke magyarul tudók számára kicsi. Ettől függetlenül Ma-

gyarországon is számontartják a szakbibliográfiák és annak idején Gulyás Pál ismer-

tette is a Magyar Könyvszemlében. Krücken, igazi nevén Jásznigi Sándor felvidéki
származású, s mint író és Jókai német fordítója is ismert. Élete nagyrészét német

nyelvterületen töltötte, de Budapesten halt meg 1926-ban. Joggal sejti tehát Sulyok,

hogy „magyarszármazású”.

A fentiekből azonban nem következik, hogy a Magyar életrajzi lexikon előzmé-

nyei között kötelező lett volna a megemlítése. Teljességre nem törekedtem, s cik-

kem rövid tudománytörténeti áttekintését könnyen kiegészíthetném még egy-két

tucat címmel, továbbra is a teljesség igénye nélkül. Se szeri se száma a kisebb egysé-

geket felölelő életrajzi lexikonoknak (pl. megyék, tudományágak) de említhetném
pl. Kölesy Vince és Melzer Jakab kézikönyvét: Nemzeti Plutárkos, vagy a Magyar-

országban és az ahhoz tartozó tartományokban élt nevezetes férfiaknak életleírásaik
c. négykötetes munkát, mely a magyaron kívül németül is megjelent Pesten 1815-

16-ban. Azonban úgy érzem, mindez nem cáfolja tételemet, hogy a Magyar életrajzi
1

Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 1. számában.
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lexikonnak csak előzményei vannak, s hogy a most kiadott munka az első, általános
jellegű életrajzi lexikon. Végül a Sulyok által említett munkáról azt sem hallgatha-

tom el, hogy az sem közvetlen elődje a jelen kézikönyvnek, mivel csak a könyvnyomtatás feltalálása óta élt írókat, tudósokat és művészeket tartalmazza – tehát

történeti anyag nincs benne – erre már a címéből is következtethetett volna Sulyok,
s így én is felvethetem a költői kérdést: lapozgatta-e vajon a kézikönyvet, mielőtt

levelét írta!

Berkeley, Kalif.
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A MAGYAR IRODALOM BIBLIOGRÁFIAI KÉZIKÖNYVE1
Albert Tezla: Hungarian Authors, A bibliographical handbook,

Harvard University Press, 1970.

A magyar irodalomtudománynak mindezideig nem volt bibliográfiai kézikönyve.

Még csak olyan jellegű bibliográfiákkal sem rendelkezett, mint a történettudomány,
bár Kozocsa Sándor heroikus munkája: a magyar irodalomtörténet évi bibliográfiája

az utóbbi évtizedekben nagy segítséget nyújtott a szakembereknek. Természetesen
számos magyar bibliográfia létezik, azonban ezek nagyrésze ismeretterjesztő kompiláció, vagy pedig általános bibliográfia, mely irodalmi anyagot is tartalmaz. A kutató

ezenkívül lexikonok, könyvtárkatalógusok és kézikönyvek bibliográfiájára volt utal-

va. Az első magyarországi irodalomtörténeti bibliográfia most készül a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében.

A bibliográfia Magyarországon mindig is lenézett tudományág volt. Ha a kö-

zépkorban a filozófiát „ancilla theologiae” névvel illették, a bibliográfia még a filoló-

gia szolgálólánya nevet sem szolgálta meg nálunk a köztudatban. Pedig a filológiát
sem övezi látványos dicsfény. Ennél lenézettebb tudományág csupán egy van: a

levéltárosság. Fontos tudományszociológiai adalék, hogy a levéltárosságot egyszer

Szekfű Gyula védte meg egyik szép esszéjében. Mert az igazán nagy tudósok mind
kiválóan képzett filológusok, és bibliográfusok voltak. Elég, ha a legnagyobb magyar
irodalomtudós nevét említem: Horváth János szintéziseket készített, de a részletku-

tatásoktól sem riadt vissza. Munkái nem tartalmaznak félrevezető utalásokat, nem
lehet „leleplezni”, hogy ez vagy az a munka elkerülte a figyelmét.

1

Megjelent a Új Látóhatár 1971. évfolyam 3. számában.
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Érdekes lenne egyszer esszét írni arról, hogyan függ össze a társadalom tekin-

télyelvi rétegeződése és a különféle tudományágak respektusa. Beható elemzéséből
kitűnnék, hogy a magyarországi tudományos élet struktúrája az 1950–60-közötti

években kedvezőtlennek bizonyult a hasznos segédtudományok fejlesztésére. A
korszak elején rengeteg egyetemet végzett filozopter kétballábaskodott az irodalom
perifériáján, ekkor alakultak ki olyan sztereotípusok, mint a „sokdioptriás szemüvegű filosz”, aki teljesen érdektelen, a 18. századi latinnyelvű értekezésekben a kötő-

szavakat számlálgatja, vagy a divatos író körül ólálkodó kékharisnya, ki az író elejtett
megjegyzéseiből filozófiai világképének dualizmusát cédulázza. Az említett korszak

vége felé pedig a világnézeti átfogóság és az azonnali értékítélet hirdetés igénye

helyezte torz perspektívába a filológiai vagy bibliográfiai kutatások jelentőségét, vagy
értékét. Ekkor születtek az ajánló bibliográfiák, amelyek nem a kérdésre vonatkozó

anyag könyvészetét tartalmazták, hanem egyrészt Marx, Engels, Lenin és Sztálin
utalásait, ha voltak az említett szerzők műveiben olyan utalások, melyeket bármilyen

nyakatekert módon kapcsolatba lehetett hozni a témával, másrészt azokat a „nem
polgári” szemléletű műveket, amelyeknek határozott mondanivalójukból az éppen
akkor helyes politikai következtetést lehetett levonni.

Ha a korszak elejére vonatkozó szociográfiai tényezőket akarjuk megvizsgálni,

elsősorban a magyar szellemi élet geográfiai kiterjedésének szűkösségére kell utal-

nunk. Igaz, hogy a vidéki egyetemeken is tudományos munka folyt és vidéken is
éltek írók, a magyar szellemi élet azonban mégis a pesti egyetem, az akadémia, a

kávéházak világában „zajlott” Pesten. Mindenki ismert mindenkit. Az egyik asztalnál Karinthy írta gyilkos humorú krokiját és tudta, hogy a vele szemben lévő asztal-

nál ülő kopasz, merev tarkójú úriember az ómagyar kor hangzórendszerével viasko-

dik már húsz éve s eddig egy nyúlfarknyi értekezése látott csak napvilágot. Másik
asztalnál az Est lapok rendőrségi tudósítója rágta a körmét, mert egy fia gyilkosság

sem történt aznap s félóra múlva lapzárta lesz. Költők, feltalálók, álhírlapírók, világmegváltó gondolatok apostolai éltek együtt ebben a közös életformában, melyet a

pénztelenség, az egzisztencia hiánya hozott közös nevezőre. Hogyan lehetett volna
itt, mondjuk a Közép-Duna medence régészeti bibliográfiájának kérdéseivel előho-

zakodni – a téma nevetségességét talán még a gondolat dédelgetője is azonnal látta,
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itt, ahol Rejtő Jenő kéziratrészletekkel fizette a pincért, s a mellette ülő úrnak határozott elképzelései voltak a gazdasági válság azonnali orvoslására. Ám az egyetemek

túltermelték a kis ország szükségletét bölcsészdoktorokban s ezek nagyrészben az
utcára, illetve a kávéházakba kerültek, mivel a magyar társadalom mechanizmusa

nem volt képes foglalkoztatni a „fölösleges tudományok” (Hatvany Lajos ironikus

elnevezése) művelésére aspirálókat, mint történt ez a nyugat-európai országokban,

ahol állami alkalmazásban, vagy nagyvállalatoknál előbb-utóbb egzisztenciát talál-

tak. E kisszerű közép-európai tudományos világnak utolsó mohikánjai még ma is
ott üldögélnek a fogyó bécsi kávéházakban, s zsírpecsétes mellényükről csak akkor

sodorják le a sóskifli maradványait, ha a kopaszodó, hajlotthátú főpincér erős, de
megkopott hangon a „Herr Doktor Professort” kéri a telefonhoz.

Ezalatt Nyugat-Európában a technikai civilizáció felgyorsuló fejlődése s a nyom-

tatott anyag hatványozottan fejlődő termelésének imperatívusza elsődlegessé tette az
információ tárolás és rendszerezés kérdését. Korunk irdatlan információ tengerében
már senki sem képes eligazodni. Könnyű volt a reneszánsz bőrkötényes mestereinek

a klasszikusok, a művészetek és kortárs technológia ismeretében polihisztorkodni;

szobrot faragni és aviatisztikai felfedezéseket tenni. Ma egy-egy szaktudományon
belül bibliográfiák, katalógusok és szakmutatók segítségével még úgy-ahogy tájéko-

zódik a kutató. Bár Marshall McLuhan, a komputerizált információk korának prófétája már azt látja, hogy új technológia nélkül az információözön betemeti az em-

beriséget, mint valami szuperhidrogénbomba sugárfertőzött hamuesője. A helyzet

talán még nem annyira kétségbeejtő, mint ahogy a látnok leírja, hiszen Malthus
jövendölése a népességrobbanásról is több mint másfél évszázaddal előzte meg korát, s csak napjainkban közeledik a beteljesedéshez.

De nemcsak a technológiai felkészültség eredményezte, hogy a kaotikus infor-

máció termelésben úgy ahogy áttekintéssel rendelkezhet a nyugati kutató, hanem az
is, hogy az angol, francia, német és az amerikai szellemi élet „geográfiai kiterjedése”

sosem eredményezett olyan szűkös szimbiózist, mint Kelet-Európában. Senki nem

tagadná, hogy Angliában, vagy Amerikában is vannak költők, akik egyben egyetemi
tanárok, könyvtárosok, akik ugyanakkor regényírók, a szellemi élet sok területén

találunk hasonló „átfedéseket”, de a szellemi élet geográfiai tágassága miatt ez a
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tünet nem eredményezett a kelet-európaihoz hasonló értékítéleti válságot, a geográ-

fiai tágasság miatt nem nyomorodhatott el egyik vagy másik segédtudomány.

A komputerek korában mindez egyre világosabb, hiszen a bibliográfia nem más,

mint egy primitív, lassan működő komputer, ahol az információ visszaszerzése
(information retrieval) körülményesebb, mint a gépi tárolású információk esetében.

Mivel a technológiai fejlődés ma az Egyesült Államokban a leggyorsabb, szükség-

szerű, hogy az információ tárolás és visszaszerzésének technológiája is itt a legfejlettebb. Erről bárki percek alatt meggyőződhet, ha valamelyik nagy egyetem kézi-

könyvtárában a bibliográfiai részleg gazdagságát megtekinti. Az anyagi lehetőségek

és a technológiai fejlettség olyan vállalkozások végrehajtását engedi meg, melyekre

ma még Kelet-Európában gondolni sem lehet, s a gazdag nyugat-európai tőkés

országok is csak lélegzet-kifulva állják a versenyt.

A magyar irodalom bibliográfiai kézikönyve is ennek az információ rendszerező

technológiának köszönhető. Jelentősége persze nem rendkívüli az amerikai biblio-

gráfiai termelés perspektívájából nézve, sem méreteiben, sem témája miatt. Egészen

más kérdés, hogy a magyar irodalomtudomány szempontjából viszont nagyjelentőségű, mert ez az első ilyen kézikönyv. Méreteiben és célkitűzéseiben kisebb vállalkozás, mint az angol megfelelője, J. M. Bateson négy kötetes Cambridge Bibliography

of English Literature-je, amely harminc éve jelent meg, s már azóta is testes pótkötettel gyarapodott.

A magyar bibliográfiai kézikönyv szerzője Albert Tezla, az angol irodalom taná-

ra a Minnesotai Egyetemen. Jelen munkája a korábbi, 1964-ben megjelent An

introductory bibliography to the study of Hungarian Literature (Lásd ismertetése-

met a Slavonic and East European Review 44. kötetében [1966]) kiegészítése és

továbbfejlesztése. Tezla professzor magyar származású, szülei a századforduló töme-

ges exodusa idején telepedtek le az Újhazában, ő már ott született Indiána egyik
magyar szórvány településén. Korábbi könyvének bevezetőjében leírja, hogy a gyermekkor emlékei ott kísértettek emlékezetében; egy-egy helyi szüreti mulatság, a
mesék világa, amelyben vitéz huszárok hadakoztak az ellenséggel, téli esték emléke,
mikor írástudatlan apjának olvasta fel a számára érthetetlen nyelv végtelen szótag-

számú szavait. A chicagói egyetemen folytatott angol irodalmi tanulmányai arról
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győzték meg, hogy egy nemzet szépirodalma előmozdítja az illető nép lelkivilágának

és kultúrájának megértését. Az évek folyamán a magyar kultúra iránti érdeklődése

csak nőtt, s 1955-ben nagyobb vállalkozásba kezdett, a magyar romantika kezdetei

és virágkora alkották kutatásának tárgyát. S itt kezdődtek a bibliográfiai nehézségek:

Tezla professzor angol irodalmi képzettségével ugyanúgy szeretett volna témájához

anyagot gyűjteni, ahogy egy angolszakos kutató kezd neki valamilyen témának: a

bibliográfiai segédeszközök szakszerű felhasználásával. Kezdeti nehézségei két fon-

tos dologról győzték meg: egy átfogó magyar irodalmi bibliográfia szükségességéről,
s azoknak a könyvtáraknak a feltérképezéséről, ahol magyar anyagot gyűjtenek az

Egyesült Államokban. Ebből született meg több mint tíz év munkája alapján a két
fontos bibliográfia: az első eligazítást nyújt a magyar irodalomra vonatkozó alapvető
anyagban és legfontosabb szerzők műveiben. A második, a most megvizsgálandó

bibliográfiai kézikönyv már nem egyetemi hallgatók szükségleteit van hivatva kielégíteni, hanem a kezdő tudományos kutató munkáját és a magyar anyagot gyűjtő
egyetemi könyvtárak szisztematikus gyarapításához akar segédeszközt biztosítani.

Így született meg a majdnem 800 oldalas kézikönyv, mely több mint négy és fél-

ezer bibliográfiai adatot dolgoz fel, 162 író teljes életművét, az első kiadások jegyzékével és a legfontosabb és leghasználhatóbb gyűjteményes kiadások és válogatások

jegyzékével, az íróra vonatkozó legfontosabb életrajzi és kritikai írások felsorolásával,
ugyancsak megjelölve, melyik könyvtárban, illetve könyvtárakban találhatók meg a
felsorolt munkák. Tartalmazza ezenkívül a kézikönyv számos függeléke a legfonto-

sabb időszaki kiadványok, a magyar irodalmi társaságok és díjak listáját és különféle
hasznos mutatókat. A kézikönyv bevezetőjéből megtudjuk, hány magyarországi és
külföldi szakember támogatta Tezla professzor munkáját, ám a bevezető azt is el-

árulja, hogy a tanácsadók és segítők munkáját maga rostálta meg, s ezzel a tudós
szerénységével nemcsak a kézikönyv erényeit, de hibáit is magára vállalja.

Aki valaha bajlódott bibliográfiával, nagyon jól tudja, milyen idegtépő és lanka-

datlan figyelmet kívánó munka a bibliográfiai anyag kirostálása és egységes formába

öntése. Az annotációk elkészítése külön többezer munkaórát igényel, hiszen nem

csak azt az anyagot kell átolvasni, ami bekerül végülis a bibliográfiába, hanem azt is,
ami kimarad, mivel az anyag értékelésének ez az egyetlen módja.
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Ezek után tekintsük át a bibliográfiai kézikönyv anyagát szerkezet és használha-

tóság szempontjából. A kötet, ahogy már említettem, 162 magyar író munkásságával foglalkozik, két szekcióban. Az első 1450-től 1945-ig terjed, a második 1945-től

1965-ig. (Az anyaggyűjtést 1965 augusztus elsején zárta le a szerző.) Az első részben szerepelnek mindazok az írók betűrendes sorrendben, kiknek munkássága már
1945 előtt kiteljesedett. A második rész az újabban feltűnt írókat tartalmazza szin-

tén betűrendben. A legrégibb író Janus Pannonius, a legfiatalabb Moldova György.

A feldolgozott írók száma oly nagy, hogy nem lenne érdemes tallózni: kik nem kerültek be, akiknek be kellett volna és kiket lehetett volna még bevenni. Minden
klasszikusnak számító író szerepel a bibliográfiában, a többi között már nem olyan

egyszerű eligazodni. Van például Rimay János, de nincs Szepsi Csombor Márton,
Petelei István szerepel, de Csáth Géza nem, Mándy Iván igen, de Mészöly Miklós

nem. Molnár Ferenc szerepel, de Lengyel Menyhért, vagy Bíró Lajos nem. A Nyugaton élő írók közül Aczél Tamás, Faludy György, Márai Sándor, Cs. Szabó László
és Zilahy Lajos szerepel. Fiatalabbak már csak azért sem, mert csak olyan külföldön

élő írók kerültek be a szerkesztési elv alapján, kik külföldre távozásuk előtt jelentős
műveket alkottak.

Az írók művei felsorolása előtt egy rövidebb-hosszabb bevezetés ismerteti az író

életének legfontosabb adatait, tartalmaz egy rövid értékelést s végül művei
idegennyelvű fordításainak felsorolását. Az életrajzok tényszerűek és megbízhatók,

amikor Tezla professzort magyar forrásai nem vezették félre. A legtöbb hiba az

Irodalmi Lexikonból került a bibliográfiába. Ez persze nem azt jelenti, hogy az
Irodalmi Lexikonban hemzsegnek a hibák, sem pedig azt, hogy a bibliográfiai kézi-

könyvben túl sok téves adat lenne, csupán annyit jelent, hogy bizonyos tévedések

kézikönyvről kézikönyvre vándorolnak. (Például Cs. Szabó László téves születési

helye és ideje, Aczél Tamás itt is az Irodalmi Újság szerkesztője, stb.) Az életrajzi

értékelések szűkszavúak és csak a lényegesre szorítkoznak. Például Szabó Dezsőről

ezt olvassuk: Politikai írásai és regényei nagy hatást gyakoroltak a két háború közötti

fiatal értelmiségre. Célja a magyar társadalom megreformálása volt. Szépirodalmi

munkássága erősen didaktikus, stílusa gyakran frivol. A paraszt lelki tulajdonságaiban vélte felismerni a nemzet fenntartó erőt. Weöres Sándor: Egyik legfontosabb
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huszadik századi magyar lírikus. A nyugat harmadik nemzedékének tagja. Költésze-

te erősen szürrealista és misztikus. Sokféle költői formát és technikát használ. Gon-

dolatai és érzelmi struktúrái egyedülállóak. Majdnem minden jelentősebb európai
költő avatott fordítója. Az értékelés után Tezla felsorolja a tárgyalt író műveinek
idegen nyelvű fordításait. Ezt az eljárást erősen kifogásolhatónak érezzük, több

okból. Bibliográfiában ilyen mondatoknak, mint például, amit Kölcseyről találunk:

Néhány versét lefordították bulgárra, angolra, franciára, németre, héberre, olaszra,
japánra, oroszra és svédre az információértéke majdnem abszolút zéró. Még regények esetében talán kicsit több, mert legalább tudjuk, melyik regényt fordították le.

De ezzel sem érünk sokat. Jogosan idézi Cs. Szabó László („Magyar költőkre hallgatva”, Irodalmi Újság, 1970 október 15/23.) Cushing professzor megrovó vélemé-

nyét a Magyar irodalmi lexikonnak erről „az időtlenségéről”. Mert Tezla bibliográfiájának forrása ismét csak a Magyar irodalmi lexikon. Az Irodalmi lexikon pedig

Demeter Tibor Magyar szépirodalom idegen nyelven, 1957–58 című 11 kötetes

sokszorosított bibliográfiája alapján közli a fordításokra hivatkozó „dicsőséglistát”.

Már az eredeti munka értéke is erősen vitatható, tömegesen pontatlan adataival,
kritikátlan feldolgozásával és téves címmegfejtéseivel. Távol áll tőlem Demeter Ti-

bor elmarasztalása, hiszen hézagpótló munkát végzett ott és akkor, amikor ezt nem
készítették el a szakemberek. Munkáját azonban alapos kritikával kell használni. Ha

Tezla professzor szükségesnek tartotta, mint ahogy szükséges is lenne az
idegennyelvű munkák felsorolása a fontos nyelveken, akkor ezt apróbb betűvel a

magyar tétel után a pontos bibliográfiai adatok megjelölésével kellett volna a kézikönyvben felsorolni. Ez persze lényegesen növelte volna a művel kapcsolatos munkát.

Ezután következik a tárgyalt író összes műveinek a felsorolása. Először az első

megjelenés, majd a különféle kiadások. Az első kiadások felsorolása teljességre törekszik, ezért például felveszi az író nem szépirodalmi munkáit is. (Például Móra

Ferenc archeológiai, Makkai Sándor teológiai, vagy Kemény Zsigmond politikai
könyveit és a legtöbb író kiterjedt fordítói tevékenységének eredményét.) Ez kétségtelenül nagyon felduzzasztja az anyagot, azonban a határvonalak meghúzása szép-

irodalmi és nem szépirodalmi munkák között sokszor nagyon nehéz. (Például II.
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Rákóczi Ferenc levelezése irodalmi vagy történelmi érdekességű anyag-e? Kodolányi

János finnországi útirajza, vagy Gyulai Pál emlékbeszédei szorosan vett irodalmi
alkotás-e?)

A Kiadások szekcióba már csak irodalmi alkotások kerülnek és itt a kézikönyv

felsorolja azokat a fontosabb könyvtárakat, ahol példány található NyugatEurópában és az Egyesült Államokban. Ez az irodalmi kézikönyv leghasznosabb
információs anyaga a külföldi kutatók számára. Igaz ugyan, hogy a könyvtárak állo-

mánya állandóan gyarapodik, de a kutató így mindenféleképpen tud példányt szerezni a könyvtárközi kölcsönzés igénybevételével. A tételek szövegkritikái annotáci-

ót is tartalmaznak: A jelöli a kritikai kiadásokat, B a használható, gondos szöveg-

közlést és C pedig népszerű kiadásokat. (A minősítés sokszor formális csupán, hiszen ma már közbeszéd tárgya, hogy például az Akadémia Ady összes prózai művei

kiadásának első két kötete sok kívánni valót hagy hátra, ugyanez vonatkozik a Petőfi

kritikai kiadás első köteteire is.)

Következik a bibliográfiai rész, mely az íróra vonatkozó bibliográfiákat sorolja

fel, majd az életrajzi anyag bibliográfiája, mely nem csak köteteket, de folyóirat

cikkeket is felsorol, szintén a lokáció megjelölésével és a cikk vagy könyv eredményeinek rövid ismertetésével. Ugyanezt a módszert követi az íróra vonatkozó kritikai

munkásság bibliográfiájában is. A bibliográfiai kézikönyv nagyszabású anyagfeldolgozásának kétségtelenül az a legértékesebb és leghasználhatóbb része. Gyorsan és jól

eligazítja a kézikönyv használóját a kérdés legfontosabb irodalmában, megjelölve
azokat a könyvtárakat, ahonnan az anyag beszerezhető.

Igen jelentős számú folyóirat anyagát dolgozta fel a szerző, a külföldön megje-

lent magyar nyelvű folyóiratok közül csupán az Új Látóhatárt hasznosította, bár
véleményünk szerint a Magyar Műhely, Katolikus Szemle és Irodalmi Újság is tar-

talmaz fontos és hasznosítható anyagot. A C jelzésű Függelék az idézett folyóirato-

kat röviden jellemzi megjelölve azokat a könyvtárakat, ahol megtalálhatók. Ez fölöslegessé teszi az írókról szóló életrajzi és kritikai bibliográfiában a folyóiratok lokációjának megadását, hiszen a végén az összes használt folyóiratok lokációját meg-

kapjuk betűrendben. (A jellemzések példájaként iktassuk talán ide az Új Látóhatár-

ról szóló részt: Világirodalmi és politikai cikkek. Különleges célja a forradalom esz-
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méinek szolgálata és a magyar nyelv és irodalom fejlesztése. Eredeti szépirodalom.
Könyvszemle. Megjelenik kéthavonta, stb. Az Irodalmi Újságról ezt a bosszantóan
pontatlan megállapítást találjuk: Emigráns magyar írók és újságírók gyakran indítot-

tak ilyen nevű irodalmi lapot külföldön. Faludy György szerkesztett egyet London-

ban. Egy másikat Aczél Tamás szerkesztett Párizsban 1962 óta.

Anélkül, hogy politikai élét keresnénk, a szerző eléggé ellentmondóan fogalmaz

meg egyes jellemzéseket. A Magyar Írók Szövetségéről megtudjuk, hogy a szocialista haladás jellegével kapcsolatos különböző nézetek megvitatásának fóruma lett

1953–56 között. Egyik 1956 szeptemberi gyűlésén jóváhagyta Nagy Imre politikai

elgondolásait és olyan vezetőséget választott, mely ezeket a koncepciókat támogatta.
1956 decemberi ülésén kihirdette a „Gond és hitvallás” című manifesztóját, mely a

Magyar Forradalmi Munkás-Paraszt Párt(!) kormányának politikáját ellenezte. A

kormány betiltotta 1957 elején, stb. Ugyanakkor az Irodalmi Újságról: (mely, mint
ismeretes, az Írószövetség hivatalos lapja volt) 1955 végétől fokozottan ellenezte a
hivatalos kommunista rendszert és támogatta az ellenforradalmi tevékenységet. Míg

az első megfogalmazás gondosan kerüli az állásfoglalást, a második idézet eléggé
élesen minősít, melyet nem várnánk el egy irodalmi bibliográfia tudós szerkesztőjétől. Déry Tibor jellemzésében viszont ezt találjuk: Az 1956-os forradalom idején

kormányellenes. A zavart tovább fokozza az Élet és Irodalom jellemzése: Irodalmi
és kritikai hetilap, mely azokat a szerzőket és kritikusokat publikálja, akik vállalták a

néphatalom erősítésének szerepét az ellenzéki ideológiai tendenciákkal szemben. A

jámbor olvasó itt elgondolkodhat, hogy milyen véleményt alkosson ezekből az ellentmondó értékelésekből.

Összegezve az elmondottakat, néhány kritikai észrevételünk ellenére le kell szö-

gezni, hogy Tezla Albert bibliográfiai kézikönyve jelentős nyeresége a magyar irodalomtudománynak. Korábbi bibliográfiájával együtt használható, tudományos színvonalú bibliográfiai segédeszköz, mely minden külföldi kutató számára elengedhe-

tetlenül szükséges. De nyeresége a bibliográfia a magyar kutatóknak is, még negatív
erényeivel is, mert a magyar írókról összegyűjtött életrajzi és kritikai anyag hiányai a
magyar irodalomtudomány adósságainak listája. A bibliográfia lapozgatása

ráébreszheti használóját, hogy mily sok klasszikus íróról nincsen monográfikus fel162

dolgozás, s mily sok fontos kortárs íróról az összes kritikai anyag csupán néhány
könyvrecenzió. Reméljük, hogy a bibliográfiai kézikönyv hozzájárul ezeknek a hiá-

nyoknak a megszüntetéséhez, s reméljük, hogy nagymértékben megkönnyíti majd
az angolszász nyelvterületen a magyar irodalommal foglalkozó tudományos munka
fellendülését.
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JANCSÓORSZÁG1
Jancsó Miklós 1956 táján készítette el első filmjét.2 Egyik kisfilmje a San Franciscoi

Nemzetközi Filmfesztiválon nyert díjat. Az Így jöttem, a Szegénylegények a Csilla-

gosok, katonák, a Csend és kiáltás valamint a Fényes szelek sikere után a nemzetkö-

zileg elismert filmrendezők élvonalába tartozik. Mindez néhány év alatt történt:
külföldi hírnevét a Szegénylegényekkel alapozta meg 1966-ban.

Miről szólnak Jancsó filmjei? Akik ismerik művészetét, tudják, hogy Jancsó

minden filmjében ugyanazt a kérdést teszi fel. Adva van egy történelmi helyzet,

melyben Jancsó az emberi viselkedési formákat elemzi. Ebben lehetne összefoglalni
a Jancsó filmek lényegét. Ha hozzáadjuk, hogy a filmek forgatókönyvét mindig

Hernádi Gyula írja, a főhős pedig Kozák András – aki minden bizonnyal a rendező
alteregója a filmben, s hogy a tájék majdnem azonos, hogy a kamera ugyanabból a

szögből kíséri a szereplők sorsát, majdnem mindent elmondtunk amit a felületes

szemlélő észrevehet. Jancsó bátor rendező, nem fél az ismétléstől, mert tudja, kérdésére csak úgy kaphat választ, ha minél több oldalról közelíti meg a problémát.

Ez történik a Szegénylegényekben is. Adva van a történelmi helyzet: az 1860-as

években, valahol a magyar Alföldön szabadlábon van még néhány betyár – nevezzük

őket jobb angol szó híjján banditáknak – és legendás vezérük Rózsa Sándor. A ban-

ditákat nem is annyira bűntetteik miatt, hanem mivel ők az 1848-as forradalom

rebellis szellemének utolsó képviselői, akarja felszámolni a hatalom. Kormánybiztost

küldenek ki, aki sikeresen oldja meg a feladatát. Erről szól a film. Lehetne romanti-

1
2

Megjelent a Új Látóhatár 1972. évfolyam 1. számában.

Részlet a Kaliforniai Egyetem kelet-európai filmhetén Jancsó Szegénylegények című
filmje bevezetőjéül tartott angol nyelvű előadásból.
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kus történelmi melodráma is. Azonban nagyot téved az, aki Jancsóban az elvetélt
romantikust keresi.

Ennek ellenkezőjéről rögtön a film egyik első jelenetében meggyőződhet. Vakító

síkságon vagyunk, két sötét ruhás ember gyorsütemű párbeszéde után az egyik elindul a látóhatár felé. Feszültségnek nyoma sincs. Nemsokára lövés dördül, s az alak
lezuhan. A lövést megelőző párbeszéd nem tűnt barátságtalannak, a két alak viszonyáról mégis azonnal meggyőződtünk. A kamera nem időzik a lezuhant emberen,

elmozdul, kört ír le, az eseményt perspektívába helyezi. A hangok élesek és tiszták,
de nem erősek. A párbeszéden kívül csak a szélben hullámzó fű zizegését halljuk. Az
égbolt felhőtlen. A Jancsó filmekben az emberölés vértelen, nem kötődik hozzá

semmiféle érzelem, de legfőképp indokolatlannak és emiatt esetlegesnek tűnik.
Megtörtént, de másképp is történhetett volna. Ugyanakkor természetes is, mert az
egyik ember fegyvertelen. Akinél a fegyver, annál a hatalom, aki fegyvertelen ezt
elfogadja. Mint Camus Közönyének hőse a halálos ítéletet. Nincs mit moralizálni,

mivel értelmetlen. A halál olyan mint egy lépés a sakktáblán: Vezér kiüti a Futót.

Jancsóország zárt, öntörvényű világ, mintahogy a sakktáblán sem lehet a szabá-

lyokat megszegni; a törvényeket megsérthetem, a szabályokat soha, mert a törvény
értékítéleteken alapszik, szabály nélkül viszont nincs játék. A törvény morális világ-

rendet takar, a játékszabály egy zárt világ kombinációs lehetőségeit tartalmazza.

Jancsóország sakktáblája a szélesvászon, mert a film azon a végtelennek tűnő síkságon játszódik le, melynek barbár szépségét George Höllering fedezte fel a kamera

számára (Hortobágy, 1934.). (A kietlen táj döbbenetes szépségét Amerikában Antonioni fedezte fel a Zabriskie Pointban, s nem véletlen, hogy Antonioni az a ren-

dező, akinek saját tájképé van, melynek semmi köze a valós világhoz. Gondoljunk

csak a Nagyítás londoni parkjára, vagy a Vörös sivatagra.) Jancsóországban nem

lehet elrejtőzni. Növényzet alig létezik. A perzselő nap éles körvonalú árnyékokat

rajzol vakító fehér, valószerűtlennek tűnő építmények köré. Nincsenek tereptárgyak,
amelyek mögött valaki meglapulhatna. Teljes csend van, csupán a szél zizeg olykor–

olykor a satnya fűszálak között. Nagynéha egy magános kutyavonítás hallatszik,

vagy egy–egy madárhang. Ha itt egy emberi lény természetes ösztönét követve menekülni akar, nagyon hamar felfedezi, hogy fogoly: a végeláthatatlan síkság szűkebb
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börtön, mint a cella. Nincs mihez viszonyítania a helyzetváltoztatását, nem tudja
megőrizni a saját különállóságát, mert ez a nem viszonyítható vízszintesség szeman-

tikailag lehetetlenné teszi a meghatározást. Pedig minden emberi alak élesen ki-

emelkedik mint megannyi függőleges jelenség. Rögtön megfigyelhető, hogy két
csoportba oszlanak: az elnyomó és az elnyomottak csoportjába. Ez a többféle mó-

don is jelentkező ellentétpár jellemző Jancsóország játékszabályaira, mintahogy a
komputer segítségével is csak úgy lehet a jelenségeket érthetővé tenni, ha a bonyo-

lult viszonylatokat a lehető legegyszerűbbre bontjuk le, illetve addig analizáljuk őket,
amíg minden kifejezhető a kettes számrendszerben. Jancsó is addig elemzi a világ

jelenségeit, amíg azok alapvető ellentétekben ki nem fejezhetők: fehér–fekete, víz-

szintes–függőleges, csend–kiáltás, erős–gyenge. Egy nagyon fontos jellemzője van az
ellentétpároknak, nem tartalmaznak értékítéletet: jó és rossz nem szerepel a kategó-

riák között. Nincs Jancsóországnak semmi köze egy leegyszerűsített hegeli világképhez sem, mivel szintézist nem keres. Világa inkább hasonlítható Mondrian

absztrakt rendezéséhez, ahol minden a tovább nem egyszerűsíthető geometriai for-

mákban kerül kifejezésre, ahol az értékítélet végleg elkerülhető, mivel ki tudja vajon
a vízszintes jobb-e, illetve szebb-e, mint a függőleges.

Ezért nincs szükség a történelmi összefüggések ismeretére Jancsó filmjeiben.

Csak kétféle ember van: az egyiknek hatalom van a birtokában, a másiknak nincs.

Tehát az elnyomó–elnyomott ellentétpár az erős–gyenge ellentétpáron alapszik. Az

erős mindig elnyomja a gyengét. Ez Jancsó kiindulópontja. Ezt az ellentétpárt elem-

zi filmjeiben, olykor egy szinonima ellentétpár felhasználásával: üldöző–üldözött,
mert az üldöző mindig üldözi az üldözöttet.

A Szegénylegények üldözöttjei egyszerű emberek, parasztok, tanyásemberek, s

nagyon valószínű, hogy nagyrészük semmit sem követett el, amiért üldözni kellene

őket. Ez megint megvilágítja Jancsóország játékszabályait: az üldözöttet nem azért

üldözik, mert valami oka van ennek, hanem mert végső elemzésben az ellentétpár
hatalomnélküli feléhez tartozik. Az üldözöttek mind jól körülhatárolt emberi lé-

nyek, mindegyiküknek megvan az a néhány tulajdonsága, mely megkülönböztethe-

tővé teszi őket. Az egyik elárulja a másikat, az egyik többet szenved, mint a másik,
az egyik sikeresebben ügyeskedik, hogy kiszabaduljon a kelepcéből, ahova a hatalom
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birtokosai juttatták, mint a másik. Viselkedésformáik a lehetséges emberi magatartásokat példázzák.

A hatalom birtokosai sokkal inkább egyneműbbek. Egyenruhát viselnek, s külö-

nös – már majdnem azt mondanám – ellenséges figurákként mozognak a tájban.

Látszólag céltalanul jönnek–mennek, de tudjuk, hogy ez a céltalanság csak szá-

munkra érthetetlen, s így érzelmileg rögtön a hatalomnélküliekhez sodródunk, kik-

nek viselkedési formáin éppúgy átlátunk, mint üldözőik. Egy idő után azt is megérjük, hogy az egyenruhás alakok, akik alig megkülönböztethetőek, egy személytelen

parancsuralmi rendszert képviselnek; egyéniségük ezért mosódik el, mert a hierar-

chia belső tagozódását nem ismerjük. De az nyilvánvaló, hogy nem egyforma mér-

tékben részesei a hatalomnak; a kifelé egységesen megnyilvánuló elnyomás képviselői, belső struktúra szerint felelősséggel tartoznak bizonyos számunkra ismeretlen

fölötteseknek. Figyelmünket lekötő emberi lényekké csak akkor válnak, ha kikerül-

nek a hatalom birtokosai közül. (Egyszer például egy tisztet lefokoznak és a foglyok

közé taszítják.) De a hatalom belső struktúrája mindvégig titokzatos marad a fog-

lyoknak és a nézőknek egyaránt. A hatalmi gúla legalján elhelyezkedő is tud valami
olyasmit, amit sem a néző, sem az elfogott nem tudhat.

Mivel Jancsóország a külvilágtól hermetikusan elzárt, a hatalom képviselői nyu-

godtan kiélhetik legtitkosabb vágyaikat is az üldözöttek megkínzásában és megszé-

gyenítésében. Hogy mi történik a síkságon lévő tanyán és barakkban, az a hatalmi
gúla csúcsán lévő hatalombirtokosoknak érdektelen, őket csak az eredmény érdekli.
Jancsót sem a szenvedés érdekli elsősorban, ezért a kínzás és megszégyenítés soha
nem kerül a kamera fókuszába. Gyakran a háttérben történik, miközben a cselek-

mény előttünk pereg. A szenvedés okozása és elviselése közönnyel történik, mintha
természeti jelenség lenne. A bebörtönözöttek számára a puszta élet sem jelenti mindig a legtöbb értéket. Az egyik jelenetben megvesszőznek egy meztelen nőt. Az
egyik fogoly, akit kényszerítenek, hogy a jelenetet nézze, s akiről sejtjük, hogy a

megkínzott nő szeretője, inkább a halált választja, mert a látványt elviselhetetlennek

tartja. Példáját többen követik. Romantikus szemlélettel azt vélhetnénk, egyfajta
értékrendszer megsértése miatt tiltakozik az öngyilkos. A jelenet a tömeghisztéria

látszata ellenére is csak azt bizonyítja, hogy az öngyilkosság az egyetlen szabad aka167

ratból választott emberi cselekedet, mellyel a játékszabályok el nem ismerését kimutathatjuk.

De a jellemző az, ahogy az elnyomottak nagy többsége belenyugszik sorsába, sőt

kollaborál az elnyomóval önmaga elpusztításában. S ezzel kapcsolatban Jancsó egyik

kritikusa nagyon érdekes kérdést vetett fel. Ha az utóbbi negyven év borzalmaira
gondolunk, önkéntelenül felmerül a kérdés, miért nyugszanak bele az emberek a

saját elpusztításukba? Miért lehetett százezreket a gázkamrába hajtani, anélkül,
hogy tiltakozni próbáltak volna? Miért vettek részt aktívan a szörnyűségekben egy-

szerű, normálisnak tűnő emberek? Miért lehetett embermillióknak bemagyarázni,
hogy a tegnapi bátor harcostárs ma gerinctelen hazaáruló?

Azt hiszem, a kérdés akadémikus. Aki Kelet–Európát ismeri, tudja, hogy lehe-

tett ilyet csinálni, s mivel tudja, hogy lehetett, a miért nem érdekli. A miért Jancsót

sem érdekli, mert tudja, hogy miérttel kezdődő kérdésre releváns választ adni nem

lehet. Annál inkább érdekli a hogyan. Művészetének forrása ez. Érti a dolgok ho-

gyanját. Meg tudja mutatni hitelesen, hogyan vették rá Gajdor Jánost, hogy társait
denunciálja.

Egy amerikai kritikus Jancsót a művészi kegyetlenség mesterének nevezte. Ez,

azt hiszem, félreértés eredménye. Ez azt is jelenthetné, hogy Jancsó egy modern

Marquis de Sade. Kétségtelenül nem az, mivel érzelmileg nem kötődik. A Szegény-

legények legkiemelkedőbb tulajdonsága a hűvös intellektualitás. Mi háborodunk fel
az emberi szenvedés láttán, Jancsó csupán azt mutatja meg, hogy szigetelnek el a

hatalom birtokosai egy bizonyos csoportot az elfogottak között. Hogy az erkölcsi

felháborodást ne ő sugallja és mivel gyűlöli a pszichologizálást, nagyon kevés sza-

badságot enged a színészeknek. Beszédben csak a közlést engedi, a véleményt, értékítéletet a nézőre bízza. Az alakítás pedig csak a legfontosabb jegyeket tartalmaz-

hatja, melynek alapján a személy felismerhető lesz. Szubjektivitását a kamera moz-

gatásával iktatja ki. Közelről láttat egy bizonyos eseményt, majd hirtelen a kamera

megindul, félkört ír le, s mikor újra visszatér a jelenetre, már sokkal messzebbről

látjuk az eseményt. Az emberi lény, kinek a halála csak egy pillanattal ezelőtt még
érzelmileg elkötelezte a nézőt, hirtelen perspektívába kerül, távolinak tűnik, s azon-
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nal megérteti az emberi élet kozmikus jelentéktelenségét. Ez az, amit Camus a világmindenség jóindulatú közönyének nevez.

A kamerával történő manipuláció azonban modorosságot eredményezhet, s Jan-

csó nem mentes teljesen a modorosságtól. Ez mindenképpen elkerülhetetlen, mivel

filmjeiben mindig ugyanazt az emberi viszonylatot vizsgálja: elnyomó–elnyomott,
üldöző–üldözött. De egyben azt is bizonyítja, hogy Jancsó stílusa fegyelmezett, nem
használ olyan stiláris eszközt, mely nem szolgálja mondanivalóját a legmesszebbmenően. A fentiek alapján azt gondolhatnánk, hogy Jancsó diktatórikus rendező. Nagyon meglepő olvasni a New Hungarian Quarterly egyik utóbbi számában, hogy ez

nincs így. Az újságíró végignézte a Csillagosok, katonák forgatásának egyik jelene-

tét, s igencsak meglepődött: Jancsó sokszor tétovázott, s nem tudta eldönteni, hogy
például a kamera milyen szögből készítse a felvételt. Milyen rendező az, aki nem

tudja, hogy mit akar? Jancsó habozása csak azt jelenti: legtöbbször a helyszínen

komponál, a forgatókönyvet csak ímmel–ámmal használja. A helyszín elsődleges
figyelembevétele a művészi kompozíciójú képek titka. A színészeknek sincs előre

megírt szövege: a helyzetből adódóan kell valamit mondaniok s ez a „valami” nem
tartalmazhat értékítéletet. Ez pedig a rendező és színészek érzelmi kötődöttségének
kimutatását gátolja meg.

Azt hiszem, a fentiekből világos, hogy miért csak keret a történelem Jancsónak.

Csak arra szolgál, hogy mondanivalóját hordozza. Mi is hát Jancsó politikai mondanivalója? Egyszerűen csak a parancsuralmi politikai rendszereket támadná? Könynyű lenne úgy vélnünk, hogy a hatalom birtokosai egy specifikus totalitáriánus rend-

szert szimbolizálnak talán, éppen az oroszt az 1956-os forradalom idején. Ez elter-

jedt nézet. Ezek ellenére Jancsó egymás után forgatja a filmjeit, s a filmek nyugati
forgalmazását a magyar kormány nem gátolja. Jancsó pedig nem nyilatkozik, pedig
nyugati szereplései alkalmával sok mindent kérdezgetnek tőle a nagy fantáziával

megáldott újságírók. Jancsó hallgat, úgy érzi, az üzenet ott van a palackban. Ábrázolja a szenvedést. A Szegénylegényekben egyszerűen bemutatja, mit csinál az üldöző az üldözöttel. Ha ennek politikai jelentősége van, ezt a jelentőséget mi adjuk a

filmnek. Rózsa Sándor szabadcsapatának léprecsalását a hatalom képviselői az áldo-

zatok biztos pszichológiai ismereteinek a segítségével érik el. „Beugratásukat” tragi169

kusnak érezzük, bár meggyőződésem szerint naivságukat, mellyel léprementek, sok

néző nevetségesnek is tarthatja. Mindez vélemény dolga. Azt azonban nem szabad
elfelednünk, hogy mi a nézők szabadok vagyunk, a szereplők a vásznon nem.

Bizonyos értelemben osztozhatunk az elnyomók bűntudatában, ha az elnyo-

móknak van bűntudatuk. Persze ez megint csak egy érzelem, mellyel mi kötődünk a

filmhez. S kétséges, hogy Jancsónak szüksége van-e az érzelmeinkre? Mert egyéb-

ként is ki a bűnös a Szegénylegényekben? A hatalom képviselőit nem tarthatjuk

igazán bűnösöknek, mivel ők Jancsóország játékszabályai szerint megmásíthatatlan

adottságot képviselnek csak. Azt hiszem Gajdor János, a szerző–mozgó, tanyás

ember az igazi bűnös. Eleinte szimpatizálunk ügyeskedéseivel, mellyel a szoruló

hurokból igyekszik menekülni. Az életösztön egyre inkább követelődzik, s lelkiis-

meretlen denunciánssá teszi. Amikor eléri végzete, már senki sem sajnálja.
Jancsóország különös világának struktúrája arra enged következtetni, hogy a re-

ménytelen helyzetben lévő, emberi jogaitól és méltóságától megfosztott, megkínzott
áldozat bűnrészessége, kollaborálása számít.

S talán ez Jancsó Miklós mondanivalója; az erkölcsi felháborodás, azon, hogy az

üldözött kollaborál sajátmaga üldözésében. Jancsó morális felháborodását pedig
kétféleképpen értelmezhetjük. Takarhat pesszimizmust, de tartalmazhatja a kívánalmat is, mely szerint jönnie kell az időnek, mikor a tömör csöndet átható kiáltás

töri meg – mely mint a trombitaszó Jerikó falait – leomlasztja az üldözők, a hatal-

mon lévők erőszakszervezetét, melynek zökkenőmentes működése a kollaboráláson

alapszik. Ha ez így van, Jancsó Miklós elkötelezett művész, s mint minden nagy

elkötelezett művész, nem egy ideológiának az elkötelezettje, hanem azoknak az
értékeknek, melyek együttes jelölésére a humanizmus szót használjuk.
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KINEK A NYELVÉBEN ÉL A NEMZET?1
Kora gyerekkorom óta falom a szótárakat és lexikonokat. Ha egyszer nekem is feltennék a megtisztelő kérdést – a már unalomig ismételt körkérdés keretében –, hogy
melyik az a tíz könyv, amit egy lakatlan szigetre magammal vinnék, bizony bevallanám, hogy nem vinném én a Bibliát, se Dosztojevszkij vagy Tolsztoj valamelyik

regényét, de még Petőfi verseskötetét sem – különösen, ha mostanában kellene

mennem, hanem csak néhány szótárt meg régi lexikont. Persze csak akkor, ha egy

lexikont vagy több kötetes szótárt egy könyvnek lehetne számítani. Azt hiszem az

Oxford English Dictionary, a nagy Larousse, meg a nagy Brockhaus társaságában

jobban el tudnám tölteni magányos napjaimat, mint akár – horribile dictu – mond-

juk A varázshegy társaságában. Ha még az Encyclopaedia Britannica egy régebbi,

lehetőleg a 11. kiadását, vagy a Révai Nagy Lexikonát, de még inkább, ha a Pallas

Nagy Lexikonát is magammal vihetném mohóságom kielégítésére, azt hiszem 20-

25 évig elég jól meglennék ezen a képzeletbeli lakatlan szigeten, főként ha korlátlan
mennyiségű Gauloises cigaretta is rendelkezésemre állna.

Ne értsen félre az olvasó, nem akarok az antisznobság szerepében tetszelegni, de

szeretném látni azt a megátalkodott Tolsztoj rajongót, aki évente nyolc-tízszer elol-

vassa a Háború és békét, húsz éven keresztül. Bár elismerem, kivételek is vannak.

Latin tanárom mesélte, hogy orosz fogságban egyetlen könyvvel rendelkezett, há-

rom évig azt olvasta minden szabad idejében eleinte csak magának – később pedig

szép szóra éhes bajtársainak. Fejezeteket tudott kívülről a francia nyelvű könyvből és
a rögtönzött magyar fordításból is. A regény szereplői ott éltek velük, megosztva a
zimankós oroszországi éjszakák szolzsenyicini magányát.

1

Megjelent az Új Látóhatár 1974. évfolyam 1. számában.
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De hogy visszatérjek a kérdéses tíz könyvhöz – nem tudom pontosan, hogyan

válogatnám össze őket, egy azonban kétségtelen: a most megjelent Magyar Értelmező Kéziszótár2 feltétlenül köztük lenne. Mert fájdalom – közvetlen elődjét, A

magyar nyelv értelmező szótárának hét testes kötetét bizony kiszorítaná az útipogygyászomból. Nemcsak a súlya, hanem a terjedelme miatt is. Nézzük meg a statiszti-

kai adatokat: a hétkötetes szótár majdnem hét és félezer oldalon 58 000 szót ír le
külön szócikkben, míg a Kéziszótár másfélezer oldalon mintegy hetvenezret. Hogy
adódhat ez a jelentős különbség? Egyrészt tipográfiai megoldások segítségével: a

Kéziszótár kisebb betűtípussal készült, másrészt tartalmi tömörítéssel: a hétkötetes
szótár mintegy 115 000 szépirodalmi idézetet mutat be az értelmezett szavak jelen-

tésének szemléltetésére, a Kéziszótár szemléltető anyagot nem hoz és az értelmezései is rövidebbek. Nézzünk példákat: VIRÁGKOR az Értelmező Szótárban „Valakinek életében, valaminek fejlődésében az a korszak, amelyben valaki testi és szellemi erejének teljében, virágjában van, vagy valami teljes gazdagságában, erejében,

hatásában nagyszerű alkotásokkal, eredményekkel kibontakozik”. Kéziszótár: „Valakinek, valaminek az életében, fejlődésében a legfejlettebb, eredményekben leggaz-

dagabb időszak”. A Kéziszótár meghatározása kétségtelenül rövidebb, tömörebb és

ugyanakkor éppen olyan pontos, mint az Értelmező Szótáré, amit pontossága mellett egy kicsit körülményesnek is tartok. Olykor a megfogalmazás nemcsak egysze-

rűsödött, de szelídült is: ELLENFORRADALOM „A hatalmuktól megfosztott
kizsákmányoló osztályok reakciós harca, rendszerint fegyveres felkelés a forradalom
vívmányai ellen a forradalom előtti állapotok, saját uralmuk visszaállítása érdeké-

ben.” (ÉrtSz.) „A reakciós erőknek a megdöntött rendszer visszaállítását célzó felkelése.” (ÉkSz.)

De nemcsak azért vinném a Kéziszótárt magammal arra a bizonyos sohasem-volt

lakatlan szigetre, mert tömörebb, mint hétkötetes elődje, hanem inkább azért, mert
mint Kosztolányi mondja: „Van-e a szótárnál gazdagabb, élőbb, lelkesebb valami?

Benne van nyelvünk összes szava. Benne van a virágok, ásványok, rovarok, háziállat-
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ok és fenevadak, a szerszámok, a közlekedési eszközök és felszerelések, a fegyverek
és hangszerek, a mesterségek, a testrészek és a nyavalyák neve. Benne van a gyön-

gédség és a gorombaság minden árnyalata, az udvariasság és a gorombaság, a szemé-

rem és a trágárság, a szépség és rútság, az illat és a bűz, a tisztaság és a szutyok, a

boldogság és a boldogtalanság, az önfeláldozás és a gyilkosság. Benne van a múltam,
a jelenem és a jövendőm. Benne van az életem. Benne van a halálom is. Benne van a
sorsom.” Ott van minden a szótárban, csak meg kell keresni.

Ott van korábbi életem, ott vannak a hazug jelszavak: álltunk „arccal a vasút fe-

lé”, Gerő Ernő, a hídverő ukázára gyűjtöttük a vasat és a fémet, mert ezzel is a békét

védtük (bár Margitay Pista megjegyezte az osztályban – hogy szerinte a vas is fém –

s ezért osztályfőnöki megrovásban részesült), tudtuk, hogy nem rés, hanem erős

bástya vagyunk a béke frontján, békeházban laktunk („Ez a ház békeház” – hirdette
a rigmus), vigyáztunk, hogy meg ne együk az aranytojást tojó tyúkot ott az épülő-

szépülő vas és acél országában. Ugyanakkor nem volt még mikrostruktúra, meg

mélyinterjú, nem beszéltünk idegen nyelveket anyanyelvi szinten, a lelkes és öntuda-

tos DISZ-fiatalok nem hordtak még miniszoknyát, nyoma sem volt a parttalan

realizmusnak, nem vizsgáltuk az irodalmat komplex módszerekkel, az irányzatokat

még nem neveztük „nemzetközi műszó”-val trendnek, nem volt még magyar design,

csak iparművészet, meg ipari formatervezés, nem voltak még ostornyeles ívfénylám-

pák és „kijelölt gyalogos átkelő helyek”, ahol a Zsigulik nap mint nap elüthetik a 15

éven aluli és 60 éven felüli gyalogosokat, a jégszekrényt sem nevezték még hűtő-

szekrénynek, a tinédzserek is csak kamaszok, meg bakfisok voltak, a vállalati igazgatók sem tudták még, hogy egy szép napon menedzserek lesznek belőlük, meg hát a

földalattit sem nevezték előkelően metrónak, jó ital volt a narancsszörp, ha volt, s
bizony még nem választhattunk a narancsszörp és a dzsúsz között (mint egy pincér
megmagyarázta a Várban: „a dzsúsz, kérem az narancsból készül, a narancslé pedig…” s itt jelentőségteljesen megvonta a vállát), a zsíroskenyeret egybe írtuk, a

vajas kenyeret pedig külön, tudja Isten miért … talán mert csak a „zsíros kenyér”
fejezett ki egy fogalmat, a vajas kenyér pedig fogalom volt…

De nem akarok a jó öreg Gvadányi peleskei nótáriusaként dörmögni, morózus

táblabíróként a nájmódi ellen, még csak nem is külön véleményt szeretnék bejelen-
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teni, hiszen az itt felsorolt szavak között vannak kifogástalan alkotások – a hűtőszekrény pontosabb, mint a jégszekrény (már nagyon régóta nem hordanak jeget a

jégszekrénybe a jegesemberek) – csak jó alkalomnak tartom a Kéziszótár megjelenését arra, hogy néhány változást regisztráljak az újabb nyelvhasználatban. Mert ez is a

szótár erényeihez tartozik – a szerkesztők helyesnek tartották, hogy számos újonnan

keletkezett, vagy újabban felkapott szót is felvegyenek a szótár anyagába.

Pl. LIBEGŐ „nyitott, kétszemélyes ülőhelyekkel közlekedő drótkötélpálya”, de

nincs még benne pl. az IRÁNYÍTÓSZÁM (az amerikai zip-code megfelelője). Az
újonnan felvett szavak között igen nagy számban vannak idegen szavak. Ez érthető
is, hiszen otthon az idegen nyelvek tanulása és a külföldi utazások drámai erővel

hatnak a beszélők nyelvi tudatára. Nem hinném, hogy egyszerű lenne az idegen

divatszavak átvételének igen bonyolult pszichológiai, társadalmi és nyelvi okaira

rámutatni. Kétségtelenül teljesen más okai vannak az idegen szavak gyakori használatának otthon, mint a külföldi magyarság körében.

Külföldön élők inkább szellemi lustaságból használnak idegen szót – ezt bizo-

nyítja, hogy az idegen szavak legtöbbször egyszerű dolgokat jelentenek és az idegen

szerkezetek is mindig nélkülözhetők, „Tyubbal megyek” (tube – földalatti) „az Ox-

ford Streeten szél van” (sale – kiárusítás), „bázikus ételeket főz” (basic – alapvető,
egyszerű); se szeri, se száma a lustaságból eredő tükörfordításoknak: (taxit vesz,
buszt cserél, gyomorinfluenzája van, 'taxiba ül', 'átszáll', 'gyomorhurutja van' he-

lyett).

Otthon inkább a választékosság igénye, illetve ennek az igénynek elferdült kive-

tülése okozza az idegen szavak hemzsegését nemcsak a nyomtatott szövegekben, de
él_szóban is. Hogy ez helyénvaló-e, vagy ártalmas, nem szándékom eldönteni, már

csak azért sem, mert a normatív nyelvszemlélet mindig is idegen volt tőlem. Ami
viszont figyelmet érdemel, az a hazai nyelvészek „skatulyázásának” gondolatmenete.

A szótár a szócikk végén szögletes zárójelben közli az átadó nyelvet, ahonnan a

szó származik. Tehát MOCSÁR [szláv], vagy SÚLY [?] ami azt jelenti, hogy a

mocsár valamelyik szláv nyelvből, a súly pedig egy ismeretlen nyelvből került a magyarba. Eddig rendben is lenne, hiszen hasznos az, ha egy szótár a szavak eredetére

utal. Nagyon gyakran azonban megjelenik egy olyan kategória, amivel nem sokat
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lehet kezdeni, MOLEKULA után ez áll [nk:fr]. Ez azt jelenti, hogy a szó „nemzetközi” s a francia nyelvben keletkezett. Leszámítva azt a tényt, hogy a molekula

végsősoron a latin „moles” tömegre megy vissza, kétségtelenül igaz, hogy a magyar
MOLEKULA a francia „molécule”-ből származik, bár nem tudjuk, csak gyanítjuk,
hogy valószínűleg német közvetítéssel jött a szó a magyarba.
ja:

Mik azok a nemzetközi szavak? A Kéziszótár bevezetése ezt a meghatározást ad-

„Nemzetközi szónak és vándorszónak azt a szót tekintjük, amely a világnyelvek

(angol, francia, orosz, német, spanyol) közül legalább háromnak a szókincsében

megvan. A vándorszókat még valamikor a 18.század közepe előtt, a nemzetközi
szavakat azóta vettük át.”

Tehát az újabb átvételek NEMZETKÖZI SZAVAK, a korábbiak egyszerűen

csak VÁNDORSZAVAK, a SZPUTNYIK [nk:or] kétségkívül így igaz – orosz
szó, ami a legtöbb nyelvben megjelent 1957 után. Viszont a PLEXIÜVEG a Kézi-

szótár szerint a németből jön. Elképzelhető, hogy a német volt az átadó nyelv, de a

németen kívül megvan a szó a franciában és az angolban is. (Az 1960-ban megjelent

Idegen szavak szótára szerint latin

eredetű.) Tehát legjobb esetben is ezt kellett volna a szó után írni [nk: ? ném.]

De ez sem igaz, mert a plexi görögből vett modern felújítás, mellyel egyfajta törhetetlen „műüveg”-et neveztek el gyártói. Nyilvánvaló, hogy azt a nyelvet kellene meg-

adni, melyben a szó keletkezett. S a szó azon a nyelvterületen keletkezett, ahol a

dolgot megalkották. Fölösleges lenne azon spekulálni, hogy az űrhajózás szavai

megvannak-e a franciában, vagy a németben – hiszen az esetek nagy részében a

szakszavak az amerikai angolból terjedtek el a többi nyelvben is, mivel az űrhajózás
technológiája az USA-ban a legfejlettebb. Nyilván nem ilyen könnyű a dolgunk, ha
nem konkrét főnevek eredetét keressük.

A nemzetközi szó fából vaskarika, mivel az etimológia csak történeti – diakroni-

kus – szemléletű lehet, egyébként nem lenne etimológia, a nemzetközi szó – ha

létezését egyáltalán elismerhetjük, leíró, tehát szinkronikus kategória. Nézzünk még

egy példát. A hatvanas évek elején villámgyorsan elterjedt egész Európában a „mi-

ni”. Leghíresebb és leghírhedtebb terjesztője a miniszoknya volt, ma már se szeri se
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száma a különféle mini összetételeknek. Azt azonban kevesen tudják, hogy a mini

világjáró útjára egy angol autógyárból indult. 1960-ban a British Motor Corporation, melynek egyik közismert és elterjedt márkája addig a Minor volt (a név azt fe-

jezte ki, hogy a szabványméretű kocsijuknak kihozták a „kisebb” és olcsóbb változa-

tát), tervezett egy még kisebb, még gazdaságosabb modellt, a „mini-minort”. A gyár
forgalmazói a „miniature” szót rövidítették minire. A modell igen hamar közismert
lett, a közönség megkedvelte, s analógiás névátvitellel az akkoriban alakuló nem

szabvány taxikat használó vállalatok kocsijait is mini-cabnek nevezték. Nemsokára
megjelent a minigolf, a miniszoknya, s az előképző rendkívül aktívnak bizonyult a

legtöbb európai nyelvben. Magyarban is megjelent a miniszoknya – eleinte

aligszoknyának magyarították az újságok, a humoros és tetszetős szó azonban gyen-

gébbnek bizonyult, mint a miniszoknya. A hatvanas évek vége felé megjelent a ma-

xiszoknya és a midi nem sokkal utána. A maxi még a mini képzelt ellentéte volt.

Alkotói a minimumot érezték a miniben, s a midi pedig párizsi divatszalonokban
jelent meg a mini fonetikai analógiájára a „médium”-ból. Ma már mindhárom rop-

pantul elterjedt, s elképzelhető, hogy bizonyos szóösszetételben nincs meg mind-

egyik nyelvben (pl. minigolf csak az ún. kontinentális angolban létezik Hollandiá-

ban, Németországban stb.). Az egyik magyar szakfolyóirat is „beugrott” a „mini-

mum” népetimológiának, s ebből származtatja a minit, hozzátéve, hogy a németben

(!) keletkezett. A Kéziszótár már a helyes etimológiát közli [nk:ang]. Az előképző

ma is hatékony, a legtöbb nyelvben ma is alkotnak vele új szóösszetételeket. Helyes-

e nemzetközi szónak nevezni? Kétségtelenül nem, mivel külön „nemzetközi nyelv” –

ahol keletkezhetett volna, nem létezik. (Tudom, hogy az eszperantó hívei megsér-

tődnek, pedig az eszperantó sem nemzetközi nyelv, hanem mesterséges.) A mini

angol nyelvterületen keletkezett, alapszava pedig valamelyik újlatin (legvalószínűbb

a francia) nyelv közvetítésével a latinra megy vissza.

A „nemzetközi szavak” kategóriájának bevezetése már csak didaktikai szem-

pontból sem kívánatos. A „művelt közönség”, aki a szótárt forgatja, arra a következ-

tetésre jut majd tévesen, hogy a „nemzetközi szavak” használata valami rangosító
jelkép (státus szimbólum) s a külföldre utazóknak igyekezniük kell majd „nemzetközi szavakat” használniuk s akkor beszédük nemcsak előkelőbb lesz, hanem érthetőbb
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is. (Anekdotának is beillik: egy pesti látogató, aki angolul nem tudott, a londoni
Diplomat Hotel nevét oroszosan Gyíplomátnak ejtette). Mert ne felejtsük el, a
nyelv nem csak a gondolatközlés eszköze, hanem egy sokrétűen alkalmazott önkife-

jezési mód is, mely egyben azokról a belső történésekről is hírt közöl, amiket a szi-

gorúan vett nyelvtani kategóriában leírható képletből nem tudunk kiolvasni. Ha azt
mondom: a személyiség a verbális kommunikáció közben az egót projektálja és ezt a

grammatikai struktúra analízise nem hozhatja felszínre – mindjárt megért a művelt

olvasó nemcsak Párizsban, de talán még Budapesten is.

A szakmai zsargon burjánzása nem új jelenség és nem csak a magyar nyelvre jel-

lemző – itt csak azt szeretném hangsúlyozni, hogy nem tartom túl szerencsésnek
sem a Magyar Nyelv Történeti–Etimológiai Szótárában, sem pedig az Értelmező

Kéziszótárban azt a megoldást, hogy a NEMZETKÖZI SZÓ kategóriát bevezet-

ték. Egyrészt, mint erre rámutattam, a NEMZETKÖZI SZÓ nem etimológiai
kategória, másrészt, és ez a fontosabb érv, mert olajat önt a tűzre – mivel a szótárt

forgató „művelt nagyközönségben” öntudatlanul is azt az érzést táplálja, hogy ezek-

kel az árvalányhajasan kiejtett német, francia, vagy angol szavakkal valahol bekapcsolódnak a „nemzetközi világ” vérkeringésébe. Pedig hát ezeket a szavakat a buta
külföldi nem érti meg, hogy is értené meg, hiszen teljesen másképp ejti!

A fő kifogás mindig az volt, hogy „ezt kérem nem lehet olyan jól mondani ma-

gyarul”. Persze, hogy nem lehet, de ez nem a magyar nyelv hibája. Két példával

szeretném megvilágítani, mire gondolok. Vagy tíz évvel ezelőtt egy magyar mérnökcsoport kirendelt tolmácsa voltam Észak-Angliában. A magyar állam egy teljesen

berendezett vegyigyárat vett meg és kiküldött néhány vegyészmérnököt, hogy az
eladó vállalat a helyszínen tanítsa be őket az új készülékek kezelésére. Kiküldetésem

előtt megvettem a Műszaki Értelmező Szótár megfelelő köteteit és szorgalmasan

készültem. Az előadásokat azonnal a helyszínen fordítottam: azaz szimultán tolmá-

csoltam. Nem is lett volna semmi baj, nem akadoztam, mert a fontosabb szakkifejezéseket megtanultam. Mégis észrevettem, hogy mikor mérnökeim egymás közt
beszélgetnek, egészen furcsa szavakat használtak. „Te, Jóska, ugorj már oda, nézd
meg mi van a kontrollpanelen” – mondta egyikük. Én mindig vezérlőtáblát, illetve

műszerfalat fordítottam, ahogy a helyzet megkívánta. Máskor azt hallom: „Szigyu,
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lekoppintottad már a primér furnic dátáját?” Alanyt, állítmányt megértettem: Szigyu

– Gyuszi mint iskolai ragadványnév, „lekoppint” 'lemásol' értelemben használt játé-

kos kifejezés, főként műszakiak között. (Nyilván a „lekopíroz” szóból rövidült.) A

„primér furnic”-ot is megfejtettem egy idő után (angol: primary furnace előbontó

kemence). Én mindig előbontó kemencét fordítottam, s derengő kémiai ismereteim

alapján a jelentését is megfejtettem: az a hely, ahol hő segítségével bizonyos vegyi
folyamatok megindítását segítik elő. Nem esküszöm, hogy meghatározásom szaba-

tos, de a magyar szó körülbelül ezt fejezi ki, s azt minden átlagosan művelt magyar

felnőtt megérti. Az átlagosan művelt magyar felnőttnek ez teljesen kielégítő. Hogy
pontosan mi történik, azt tudja a vegyészmérnök, s mást nem is érdekel.

A kíváncsiság azonban nem hagyott nyugodni, s ezért munka után elbeszélget-

tem a mérnökökkel többször is a fordítás kérdéseiről. A Műszaki Értelmező Szótár

kifejezéseit ismerték, de kézlegyintéssel intézték el, „Öregem, hova gondolsz, túl
hosszú, nevetségesen pontoskodó” – meg hasonlókat mondtak. Végső érvük mindig

ez volt: „Ha én most itt megtanulom a nemzetközi szakszavakat, egy kis nyelvtan

után fogom tudni olvasni a szakszövegeket.” Azt már csak sörözés után tették hozzá,
hogy különben is az otthoni kollégák – már, akik nem tudnak angolul – milyen

irigységgel fogják nézni az egymás között varázsszavakként pattogó „furnic”-ek és
„kontrollpanelek” görögtüzes villogását. Az egyszerű melós pedig nyilván úgy tiszteli

majd a mérnök urakat, ahogy a táltost tisztelhették besenyő hadifoglyok a 9. század

közepén.

Persze, van az éremnek másik oldala is. Az egyes idegen nyelvekből magyarított

szakszavak valóban túl hosszúra sikerülnek. S ez a másik példám. Egy angol vagy
amerikai üzemben van egy műszer-tábla, s azon van egy gomb, amit meg kell

nyomni, s akkor egy folyamat leáll vagy beindul. Tehát kialakul egy képzet „a gomb-

ról, amit meg kell nyomni”. Mit csinál az angol mérnök? Azt mondja, hogy „push

button”. Ezt az eastendi munkás éppen úgy megérti, mint a csikágói autógyárban
dolgozó néger. Benne van, hogy mit kell csinálni, mivel a „push” igenévszó tehát
jelenti azt is, hogy „nyomás”, meg azt is, hogy „nyomd!” Magyarban kétségtelenül

nehezebb, mivel a végződésekkel jobban körülhatároljuk a szót, leszűkítjük az információtartalmat. Hogy mi lehet egy push buttonból, azt egy elegáns budapesti
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bérház liftjében fejtettem meg, amikor véletlenül egy apró betűvel telenyomtatott
falragaszra tévedt a szemem. Ez volt a nagybetűs cím: „A tológomb vezérlésű felvo-

nók működtetési elve.” Hát igen, itt van a baj. A tológomb vezérléssel. Mert e kiált-

vány megszövegezője a „nyomógombot”, vagy „tológombot” túlságosan alpárinak
találta, s ezért

kétségtelenül nagyon szabatosan, de leírta a folyamatot, nem törődve azzal, hogy

ezzel bizony még az idegenbeszakadt honfitársát is mosolygásra kényszeríti, nem

beszélve a belföldi felvonó-forgalomban járatos honfitársról, aki már csak fáradtan
legyint a legújabban „kiszerelt” hivatalos nyelvtekerenckedésre.

Az ilyen szóburjánzásokat az átlagember képtelen megjegyezni. Szándékosan

nem írok egyszerű embert, vagy méginkább „a népet”, mert ebben valami olyan
osztálymegkülönböztető pökhendiséget érzek, a nadrágos emberek valami olyan
kivagyiságát, amit a szocialista társadalom csinovnyikjai és apparatcsikjai éppen

olyan dölyfös rátartisággal tekintenek természetesnek, mint valamikor a szolgabíró,
vagy a segédjegyző. S ezek a megnemértett szavak, meg a nemzetközi szavak a tár-

sadalmi megkülönböztetésnek olyan támaszai és talpkövei, melyekkel ezeket a megkülönböztetéseket a szocializmusba is sikeresen átmenthetjük.

Hamis lenne a kép, ha azt állítanám, hogy az itt leírt jelenségek ellen a nyelvé-

szek odahaza nem küzdenek tudásuk, ismereteik és meggyőzőképességük teljes
latbavetésével. A televízió és a rádió nyelvművelő előadásai, az újságokban megjele-

nő közlemények mind ezt célozzák és szolgálják. Nemrégiben a tudós költő,

Keresztury Dezső emelte fel szavát az Élet és Irodalomban a szakmai tolvajnyelv,
vagy ahogyan ő nevezi nagyon találóan „a madárnyelv” elharapódzása ellen. Hűvös
és tárgyilagos okfejtéssel mutat rá, hogy nyelvújításra állandóan szükség van, nem
holmi „magyarosság” érdekében, hanem mert „a nemzetközi szavak” elterjedésében

ő is a gondolkodásbeli restséget látja, mert „egyszerűbb az idegen nyelvű forrásokból
átvenni a megjelöléseket, mint végiggondolni a magyar kifejezés lehetőségeit”.

Ezzel szemben viszont a normatív nyelvészek egy jelentős csoportja nemcsak

Kazinczyék nyelvújítását ítélte el, s ítélik el mai tanítványai is ennek az iskolának,
hanem nem hajlandók tudomásul venni, hogy a nyelvújítás permanens forradalom,

amire állandóan szükség van. Lehetetlen Pázmány és Bornemisza nyelvén nemcsak
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az űrhajózásról, de egy távfűtéses lakás berendezési gondjairól is beszélni. Ezt az

igyekezetet tükrözte és tükrözi a középiskolai oktatás, mely a nyelvszemléletet s nem

a nyelvérzéket alakítja ki a személyiségfejlődés legfogékonyabb korszakában. (Egy
barátom mesélte, mikor Lukács Györgyöt fordított magyarra, a kiadói lektor azt a

jótanácsot adta neki, olvasgassa Arany János prózai műveit, hogy stílusa javuljon.
Arany Jánost én is nyelvünk egyik legnagyobb művészének tartom, de kétlem, hogy

Lukács György fordításánál egy fikarcnyit is segítene az ő nemesveretű prózája.) A
nyelvszemlélet így is kettős arcú lesz: egyrészt mindenki tudja, milyen a „szép ma-

gyar stílus” (kerülni az idegen szavakat, -andó, -endő a magyarban nem használan-

dó, a szenvedő szerkezet magyarban nem használtatik, „de”-vel és „és”-sel nem kez-

dünk mondatot, a magyar ember egyszerűen gondolkodik, s ezért nem használ kör-

mondatot, időnként helyes valami népi fordulatot beiktatni a szövegbe: „kitették a

szűrét a Vörös Csillag Traktorgyárból” – jelentette a Rádió egy osztályidegen elem

eltávolításáról, „X. Y. revizionista csak átabotában ismeri Marxot”, stb.) másrészt a

mindennapi életben gyakran pontos megfogalmazásokra van szükség, finom techni-

kai megkülönböztetésekre, mert különben súlyos félreértések adódhatnak termelési
folyamatokban, amin azután sem népi szólásokkal, sem Mikes Kelemen prózájával

nem lehet majd segíteni. Ilyenkor csak a NEMZETKÖZI SZAVAK segítenek.
Ott nincs félreértés. Ha egy szakember a magyar design-ról (vagy gyakran dizánjról)
beszél, mint az elmúlt hónapokban dúló vita is megmutatta, ott nem lehet hamu-

kázni, hogy ipari formatervezés, meg ez-az, mert ugye, az angol cikk szerint „a ’de-

sign’ egy nehezen megfogható kifejezés, oly ravasz, hogy ennek az angol szónak

nincs semmi közvetlen megfelelője sok idegen nyelvben. Mégis az alapja a művészet

minden formájában, minden alkotásnak”. Nem tudom, hány idegen nyelvet beszél

az illető amerikai hölgy, akitől az idézet származik. Nem is fontos. A fontos az,

hogy valahogy le kell fordítani ezt a „nehezen megfogható kifejezést”, ha nyelvünk
öntörvényűségét tiszteletben akarjuk tartani, mégha a hölgy helyteleníti is. (Német-

re is le kellett fordítani: Formgestaltung.) A magyar design vitájából csak az derült

ki, sokakban nincs elég nyelvi öntudat ahhoz, hogy magyar kifejezéssel helyettesít-

sék „a ravasz angol szót”. Mert a formatervezést – igaz, hogy nem tudták szegények,
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hogy mit cselekszenek – már a bicskával faragó alföldi pásztorok is művelték, amikor sótartót vagy ostornyelet készítettek. Persze nem nagyüzemi szinten.

Ha ezek után a szakemberben megvan a nyelvi öntudat, s „gyárt” magának szak-

szót, abból megint baj lesz. Mert akkor a nyelvészektől kap leckét.

Valamelyik nyáron Szilvásvárad környékén jártam, s a formailag egészen jól

megtervezett Ikarusz autóbusz úgynevezett „panorámaablakain” szemléltem szűkebb

pátriám, a Bükk-hegység – nekem legalábbis – ma is varázslatos, szelíd lankáit,

ligetes tisztásait és rejtelmes kékbe vesző távoli erdeit. Éppen azon gondolkoztam,

hogy Jókai a Szabadságharc után erre bújdoshatott, s hogy én ezt nem tudtam, mikor gimnazistaként sílécen jártam be a környéket. De hallom idegenvezetőnk szavát:
„S most tessék balra nézni, itt látható Észak-Magyarország legnagyobb víztározója,

vagy víztárolója, nem is tudom kérem, hogy mondjam helyesen… mostanában olyan

sok ilyen csinált-szót hallunk meg látunk… az embernek tiltakozik a nyelvérzéke,

kérem szépen… Nevetséges… víztározó… de hát én nem azért vagyok itt, hogy ezt

eldöntsem,… majd talán az Önöket kísérő nyelvész, a szakember, ugye… majd az

kérem szépen megmagyarázza, hogyan is állunk ezzel a víztározó–víztárolóval…

szóval folytatom.”

Amikor befejezte, átadta a mikrofont a valóban bennünket kísérő nyelvőrnek, aki

azután szabatosan elmagyarázta, hogy nemcsak fölösleges a víztározó, de amellett
helytelenül is van képezve, meg nem is magyaros. Egy idő után én is elkezdtem

gondolkozni (vagy gondolkodni? – nem is tudom), mert valahogy nagyon nem tetszett az orákulumszerű kijelentés a nyelvésztől, miszerint „helytelenül van képezve”.

Bevallom, a szó nekem sem tetszett, de ettől még lehet helyesen képezve. Kezdtem

analógiákon gondolkozni: tár, tároz, tárol; víz, vizez, vizel. Nem kell magyaráznom
a különbséget a vizel és a vizez között. Mindkét igeképző az ún. aktív igeképzők

közé tartozik. Miért lenne helytelen a tároz, mikor raktározunk? Az elraktározott

ismereteket a fejünkben tároljuk. Fekete mellett aztán elbeszélgettem nyelvőrünk-

kel, aki igencsak foghegyről felelgetett dilettáns ellenvetéseimre. De néhány kérdé-

semre nem tudott válaszolni. Nem tudta, hogy vízügyi szakemberektől származik-e

a víztározó, vagy közismert jólértesült pesti újságíróktól. Nem tudta továbbá, hogy
két vagy egy dolgot neveznek-e víztározónak: azaz a víztárolókat nevezik-e újabban
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víztározóknak. Egyszóval, semmi lényegeset nem tudott. Nem hagyott nyugodni az
ügy. Véletlen folytán van egy magas beosztású vízügyi szakember ismerősöm. Ah-

hoz fordultam felvilágosításért. Nem tudtam elhinni ugyanis, hogy ugyanazt a dol-

got nevezzék két szóval a vízügyi szakemberek. Nyilván jelentésmegkülönböztető
szerepe van a két szónak. A vízügyi szakértő azután felvilágosított. Különbség van a

víztározó és a víztároló között. Fontos különbség. Ma már benne van az Ételmező

Kéziszótárban is: VÍZTÁROZÓ: „Nagy, rendszerint tó nagyságú víztároló.” VÍZ-

TÁROLÓ: „Vízzáró tartály, medence.” Tehát a víztározó a rezervoár magyarítása, a
másik pedig egyszerűen egy kisebb medence. Völgyzáró gátak nélkül.

A történet mozzanatai miatt tanulságos. Ha új szót hallunk, majdnem mindig

viszolygunk. Nyelvérzékünk hagyományőrző, tiltakozik minden újítás ellen. Jó is,

hogy így van, mert ellenkező esetben az új szavak olyan mértékben szaporodnának,

hogy egy idő után képtelenek lennénk lépést tartani és nem értenénk meg egymást.

Az új szavak mindig egy határozott igényt elégítenek ki, s ebből logikusan követke-

zik, hogy a társadalomnak abban a rétegében vagy csoportjában keletkeznek, ahol

erre szükség van. Ami nagyon fontos különbségtétel a vízügyi szakembereknek,
egyáltalán nem számít egy taxisofőrnek. A probléma csak akkor jelentkezik, ha a
nyelvésznek sem számít. Mert a nyelvésznek – főként tekintélytisztelő társadalmakban – van szerepe a nyelvi normák kialakításában; s nagyon kevés a más szakmát jól

ismerő nyelvész – ők általában a nyelvtörténetet és a népnyelvet ismerik, meg a diva-

tos nyelvészeti elméleteket. Végső soron szerencsére, mindig a közmegegyezés dönt,

a közönség döntötte el, hogy a nyelvújítás VILLANY szava belekerült mindennapi

szókincsünkbe, a hasonlóan képzett ÉLENY (oxigén) pedig kiveszett; hogy az óvoda ma is él, a tanoda pedig divatjamúlt, hogy HADSEREGről beszélünk, de néha
stiláris meggondolás alapján elődjét az ÁRMÁDIÁT is használjuk.

A szavak életével foglalkozó tudománynak még sok mindent kell felderítenie. Az

idegen szavak pártfogóinak egy része gyakran felkiált, az idegen szó azért jobb, mert
egyszerűbb, rövidebb, mint a hosszú magyar megfelelője. Milyen egyszerű lenne, ha

ez így lenne! A nyelv nem a formális logika szabályai szerint működik. Ezt a magya-

rázatot csak kitaláljuk, mert logikusnak tűnik. A HÍR rövidebb, mint az INFORMÁCIÓ, igaz, hogy szemantikailag túlterhelt, mégis használjuk az utóbbit is. Az
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ÜZLET éppúgy kétszótagos, mint a BUSINESS, s ezt is használják az előkelőskö-

dő hazai üzletemberek. A példákat mindkét irányban lehetne szaporítani, s más
nyelvekben hasonló tendenciákat ismerhetünk fel.

Talán Csoóri Sándornak van igaza, aki nemrégiben így írt a Tiszatájban: „Vala-

mivel nagyobb figyelem és a mostaninál erősebb nyelvi öntudat, s amire van sza-

vunk, azt magyarul mondhatnánk, amire nincs, használnánk helyette a jövevényszót
vagy az idegent. De azt hiszem, ezzel a módszerrel már csak elvileg tudnánk a sebeket gyógyítani. Ideig-óráig. Aztán újra felfakadnának. Van bőrbetegség idegi erede-

tű is. Az idegen szavak mértéktelen elszaporodását is egy ilyen mélyben munkáló
idegbetegség okozhatta. Gyógyítani ilyenkor az egész szervezetet kell. Magyarán
szólva: az idegen szavakat úgy lehetne könnyedén kerülni, ha a mondat-, illetve a
gondolatfűzésünknek nem lenne rájuk szüksége.”

Ez a „mélyben munkáló idegbetegség” rejlik az idegen szavak mögött, tehát ezért

lettek most ilyen előkelően NEMZETKÖZI SZAVAK. Tüneti jelenség, ami sú-

lyos bajokat takar. Ezt a megállapítást föltétlenül valósnak érzem, s hiszem, hogy

gyógymódja nem a nyelvészek orvosságos zacskójában rejlik. Már csak azért sem,

mert a nyelvészek szeretnek arról beszélni, hogy a nyelvet művelik, a nyelvet ápolják.

S ez az igazi kórisme: mert egy nyelvet sem kell művelni, s a magyar nyelvet sem

kell ápolni. Nem a nyelvet kell művelni, hanem az agyvelők barázdáit, azt az idült

nyelvi kisebbségi érzetet, melyben a mai magyar társadalom tollforgatóinak egy
része szenved. Nem kell a magyar nyelvet ápolni, mert a magyar nyelv nem beteg.

Betegek viszont az újságírók, akik mélyinterjút készítenek egyszerű emberekkel,

akik igencsak épkézláb módon, érzékletesen, megható pátosztalansággal elmondják
az életüket – s nem ők, de a század tehet róla, hogy rémregényként vagy sorstragé-

diaként olvassuk – s ezek elé a szép szövegek elé a mélyinterjúvoló egyedek, szakha-

landzsa madárnyelvükön, álpszichológiai értelmetlenségeket biggyesztenek, s förmedvényük obszcénitása ordító ellentétben áll a lemeztelenített embersorsok hét-

köznapi tragédiáival. Villámcsapásként hat ez a felismerés minden épízlésű olvasóra,
aki maga pirong, szégyenkezik a nyilvánosan megszégyenítettek helyett.

Betegek továbbá azok az izzadó tenyerű televíziós személyiségek, akik, hogy

képzelt szellemi fölényüket fitogtassák, nyílt színen lemagázzák a népet,
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lepéterbácsizzák, lemariskanénizik őket, mintha valami csökkentett szellemi képes-

ségű otthon lakóihoz beszélnének, azaz megadják a módját, mert ugye ők tudnak a
nép nyelvén is beszélni,

és betegek továbbá azok a közfirkászok,

akik még mindig nem tanulták meg, hogy civilizált nyelveken a nekrológokat az

elhunyt halálozási dátumával szokták kezdeni – mert ugye nem kell az olvasót filo-

lógiai adatokkal terhelni,

betegek azok a kritikusok, akik az első-

könyves fiatal írók vállát megveregetik, s azután íróvá avatják őket, - maga nagybányai Horthy Miklós sem avathatta vitézeit rangosabban,

betegek azok a tejfelesszájú írójelöltek,

akik önmagukról nyilatkozva ilyen kifejezéseket használnak: „életművem ebben a
szakaszában”, „verseim kiérlelése”, „költői fejlődésem”,

betegek továbbá azok a szaktekintélyek,

akik a „nagyközönség számára, könnyed és népszerű módon” írnak bonyolult kérdé-

sekről, amikről az egymásközt dúló szakmai vitákban nem mernek állást foglalni, de
itt félmondatokban odavetik hogy a „történettudomány mai állása szerint”, vagy
„ahogy a szaktudományban nevezik e jelenséget”,

de azok is betegek, akik mikor elemző

irodalmi tanulmányt kellene írniok, „helyszűkére” hivatkoznak, meg „nem akarják az
olvasót a szerző érdemeivel terhelni”,

betegek azok is, akik a milléneumi petár-

daröpködtetést megszégyenítő sebességgel kaparják elő pityipalkó születési dátumát,

hogy a 185. évforduló alkalmával a díszmagyaros, kacagányos és párducbőrös úri
Magyarországot lepipálva ünnepelhessék tintát fröcsögtetve, nyomdafestéket nem
szánva a kukoricalevél feldolgozásának első méltatlanul elfelejtett magyar úttörőjét.

meg hát azok is csak betegek, akik

önagyonülésezésük eredményeit teszik közzé tudományos dolgozatokban vitatva,
hogy a mondatberekesztő pontot a szögletes zárójelen kívül, vagy belül kell-e kitenni a könyvtári címleírásokban, bár még egyetlen egy magyar könyvtárnak sincs
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nyomtatott katalógusa, s mire az alapelveket kidolgozzák, talán már nem is lesz
szükség rá,

továbbá azok is betegek, súlyos

nyelvbajban szenvednek, akik tejjel-mézzel folyó aranykalászos búzarengetegekről

regélnek külföldi nyelvtársaiknak, elhallgatva, hogy a légszennyeződés következté-

ben egyes ipari központok fölött sárgás-sötétség terjeng délben,

de a legbetegebbek azok a szemforgató

tollforgatók, akik mihelyt tudtukra adják, hogy kétszer kettő nem hat, hanem már

csak öt, rögtön hozsannázni kezdenek, mert azt már elképzelni sem tudják, hogy

kétszer kettő négy is lehetne...

Nem a magyar nyelvet kell tehát ápolni, hanem ezeket a nyelvbajosokat, mert az

ő nyelvükben nem élhet a nemzet.
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TANKÖNYVEK ÉS NÉGEREK1
Megdöbbenéssel olvastam Dr. Prágay Dezső Borbándi Gyulához intézett

számonkérő levelét.2 S habár Borbándi Gyulának nincs szüksége fogadatlan próká-

torra, hiszen azt és úgy válaszolta, ahogy tette volna ezt minden szerkesztő, aki va-

lamire is becsüli saját és lapja integritását, mégis szeretnék egy ma már anekdotának
is beillő történetkével én is válaszolni Prágay számonkérésére.

Van már vagy húsz éve, hogy első nyomtatásra szánt és megrendelésre készült

cikkemmel ott szorongtam piros fülekkel, egyik hazai újságunk szerkesztőségében.
Yma Sumacról írtam a cikket, bátor dolognak számított ilyet közölni akkoriban,
hiszen, ha az olvasó emlékszik, e négy oktáv hangterjedelmű énekesnő-csoda ameri-

kai volt, bár enyhítő körülménynek számított, hogy amerikai-indián. írtam én abban

a cikkben mindenféle szépet, költőien fogalmaztam, regéltem az „üzenetről, amit a
dalok hoznak az Andesek hógalléros csúcsai” mögül, vagy alul, erre már nem is
emlékszem. Talán még a „népek barátságát közvetítő” és minden világban jelenlévő

„népi kultúráról” is belegyömöszöltem néhány mondatot irományomba, abban a

reményben, hogy ezzel is jobban „kötöm” a kétségtelenül csak exotikumnak ható

énekesnő-csodát a hazai valósághoz, mert mondanom sem kell, nagyon lelkesedtem
a különleges énekesnő ezoterikus dallamaiért ott, a Nagy Magyar Elzártságban.

A szerkesztő elvtárs figyelmesen olvasta a házi feladatot, s csak akkor emelte fel

szemét a szövegről, amikor cipőm véletlenül megnyikordult, ahogy testsúlyomat az

egyik lábamról a másikra helyeztem a párnás szerkesztőségi szoba templomi csend-

jében. Nemsokára befejezte az olvasást, hideg halszemét rám vetette s megszólalt:

„Príma kis írás, Czigány elvtárs” s itt elgondolkozott, „csak az a kár, nem említi,
1
2

Megjelent az Új Látóhatár 1974. évfolyam 3. számában.
Új Látóhatár, 1974/2. sz.
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hogy Amerikában a színesbőrűeket, a négereket és az indiánokat üldözik... Biztos

hallott Little Rock-ról...” Ott álltam leforrázva és megszégyenítve. Szerettem volna

azt felelni, hogy Szerkesztő Elvtárs én nem a négerek helyzetéről írtam szociológiai

tanulmányt, de nem mertem.

Ez jutott eszembe, mikor Prágay levelét olvastam az Új Látóhatárban. Mert

szimbolikusan szólva, Prágay is a „négereket” kérte számon Borbándin, mikor ő egy

tankönyv pedagógiai használhatóságáról írt. Tehát nem az öngyilkosságról, nem az

ország társadalmi berendezéséről, nem „a könyv mögött rejlő szándékokról”, hanem

a könyvről.

S ezt fájlalja Dr. Prágay. Én pedig csak örülhetek, sok velem egykorú társammal

együtt, kiknek annyiszor megmondták, mit kell „kidomborítania”, hogy Borbándi

szerkesztő úr, pedig neki nem lehettek traumatikus élményei sztálinista szerkesztőségekben, érzékenyen reagált egy másik oldalról jövő, de végsősorban azonos, rossz-

ízű megfélemlítésre. És örülök,hogy neki nem kellett cipője orrát nézegetve, válasz
nélkül hallgatnia a fejtágítást.

Hiszem, hogy Dr. Prágay kezébe az őszinte aggódás adta a tollat, de nem aka-

rom elhinni, hogy az Új Látóhatár felelős szerkesztőjét annyira naivnak tartaná,

hogy primitív mesterkedéseken és sanda fondorlatokon nem lát keresztül a túlsó
partra.

London
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„E GYFÉLE OKOK” 1
Nagy Kázmér: Elveszett alkotmány, Vázlat az 1944 és 1964

közötti magyar politikai emigráció kialakulásáról,

Aurora Könyvek, München 1974,93 lap

Hogyan is írja Zágoni Mikes Kelemen: „Mink voltunk-é első példák? Bizony nem.

Mi tanultunk-é másokon? Nem. Mások fognak-é tanulni rajtunk? Nem. De miért?

Mert mindenkor egyféle okok vezették, vezetik és vezetni fogják az embereket az
olyan állapotra, mint amelyben mi vagyunk...” Klasszikus megfogalmazása ez min-

den emigráció hiábavalóságának. Tanultak-e a lengyelek? Nem, nem tanultak sem-

mit. Tanultak-e a csehek? Ők sem tanultak. Tanultak-e a negyvenötösök a negy-

venhetesektől? Tanult-e valamit az emigráció az ötvenhatosoktól? Tanultunk-e

valamit azóta? Tanultunk-e valamit a prágai tavasz után következő borús őszi han-

gulatból? A vietnámi háború körüli nagyhatalmi manipulációkból? Abból, hogy
Taivant kizárták az Enszből? Tanult-e a jobboldali emigráció Mindszenty bíboros

félreállításából? Vagy a nagyhatalmak egymás közötti cinkos összekacsintásából?

Pedig mindennap olvashajtjuk e tankönyv újabb és újabb meglepetést tartalmazó
fejezeteit, de úgy vagyunk, mint a Bourbonok, nem tanulunk és nem felejtünk. Mert
azok az „egyféle okok”, melyekről Mikes oly szemérmesen beszél, erősebben hatnak

a valóság tankönyvénél. Mi marad hátra, hogy legalább önmagunk előtt ne kelljen

szégyenkeznünk? Az önismeret. Az a hűvös tárgyilagosság, amivel magunkat és
„egyféle okainkat” kívülről próbáljuk megvizsgálni. Mint a természettudós a gombostűre szúrt, szakkönyvekben soha le nem írt lepkefajtát. Kívülről és fölényesen,
nem is sejtve, hogy saját potrohunkba szúrtuk a gombostűt.
1

Megjelent az Új Látóhatár 1974. évfolyam 3-4. számában.
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Vaskos tanulmányt írt erről Nagy Kázmér, az eredeti kézirat ötszáz oldal körül

van. Hogy ennek csak egyötöde jelent meg nyomtatásban, az éppen úgy jellemző

helyzetünkre, lehetőségeinkre és adottságainkra, mint a vihar, amely a szerény füze-

tecske körül kitört. Az izgalom, mely a vihart előidézi, annak a látszatnak szól,

melyből arra következtetnek otthon némi kárörömmel és külföldön pedig nem csekély ingerültséggel, mintha Nagy Kázmér az „emigráció szennyeseit” óhajtaná kiteregetni. Nekem személy szerint semmi okom nincs, hogy Nagy Kázmér jóhiszemű-

ségében, ügybuzgalmában vagy felkészültségében kételkedjem. Felkészültsége saját
élményeiből és szociológiai olvasmányaiból adódik, ügybuzgalma alkati kérdés, jóhi-

szeműsége pedig értelmiségi gyermekbetegség, mert csak az értelmiség nem tudja,
hogy a pokolba vezető út jószándékkal van kikövezve. Ha mégis ismerné a szerző
ezt az „aranymondást”, ezesetben jóhiszemét inkább makacsságnak kellene neveznem, mely nem intellektuális tulajdonság ugyan, de ha már az aranymondásoknál
tartunk, az vesse az első követ a szerzőre, aki a konokságtól mentesnek véli önmagát.

Az emigrációról írni sohasem volt hálás téma. Elég ha Szekfű Gyula Száműzött

Rákóczijára utalok; hatvanhárom vármegye küldöttje kiáltotta a „feszítsd meg”-et, a

Kárpátoktól az Al–Dunáig hömpölyögtek az ügy hullámai, s csak az első világhábo-

rú fegyvermoraja halkította el a rikoltozást, de még a húszas években is tudni vélték,
hogy bécsi felbujtogatók íratták Szekfűvel a „nemzetgyalázó” könyvet, amiért termé-

szetesen jól meg is fizették. Szerencsére, Kosáry Domokos Öreg Kossuthját a nagy-

közönség sohasem ismerte, mert olyan időkben jelent meg, amikor Magyarországon

csak a központilag irányított sajtóhadjáratnak volt létjogosultsága, s a széncsatáért

folytatott újságpapírharcban nemigen jutott idő arra, hogy valaki azon tűnődjék, a
turini magányában öregedő Kossuth portréja sértheti-e a nemzet egóját.

Ezek előrebocsátásával vizsgáljuk meg Nagy Kázmér emigrációtörténetét. Ki az

emigráns? A szerző, mint ez jogi képzettségű személytől elvárható, közjogi kategó-

riákban gondolkodik: az emigráns otthon politikai szerepet töltött be, a politikai élet

változása és egyéni elképzelései összeütközésbe kerültek, és emiatt vagy a sokszor
már személyes létbiztonságát fenyegető okok miatt elhagyta az országot. E leszűkítő

meghatározás rögtön kizárja az emigráns, illetve magukat emigráns íróknak tartó
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személyeket éppúgy, mint azokat az egyetemistákat, akik magukat forradalmárnak

vélték. Magába kellene viszont hogy foglaljon minden olyan disszidens diplomatát,
aki aktív szolgálat közben hagyta el a Magyar Népköztársaságot, bár soha emigráns
szervezettel nem keresett kapcsolatot. A meghatározás korlátai már a példákból is

kitűnnek, de nem lenne korrekt eljárás a szerzőt olyasvalamiért bírálni, ami alapvető
céljával ellenkezik. Az én meghatározásom szerint emigráns minden olyan személy,

aki külföldön aktív ellenzéki magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet folytat,
mely nincs összhangban hazája kormánya hivatalos céljaival.

Nagy Kázmér azonban meghatározását is tovább egyszerűsítve három főcsoport-

ba helyezi el az emigránsokat távozásuk évjárata szerint. A negyvennégyesek, kik a
régi, úri Magyarország tisztségviselői, a negyvenhetesek, kik a demokratikus válto-

zások hívei voltak, de a belpolitikai fejlemények kedvüket szegték, s végül az ötven-

hatosok, kik egy levert forradalom következményeként hagyták el az országot. Hogy
ez a kronológiai felosztás mennyire merev, arra a szerző is rájött, mert beismeri,

hogy a különböző évjáratú emigránsok néhány éven belül korábban eltávozott elvba-

rátaikkal kerültek egy csoportba. Magyarán tehát, voltak olyan ötvenhatosok, kik

„10–12 év késéssel követték a negyvennégyes vagy a negyvenhetes elvbarátaikat”.
(30. 1.) Nyilván így van, ha Nagy Kázmér mondja, csak azt nem tudom, hogyan
követhették „elvbarátaikat” azok, kik 45-ben, illetve 47-ben tizenegynehányévesek
voltak.

Az emigráció időbeli határát pedig 1964-ben látja. Mint maga mondja, nem

azért, mert így valamiféle kerek évszámmal foglalta egybe az emigráció történetét,

hanem azért, mert a magyar kormány hivatalosan 1964-ben lett tagja ismét az
Ensznek, miután ott a „magyar kérdést levették a napirendről”. (5.1.) Ez kétségtele-

nül így igaz, azonban a jogászi okoskodás megint elrugaszkodtatta a szerzőt a való-

ság talajáról. Az igaz, hogy ez a tény a nyugati anyagi és erkölcsi támogatás lankadását is jelezte, de ha az emigráció 1964-ben megszűnt volna, ma tíz évvel később nem

okozna a magyar kormánynak sem fejfájást, s nem kellene taktikázniok, hogy ezt a

nemlétező emigrációt, illetve legalább egy részét megnyerjék, illetve leszereljék.
Továbbá megszűntek volna az emigráns szervezetek, és sajtóorgánumok, melyeknek
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létezésére akkor döbben rá majd Nagy Kázmér, amikor könyve miatt legalábbis
„hazaárulónak” kiáltják ki.

Félreértés ne essék, a tényeknek és a jogászi okoskodásnak ilyen kiélezett szem-

beállítását nem a hatáskeltés kedvéért tettem. Minthogy Nagy Kázmért sem szeret-

ném megróni a könyvében összegyűjtött tényanyaga miatt – mert ezek tragikomikus

színezetük miatt csak Dantét igazolják:

Majd megtudod, mily sós kenyér a másé;
s föl- és lemenni, milyen kínos ösvény,

keserves lépcső az idegen házé!

De ami legjobban sújt még, a fösvény
gonoszok és a butáknak társasága,
akikkel együtt ragad el az örvény.
Ellened a bolondok durvasága;

de majd az ő homlokukon fakad csak,

j

s nem a tiéden, a szégyen virága.

Barom–voltukról bizonyságot adnak
tetteik; becsületedre vál,

ha magadból csinálsz pártot magadnak2
Az emigráció elkeserítően nevetséges tényanyaga okozta, hogy Nagy Kázmér is

„magából csinált magának pártot” és inkább arra vállalkozott, hogy a magyar történelem e lábjegyzetét, megírja (5. 1.) „a helyzetet ismerő, de kívülálló szemlélője-

ként”. (9. 1.) Elég itt egy példát felhozni, az altöttingi országgyűlés történetét. (33–

34. 1.) 1947 augusztusában a jogfolytonosság alapján álló emigráns képviselőcsoport

úgy látta, hogy a Szovjetunió és Amerika között elérkezett a leszámolás órája. Tanácskozásra gyűlt össze vagy hatvan derék honatya és ideiglenes kormányzót válasz-

tottak, hogy készen álljanak a hatalomátvételre. A gyülekezetet az amerikai tábori

rendőrség, nem lévén járatos a magyar közjogi bonyodalmakban, dicstelen módon
2

Dante: A paradicsom 17. ének. Fordította: Babits Mihály.
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feloszlatta. Az ügy nevetségességéért a jelenlévőknek kell vállalni a felelősséget a

hálátlan utókor előtt: ítélőképességük, józanságuk és helyzetismeretük mondott ott
csődöt. Lehetne a példákat szaporítani Nagy Kázmér könyvéből a valóságtól elru-

gaszkodott magatartásformák illusztrálására, mely nem csak a magyar és nem csak a
mostani, de a mindenkori emigrációkat jellemezte.

Ma már a hajdani szereplőknek is látniok kell az emigráció korai „hősi” korsza-

kának nevetséges túlkapásait. A jegyzékeknek, nyilatkozatoknak, memorandumok-

nak végtelen sora nem vezetett sehova. A Bizottmányok üléseinek jegyzőkönyveit

porosodó levelezésekkel együtt ládafiák mélyére süllyesztette a jótékony idő, személyi csalódások, elkedvetlenedések és kiábrándultságok mellé. Azt jelentené-e, hogy

az emigráció de facto megszűnt? A Nagy Kázmér könyvében leírt emigráció kétség-

telenül egyre súlytalanabb lesz, egyre kevesebbet hallani róla. De megszűntek-e azok
az „egyféle okok”, melyek embereket arra kényszerítettek, hogy hazájukat elhagyják

és idegenben kezdjék újra életüket? Megszűnt-e az igény higgadtan gondolkodó
külföldi magyar értelmiségiekben, hogy különvéleményt jelentsenek be, vagy kritizálják a hazájukban uralkodó közállapotokat?

Nagy Kázmér könyve vázlatossága ellenére is jó alkalom, hogy töprengésre kész-

tesse mindazokat, kik magukat emigránsoknak tartják. Elgondolkozzanak az utóbbi
tíz év világpolitikai fejleményein, változásain és az emigrációt érintő manipulációk

okain és következményein. Ha másért nem, csak azért, hogy egy újabb húsz év múl-

va írandó könyvbe kevesebb nevetséges tényanyag kerüljön. A lényeges és lényegte-

len jelenségek szétválogatásán. Azon például, hogy nem érdemes cikkezni az „emig-

ráció egységének bomlasztása” ellen, mert az emigrációnak sohasem volt egysége.

Mindenki magából csinál magának pártot Dante óta. Vagy azon, melyik az értékes,

időtálló része az emigrációnak. Mert kétségtelen, hogy bizonyos magatartások, írás-

ban vagy élőszóban kifejezett vélemények nem múltak el nyomtalanul, ha áttételesen is, de befolyásolták a hazai viszonyokat, nézeteket és ingerküszöböket.

Nagy Kázmér könyvéből az tűnik ki, hogy az emigráció legértékesebb része nem

is tartozik a szorosan vett emigrációhoz. „A többezer főre becsült főiskolai hallgató-

ból (ti., akik 1956 után hagyták el az országot) sokan azonnal folytatták tanulmá-

nyaikat valamelyik külföldi egyetemen. Ez a csoport tehát ’más elfoglaltsága' miatt
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nem került a politikai emigráció uszályába, hanem néhány év múlva diplomával,
valóban elsajátított új nyelvvel, magánmagyarként, vagy egy új társadalomba beil-

leszkedett emberként a bontakozó diaszpóra legértékesebb rétegét alakították ki.”

(68.1.) Hogy ezek a fiatalok emigránsok-e, vagy pedig a diaszpórához tartoznak-e,

szóhasználat kérdése. A szerző szerint nem emigránsok, szerintem sem, mert az
egyletesdi, az önagyonülésezés, nyilatkozatok aláírása elleni védőoltással érkeztek
külföldre. Hamar megtanulták a nyugaton divatos játékszabályokat, megértették a

szemforgató erkölcsiség mögött lappangó érdekpolitikát, melynek ismeretéből a
hivatásos politikai emigránsok nagyrésze többszörös osztályismétlés után is elégtelenre vizsgázott.

Az Elveszett alkotmányt a budapesti Kritika (1974/4) igen előkelő figyelemre

méltatta. A terjedelmes, tanulmánynak is beillő cikk elmarasztalja a szerzőt felfogásának illuzionista, „két pogány közt egyhazáért” vergődő „örök magyar” történetszemléletéért, „kurucos nekibúsulásáért”. Akár hogy is forgattam a füzetecskét, a

fenti vádakra alapot szolgáltató véleményt nem tudtam felfedezni benne. Inkább egy
kicsit rezignált, kicsit hányaveti hangvételt fedeztem fel a munkában, főként a Füg-

gelékben, ahol teljesen légből kapott adatok alapján, szociológushoz nem méltó

módon, rajzolja meg a szerző az emigráció statisztikai körképét. Fölényes kézmozdulattal itt hozzáad százat, ott elvesz kétszázat, amott kikerekíti százötvennel, s
megállapítja, hogy a politikai emigráció hozzávetőlegesen 1.400 főből áll. Lehet,

hogy véletlenül ráhibázott a helyes számra, de ezzel a módszerrel csak lóversenyben,
vagy az országos sorsjátékban lehet nyerő számra tenni. Ugyanez vonatkozik „A
külföldön megjelent 219 magyar lap 1964 végén” című összeállításra is. Az Orszá-

gos Széchenyi Könyvtár bibliográfiai kiadványa, mely szerzője szerint is igen–igen

hiányos, 984 magyar nyelvű időszaki sajtóterméket ismer, igaz, ez nem mind volt
kurrens 1964-ben. A bibliográfiai kiadványt is és Nagy Kázmér listáját is könnyű-

szerrel tudnám kiegészíteni, bár sohasem foglalkoztam az emigráns lapok bibliográ-

fiájával, csak azt a néhány szórvány számot látom, amelyekkel szerkesztők időnként
megtisztelnek. Nagy Kázmér bevezetőjében azt említi, hogy könyvét „Klió szánako-

zó mosolyával” írja. Statisztikai adatai, attól tartok, a tudományos igényt álcázó
olvasók szájára fogja csalni eme szánakozó mosolyt.
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A Kritika természetesen nem bonyolódik efféle számítgatásokba, a szerző annak

örül, hogy Nagy Kázmér úgy leleplezte az emigrációt, hogy „ahhoz nem kell kommentár”. Kétségtelenül így igaz, de ilyen mennyiségű adatot tartalmazó ismertetés

Magyarországon még nem jelent meg az emigrációról. Alkalmat adott ez Veszély
Péternek, a cikkírónak, arra is, hogy megkülönböztesse a külföldi „különvéleményt”

az ellenséges magatartástól. „Tyűh, de nagy dolog”, mondhatnák a magyar nép
ügyét külföldről szívükön viselő bajnokai az emelkedett morális felháborodásnak.

Nem is erről van szó. Hanem arról, hogy a játék folyik. Akik a pálya szélén áll-

nak, csak biztatásukkal, vagy hurrogásukkal vehetnek részt a mérkőzésben. A lelátón
kiöregedett játékosok és mellőzött csatárok ülnek, a pályán pedig az a tizenegy, akit

egyesületük leigazolt nemzetközi jóváhagyással. A nemzetközi jóváhagyásnál, most

már mindenki tudja, nem kérdezték a tartalék játékosok véleményét. Csak egy csapat játszik azokban a színekben, amelyeknek születésünkkel szurkolói lettünk. Ha

szép az összjáték, vagy kapura lőnek, tapsolhatunk. Ha elügyetlenkedik a helyzetet,
vagy mellérúgják a tizenegyest, fütyülhetünk, esetleg ordíthatunk torkunk
szakadtából, de üres üvegeket csak az ostobák dobálnak a pályára, mert őket eltávo-

lítják a lelátóról azok, akik a mérkőzést rendezik. A fütyülést pedig nem veheti zokon az edző sem, s talán szeretné elkerülni is, mert kínos, ha egy csapatot a saját
szurkolói fütyülnek ki.

Nekem ez Nagy Kázmér könyvének a tanulsága, de nem vagyok meggyőződve

arról, hogy a szerző ezzel egyetértene, mivel ő az emigrációt de jure megszűntnek
tekinti. Pedig emigráció mindaddig lesz, amíg „egyféle okok” miatt csalódott, elége-

detlen, kiábrándult, mellőzött és személyi biztonságukat vagy anyagi javaikat féltő
állampolgárok elhagyják azt az országot, mely arra tanította őket, hogy ott élniök és
halniok kell.
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AZ ÚGYNEVEZETT „MAGYAROSSÁG” 1
Egy pseudo-stíluskategória eredete
I.

Amikor az általános iskola egyik felsőbb osztályában először esett szó magyar stilisz-

tikáról, tanárunk egy aranyszabályra tanított meg bennünket. „Amikor beszélünk,
vagy írunk – mondta tanárunk – három dolgot kell szem előtt tartanunk ahhoz,

hogy a szép magyar stílus szabályai szerint írjunk vagy beszéljünk.” Mi volt ez a

három kritérium? Nyilván még sokan emlékeznek rá. A szép magyar stílus – így

szólt az aranyszabály – világos, szabatos és magyaros. Az első két követelményt
könnyen megértettem, de a harmadik gondot okozott. Nem természetes-e az,

hogyha valaki világosan és szabatosan fejezi ki magát, stílusa magyaros is egyben?

Vajon a francia, vagy angol iskolákban is azt tanítják-e, hogy a tanulók világosan,
szabatosan és franciásan, illetve angolosan fejezzék ki magukat? Továbbá jelenti-e ez

azt, hogy azok, akik világosan és szabatosan beszélnek magyarul, azoknak a stílusából is hiányzik még „valami”? Zavaró kérdések voltak ezek, nem is tudtam rájuk

választ adni. Csak évekkel később, egyetemi hallgató koromban, nyelvészeti tanulmányaim során, kezdtem elgondolkozni a stílus magyarosságának kérdésén, s akkor

kezdett bennem kialakulni a meggyőződés, hogy tanárunk egy olyan 19. századi
doktrína maradványait adta tovább nekünk, melynek eredetét és célját ő éppen úgy

nem ismerte már, mint diákjai.
II.

Tanulmányomban a magyarosság stíluskategória eredetének és alkalmazásának né-

hány kérdését szeretném megvizsgálni. Az elemzéshez két különböző közelítésmód-

ra van szükség. Eredetével kapcsolatban a magyar társadalom fejlődésének néhány
1

Megjelent az Új Látóhatár 1975. évfolyam 1. számában.
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jellegzetességére kell utalni, alkalmazását pedig a szemantikai tartalmak elemzése
világítja meg.

A magyar nyelv iránti érdeklődés a 18. század vége felé erősödik, s ennek politi-

kai okai voltak. II. József császár, mint racionalista felvilágosult uralkodó, birodal-

mában a német nyelvet akarta hivatalos nyelvvé tenni. Közismert rendeletét raciona-

lista meggondolások alapján bocsátotta ki. így okoskodott: mivel a birodalom 17

nyelve közül a német nyelv a legkiműveltebb, a legfejlettebb – ésszerű tehát, ha
alattvalói ezen a művelt és fejlett nyelven intézik hivatalos ügyeiket. Okoskodásá-

nak, mint minden doktriner okoskodásnak, az volt a hibája, kétségtelen elméleti
kiválósága ellenére, hogy nem számolt alattvalói ésszerűtlen konokságával. Könnyű

ma már látni, a baszk, kelta és flamand nyelvi nacionalizmus korában, hogy az
egyébként hűséges állampolgárok rögtön logikára képtelen, kérlelhetetlenül csökö-

nyös lényekké alakulnak át, ha anyanyelvűk vélt vagy valós jogait megrövidítve érzik.

Ez történt II. József birodalmának Lajtán túli részében is. A tekintetes karok és

rendek azonnal észrevették, hogy a császár valami, számukra igen fontos ügyben

szeretné őket ravaszul kisemmizni. A kiváló táblabírák és főrendek, kik szeretett

királynőjüknek, Mária Teréziának még teljesen elégedetten ajánlották fel életüket és

vérüket Cicero zengzetes nyelvén, hirtelen ráeszméltek, milyen páratlan kincs az
anyanyelvűk, melyen eddig csak a pórnéppel érintkeztek. A vármegyék feliratokat
intéztek az uralkodóhoz,2 igaz egy részük a németesítési rendeletben csak a latin
nyelv hivatalos használatának megszüntetését nehezményezte: ez ellen tiltakoztak

kapitálisán s minden joviálitás nélkül. A nemes vármegyék küldötteinek többsége

azonban úgy okoskodott: ha már a latin megszűnik a hivatalos használatban, az

ésszerűség azt kívánná, hogy a tekintetes karok és rendek saját anyanyelvükön sza-

vazzák meg a következő évi adót.

Mert eddig a pipázó utódokat alig érdekelte, hogy a kacagányos ősök milyen

nyelven emelték Árpádot pajzsra. Igaz, az írókat mindig is foglalkoztatta a nyelv,
2

„Ha Németország számunkra idegen és ismeretlen nyelvét bevezetik... lehetetlen meg-

jósolni, hogy milyen félelmetes felfordulás következhetik ebből magára az államra is
nézve” vélekedtek vésztjóslóan az egyik megye feliratának megszövegezői. A latin ere-

detit idézi: Katona István: História critica regum Hungariae, Buda, 1816, 40. köt. 384. I.
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bár azok is inkább a nyelv eredetének kiderítésén serénykedtek. Se szeri se száma a
magyar nyelv eredetére vonatkozó elméleteknek Sylvester János óta.3 Hasonlították

minden nyelvhez a hébertől kezdve a németen, szláv nyelveken keresztül a törökig
és a perzsáig, hogy egzotikusabb nyelveket ne is említsünk, a mai hasonlítgatók

érzékenységét kímélendő. Mikor a tudós jezsuita, Sajnovics János, majd Gyarmathi

Sámuel, aki Sajnovics kutatásait folytatta, lerakta az összehasonlító finn-ugor nyelv-

tudomány alapjait a 18. század vége felé, a nemesi publikum – miután több évtize-

des késéssel értesült az új elméletről – egyáltalán nem örült az újonnan felfedezett
„halszagú atyafiságnak”.4

Nemtetszésüknek nemcsak ízlésbeli okai voltak, igaz a „halszagúnak” kikiáltott

lappok és az oroszországi halászó-vadászó, eddig névről sem ismert finnugor törzse-

ket sem ölelték – még jelképesen sem – szívesen a keblükre. A fő ok, mint mindig,
most is politikai volt. A Reformkor idejére a magyar értelmiségben elhatalmasodott

az elszigeteltség érzése. Herder fenyegető jóslatának beteljesülését várták.5 Beékelve

a szláv és germán népek tengere közé, mi is várhatott a testvértelen magyarságra,
mint a Herder által megjósolt kipusztulás? A romantikusoknál felmerült a nemzet-

3

4

Kiváló összefoglalása a kérdésnek: Hegedűs József: A magyar nyelv összehasonlításának kezdetei az egykorú európai nyelvtudomány tükrében, Bp„ 1966.

Sajnovics könyve a Demonstratio: Idióma Ungarorum et Lapponum idem esse Koppenhágában jelent meg 1770-ben, majd a következő évben követte a hazai kiadás Po-

zsonyban. Gyarmathi Affinitosa pedig 1799-ben jelent meg Göttingában. Elévülhe-

tetlen érdemük, hogy az indoeurópai összehasonlító nyelvtudomány megszületése
előtt alkalmazták a komparatista elvet. Vö. H. Pedersen: The discovery of language,

5

Indiana University Press. é. n. 105. 1.

„ ... die Ungarn oder Madscharen ... sind sie jetzt unter Slawen, Deutschen, Wlachen

und andern Völkern der geringere Theil der Landeseinwohner, und nach
Jahrhunderten wird man vielleicht ihre Sprache kaum finden”. J. G. Herder: Ideen
zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Idézi Dümmerth Dezső: ’Történetkutatás és nyelvkérdés a magyar-Habsburg viszony tükrében’ c. cikkében. (Filológiai
Közlöny, 1966, 406. 1.) Dümmerth cikke elsőnek mutatja ki, Herder forrásait elemezve, hogy a „jóslatot” Herder Kollár Ádám hazai szlovák jezsuita „információjára”
alapozza.
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halál borzalmas víziója. Kölcsey már látta, hogy „ .. . más hon áll a négy folyam

partjára, / Más szózat és más keblű nép”.6 7 Vörösmartynál pedig megjelent a „sír,

hol nemzet süllyed el...” A nemzethalál fenyegető réme nem is teljesen indokolatla-

nul kísértett a romantikus költők vízióiban. Ezekben az években a pánszlávizmus és

pángermanizmus jelentősége megnőtt, s megint csak Vörösmarty fejezte ki legpreg-

nánsabban az értelmiség hangulatát: „Néz nyugatra, borús szemmel, néz vissza ke-

letre / A magyar, elszakadott testvértelen ága nemének”,8 Amikor a szláv népek

egymásra találtak testvériségük újonnan átélt romantikus lázában, a magyarokat
filológusaik még maguknál is ágrólszakadtabb rokonsággal lepték meg.

Ennek a rokonságnak keserű labdacsát már csak azért sem volt könnyű lenyelni,

mert az eposzköltők daliás ősökről regéltek, kiket Hadúr oltalmazott, kik párducos
Árpád vezetése alatt kiűzték a bolgár fejedelmet, Zalánt, kiknek régi dicsősége a

puhaságra serényebb gyermekek szíveit is megdobogtatta. De elvetette az újonnan
felfedezett rokonságot a köztudat azért is, mert nem adott ideológiai fegyvert a kezükbe, nem adott semmi olyan gondolati modellt, amit a pánszlávizmus nagy átfogó
eszméjével szembe lehetett volna szegezni.

Ezért pótelméletekre volt szükség, melyek gombamódra szaporodtak a 19. szá-

zad folyamán. Elég itt Horvát István, a jobbsorsra érdemes történész holdvilágos
nyelvészetként megbélyegzett tipikusan túlkompenzáló eltévelyedéseire utalni: sze-

rinte az ókori kultúrnépek mind magyarok voltak, hiszen bármilyen ókori nevet
„tüzetesen” megvizsgált, azonnal kiderült magyar voltuk (pl. Carthago – Kard Há-

gó; Nabukodonozor – Ne bolondozzon az Úr!). A számtalan pótelmélet közül, két-

ségtelenül Vámbéry Ármin származáselmélete volt tudományosabban a legmegala-

pozottabb és a legelgondolkoztatóbb. Persze, Vámbéry török elmélete sem szolgál-

tathatott ideológiai fegyverként is jól hasznosítható ősöket, hiszen a török származás
politikai relevanciája is igen csekély volt, de legalább elegánsabb családfával ajándé-

kozta meg a nemzetet a puszta marcona harcosaiban. Hogy a milléneum idejére

hová vezetett a kardforgató marcona ősök megmártása a tömény nacionalizmusban,
6

7

’Zrínyi második éneke’ (1838). De a téma már felmerül ’Zrínyi dalá’-ban is (1830),

„Más faj állott a kihunyt helyére... névben él csak, többé nincs jelen.”

’Zrínyi’, (1828).
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azt Beöthy Zsolt azóta is sokat emlegetett „volgai lovasa” illusztrálja a leghatásosab-

ban. Ez a „volgai lovas”, a magyarok nemzeti erényeit összegezte a szerző túlfűtött
képzeletvilágában:8 „Az ősidők homályából egy lovas ember bontakozik ki szemeink

előtt, amint a volgamelléki pusztán nyugodtan áll és figyel. Hegyes kucsmájában,
párduckacagányában izmos dereka, mintha oda volna nőve apró lovához. Sasszeme-

ivel végigtekint a végtelennek tetsző síkon, melynek minden pontját élesen megvilá-

gítja a nap korongja. Nyugodt; nem fél és nem képzelődik; csak az tartozik rá, amit
lát, s a messze pusztai képeken az erős világításban edzett szeme mindent lát, amit
emberi szem egy pontról láthat.”

A különböző származáselméletek nem szüntették meg a magyarság testvértelen

voltának kínzó érzését, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az utóbbi kétszáz év
burjánzó dilettáns elméletei. A nemzethalál romantikus víziója is traumatikus él-

ménnyé vált a szabadságharc elbukását megért és az azt követő nemzedékek számára.

Az az érdeklődés azonban, melyet II. József 1784. május 6-án kibocsátott rende-

lete drámai erővel fokozott, korántsem csak ideológiai elméletek gyártásához vezetett. Mivel a királyi rendelet hatásában igen jelentős volt, külföldi megfigyelők a

magyar nyelvi öntudat ébredését gyakran csak II. József rendeletének reakciójaként
könyvelik el.9 Pedig valójában a már meglévő nyelvi öntudat csapott itt össze a királyi rendelettel. Ez a nyelvi öntudat észrevétlenül gyarapodott a békés és a „nemzeti-

etlennek” tartott 18. században.10

A nemzeti nyelvek felemelkedéséért vívott harc kezdetét a történeti irodalom

nem teljesen alaptalanul a felvilágosodás eszméinek tulajdonítja. S annak a politikai
8
9

10

Beöthy Zsolt: A magyar irodalom kistükre, Bp. 1896. Bevezetés.

„The circumstance, however, which called forth all the energy of Hungarian talents
in defence of the language, was the attempt made hy the Emperor Joseph II to
annihilate it..”írja Richard Bright: Travels from Vienna to Lower Hungary, Edinburgh, 1818, 214.1.

Újabban G. F. Cushing igyekezett revideálni a köztudatban magát makacsul tartó

nézetet a „nemzetietlen” korról. ’Books and Readers in 18th century Hungary.’

(Slavonic and East European Review, 1969).
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erjedésnek, melyet a napóleoni háborúk indítottak meg Európa keleti felében.11

Ebben az összefüggésben nagyon fontos rámutatnunk Rousseau német tanítványának, Herdernek politikai teóriájára, mely szerint az emberi civilizáció nem az egye-

temesben és az általánosban nyilatkozik meg legáthatóbban, hanem éppen a sajátos-

ban és az egyediben. Lefordítva ideológiai kategóriákra: Herder szerint nem az álta-

lános emberi megnyilatkozása járul hozzá egy nemzet kulturális értékeihez, hanem a

sajátosan nemzeti jegyek.

Mi a magyarok kétségtelenül legsajátosabban nemzeti jegye? Erre a kérdésre tu-

datuk mélyén, de nyíltan beismerve is egyértelműen a nyelvvel feleltek a 18. és a 19.
századforduló magyar értelmiségei. Ha tehát arra a kérdésre akarunk válaszolni, mi
okozta a magyar nyelv iránti érdeklődés kialakulását, a fenti meggondolások szerint
a következő tényezőkre hivatkozhatunk. A nyelvi elszigeteltség érzete egyidejűleg
pesszimizmus és nemzeti büszkeség forrása lett. A testvértelenség érzése vezetett a

politikai borúlátáshoz, míg a nyelv egyedi sajátosságainak egyedülállósága a büszkeséghez, főként akkor, amikor ezt a büszkeséget Herder elméletével hatékonyan le-

hetett alátámasztani. Herder elmélete szinte a „levegőben volt” – ha úgy tetszik, ő

képviselte a Zeitgeistet – s Magyarországon különösen jól ismerték a korábban em-

lített „jóslata” miatt. Így tehát II. József rendelete csak a kanócot gyújtotta meg a

puskaporos hordóban.

Az általános érdeklődés – melyet korábban csak néhány író szenvedélyes és elkö-

telezett kísérlete előzött meg – általános értelmiségi mozgalommá szélesedett a

nyelvújításban, melyben természetesen az írók játszották a főszerepet, bár a mozga-

lom jelentőségében túlmutatott az irodalmi életen. A nyelvújítás semmi esetre sem

valami sajátosan magyar jelenség. A nyelvfejlődés különböző fokain a norvég, észt,
török és több szláv nyelvet is reform újított meg, s többé-kevésbé nyelvújításnak

tekinthetjük a 18. századi német mozgalmat, mely részben a magyar nyelvújításnak
modellje volt, s mely az irodalmi nyelv egységesítését tűzte ki céljául.

11

Például Hans Kohn: Nationalism, its meaning in History, Princeton, N. }., (1965)
35–37. 1.
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A nyelvújítást itt csak annyiban kell érintenünk, amennyiben a magyarosság stí-

luskategória kialakulásának megértéséhez szükséges. A nyelvújítók elsődleges feladatuknak a szókincs gyarapítását tekintették. Kazinczy így vélekedett Horvát Istvánnak írott levelében: „Mert igaz amit Herder mond: amely nép a szót nem bírja, a

dolgot sem bírja.”12 Kétségtelen, hogy a magyar nyelvben tetemes mennyiségű jöve-

vényszó volt: hemzsegtek a szláv és német szavak a beszélt nyelvben, míg az írott
nyelvet a latinizmusok uralták.13 Történetileg ez érezhető, hiszen a latin Kelet-

Európábán – főként a lengyeleknél és a magyaroknál – az államalapítás óta a diplomácia, a közélet és a tudományos irodalom nyelve volt. A reformáció csak az iroda-

lom nyelvét tette magyarrá; a többi területen a latin uralkodott egészen a nyelvújítás

koráig. Kazinczyék törekvésük ideológiai megindoklását Herderben keresték, s így
okoskodtak: ha a magyarság sajátos értékei között – mellyel azok külön színfoltot
jelentenek az emberiség egyetemes értékei között – a legfontosabb a nyelv, akkor
helyes, hogy ez a nyelv, megtisztulva minden idegen befolyástól, csak azokat a meg-

különböztető jegyeket tartalmazza, melyeknek összességét a magyar nyelv magya-

rosság eszményének nevezhetünk.

A nyelvújítási küzdelem első fázisában azon fáradoztak a lelkes nyelvújítók, hogy

a magyar nyelvet megtisztítsák azoktól a századok folyamán rárakódott idegen ele-

mektől, melyek nem jellemzik a magyar nyelvet, tehát magyartalanságok. Gyakorlatilag a magyartalanság elleni küzdelem számos hasznos eredményt mutathat fel, de a

nyelvújítók ott tévedtek, amikor feltételeztek egy elvont eszményi magyar nyelvet,
amelyhez vissza lehet térni. Ez az eszményi magyar nyelv sohasem létezett, hiszen a

magyar nyelv éppen úgy, mint bármelyik más nyelv létezése során állandóan ki volt
téve a többi, vele érintkezésben lévő nyelvek hatásának. A küzdelem elsősorban az

idegen szavak ellen irányult, mert a nyelvújítók úgy képzelték, hogy a magyar nyelv
jellegzetességén esnék végzetes csorba, ha a nemlétező szavakat idegen szavakkal
12

13

1811. jan. 6, Kazlev, 8:274.

Bessenyei egyik színdarabjában így figurázza ki a latintól hemzsegő ügyvédi nyelvezetet: „Ezen expressusom által éppen favorabilis occasio praesentálván és insinuálván
magát, nem akartam elmulatni, hogy az urat cum summo respectu ne revereáljam,
egyszersmind a causárul is relátiót tegyek,” s így tovább. (Filozófus 4. felv. 6. jel.)
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pótolnák, illetve a nemlétező szavak helyett használt idegen szavakat továbbra is

megtűrnék.14 Feladatuk kivitelezhetetlenségére könnyű volt rámutatni. Thomas
Watts lexikográfus az Oxford English Dictionary egyik szerkesztője, a magyar nyelv

kiváló ismerője így vélekedett a nyelvújításról már a múlt század közepén:

„Kazinczyék elfeledkeztek valamiről. Míg a legprimitívebb nyelv a legkezdetlegesebb állapotában is tartalmaz idegen szavakat. Idegen szavak vannak a Genezis héberjében és Homérosz görögjében is.”15

Az idegen szavak írtása mellett a nyelvújítók megvizsgáltak minden nyelvtani

formációt is, s jaj volt annak a nyelvtani szerkezetnek, amely idegen nyelvekben is
kimutatható volt. Azonnal kimondták az ítéletet: nem egyezik meg a magyar nyelv
„szellemével”, vagy „természetével” s megindult ellenük a harc tűzzel-vassal. A fő
bűnbak természetesen – érthető módon – mindig a német nyelv volt. A nyelvi ér-

deklődés túlburjánzásának voltak ma már kuriózumszámba menő kificamodásai is:

divat volt ekkoriban olyan verseket írni, melyekben csupán azonos magánhangzók

szerepeltek, ez is a nyelv egyedülállóságát volt hivatott bizonyítani.1615 Ekkoriban
jöttek divatba az első nyelvi játékok, például az olyan mondatok gyártása, melyek
nemcsak balról-jobbra, de jobbról-balra is azonos értelemmel voltak olvashatók.

Ezek a nyelvi vizsgálódások mind a magyar nyelv jellegzetességét keresték s így

hozzájárultak a koncepció kialakulásához, melynek ismérvei az 1820-as évekre csak
14

De jellemző például, hogy költő szavunk 1395 óta adatolható, a 18. században mégis

majdnem mindenki poétát használt. Ugyanígy a vadász is ősi szó, Bethlen Miklós

mégis jágert használ emlékezéseiben. (1664/1708). Elegánsabb volt? Mint ma a

15

16

„sprayezés” permetezés helyett?

T. Watts: ’On the recent history of the Hungarian Language’ (Transactions of the

Philological Society, 1855. 299.1.).

Édes Gergely, a műfaj megalapítója egy-egy distichonba pofozta bele a kiválasztott
magánhangzót. A sokszor idézett ű betűs verse így szólt:

Szűz! űzfűz fült bűz? űzfűz, süt füsttül ürült tűz?
Szűz, bűztül szűkülj; tűrj, sűrű tűztűl ürülj.

Magyarázata szerint a „füsttül ürült tűz” füst nélküli, vagyis nagyobb lobogással égő
tüzet jelent, azaz a tilos szerelem lobogása emészti a hajadont. Ld. Édes Gergely ifjú

enyelgései, (Vác, 1803.) Idézi Ráth-Végh István: Az emberi butaság, Bp. 1962, 253. 1.
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a negatív értékítéletet tartalmazó magyartalanság szó használatával kerültek a köztudatba.
III.

Ezek után vizsgáljuk meg a magyarosság szócsaládjának szemantikai tartalmait,

kronológiai összefüggésükbe helyezve. Természetesen, a szavak első előfordulása

majdnem kizárólagosan korábbi, mint az első adatolható előfordulás. Ugyanígy, az
is majdnem biztosnak tekinthető, hogy a koncepció kialakulása megelőzi az arra

vonatkozó szemantikai tartalomnak egy szóhoz való kötődését. Azaz, egy szó, mely
bizonyos jelentéstartalom hordozója, új jelentéstartalmakat vehet fel élete folyamán;
az egy szóhoz kötődő szemantikai tartalmak szűkülhetnek, de bővülhetnek is egé-

szen a szemantikai túlterheltségig. A fenti megszorítások figyelembevételével a ma-

gyarosság szócsaládját a következő táblázatban szemléltethetjük:

A származtatás kronológiája minden bizonnyal helyes, ezt a toldalékok lehetsé-

ges sorrendje is bizonyítja, kivéve az adverbiális formákat, melyek viszont vizsgáló-

dásunk szempontjából lényegtelenek. A táblázat érdekessége, hogy két pozitív tartalmú sorozattal rendelkezünk. Erre nehéz lenne példát találni indoeurópai nyelvek-

ben. A pozitív sorozat első mellékneve, a magyari elavult szó, melynek szabályosan

képzett főnévi formája egy feltételezett magyariság lenne. Ilyen adatunk nincsen, bár
könnyen elképzelhető, hogy a *magyariság magánhangzókieséssel magyarsággá

rövidült, s ebben az esetben a *magyari – magyarság egy sorozatba tartozik. Ha ez
nincs így (s ezért jelöli a magyari melléknevet kérdőjel), akkor az első pozitív sorozat

203

melléknévi formája az alapszó, a magyar. Bármelyik eset is legyen a valószínűbb,

azon a tényen azonban egyik változat sem változtat, hogy két pozitív tartalmú sorozat létezik, melyek közül az egyik későbbi formáció. A két sorozat létezése szeman-

tikai síkon azt jelenti, hogy az első, a régebben használatos, nem tartalmazott valamit, aminek jelölésére a második sorozat keletkezett.

Ezt a „valamit” kell leírnunk, hogy a magyarosságban rejlő értékítéletet világosan

körül tudjuk határolni. A szemantikai tartalmakat a korabeli nyelvhasználat példái-

val és a szótárak meghatározásai segítségével állapíthatjuk meg.

Az első sorozat MAGYARI mellékneve Anonymusnál fordul elő először, ezért

datálható 1150 körüli megléte.17 A Szabács Viadalában (1476 körül) kétségtelenül
„magyarországi, a magyar között lévő (illetve: közül való)” értelemben használatos.18

Az adverbiális magyarul és magyarán az elemzés szempontjából elhanyagolható, bár

a magyarán határozó szónak kimutatható olyan elavult jelentése is, a ma használatos
„félreérthetetlen világossággal, kertelés nélkül, nyíltan, érthetően megmond valamit”19 mellett, mely arra enged következtetni, hogy köze van a magyarosság koncep-

ciójához: „Vesszen el, aki Egert magyarán nem védi haláláig”, írja Vörösmarty.

A MAGYARSÁG szó első ismert előfordulása a Döbrentei-kódex- ből való.

Legkorábbi jelentése feltehetően a magyarok összességét jelölte csupán. így használja Katona is: „jobb lesz tartani, / jő herceg a magyarsággal.” Az első jelentéssel egy-

idejűleg, bár logikailag valószínűbb: kissé később kialakult egy másik használat is,

mely a magyar sajátosságokat, jelleget, ezeknek a sajátosságoknak és jellegeknek az
összességét volt hivatva jelölni. „Valljuk meg, hogy nagyon megszűkültünk a ma-

gyarságban, melynek ugyan bőségében soha nem voltunk” – írja Bessenyei. Máshol

’magyar nyelv’ értelemben használja: „Míg jobbágyok magyarul szólnak, addig az

17

18

19

„et in sua lingua propria Mogerii vocantur”. Bár a szó lehet a (képzetlen alak latinosított többesszáma is.

Benkő Lóránd, szerk.: A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. Bp., 1970, 2.

köt. 816. 1.

Az értelmezések és az idézetek, ha másképp megadva nincsenek A magyar nyelv

értelmező szótárából valók (Bp., 1965,4. köt. 908.1. s kk.).
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uraknak sem lehet magyarságot elfeledni.”20 Kármán szerint: Üstökös őseink... tiszta

magyarsággal szólottak. Egy másik korabeli közíró így panaszkodott: „Vannak, kik
az igaz magyarságot a magyar ruhában... helyheztetik.”21 Berzsenyinél mint stílus-

ideál használatos a szó: „A sületlen Adelungnak tanítványai saját nyelvöket akarták a
hochdeutsch szerint hochmagyarsággá formálni.”22 23 Mások a purizmussal azonosí-

tották: „ ... a tisztaság, melyet nevezhetünk [a nyelvben] magyarságnak.” De hasz-

nálták a szót ’magyar fordítás’ értelemben is: „valaki... deák verseket írva, melyeknek

magyarsága [ti. fordítása] eképpen következik.”24 Verseghy meghatározása szerint a

magyarság ’natio hungarica’-t illetve ’stylus hungaricus’-t jelent.25

A MAGYAROS melléknév, melyet tulajdonságjelölésre használtak, a magyarok

jellemző tulajdonságainak, sajátosságainak kiemelésére, illetve hangsúlyozására sokszor úgy tűnik, egyszerűen csak ’magyar’ értelemben. Bethlen Miklós is így használ-

ja: „Nem sok tál, mint a német szokása, de ugyan szép úri asztal volt a belső; a nagy
palotán hosszú, igen magyaros és bő, tisztességes asztal volt ...”26 Érdekessége és

szemantikai létjogosultsága olyan kifejezésekben világos, ahol azt jelenti: „olyan,

mintha magyar lenne, de nem az, csak arra emlékeztető.” Amikor Csokonai gróf
Fegyvernekit „derék magyaros ember”-nek nevezi,27 kifejezését csak akkor lehetne

megkülönböztetni a „derék magyar ember”-től, ha Fegyverneki külföldi lenne, s

ennek ellenére úgy viselkednék, mintha magyar lenne, illetőleg viselkedési normái

kielégítenék a magyar emberrel szembeni elvárásokat. Mai használatban magyaros
konyháról, ruháról vagy táncról beszélni, akkor, amikor valójában magyar konyháról

20
21
22

23
24
25

26
27

1778/1932, Bessenyei: Magyarság 9,12.

1785, Máriafi (Szeitz Leó) Igaz magyar. 1.3.

Tempefői, 596.Berzsenyi D. Összes művei. Közre bocsátá Döbrentei G. 3. kiadás I.

köt. Buda, 1842, U. 1.

1806, Pántzél Dániel: Magyar Nyelv.

Magyar Merkurius, 1788, 22—28.
Verseghy Ferenc: Analytica institutionum linguae Hungaricae, Buda, 1816,1. köt.
81. 1.

1704/1860, Bethlen Miklós: Önéletírása, 1,17.
1793/1844, A méla
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van szó, gyakran nem elég pontos; ha egy bécsi szerb vendéglőben magyarosan főz-

nek, ez jelentheti azt, hogy a szakácsnő igyekezete következtében a magyar vendégek ízlésbeli elvárásait kielégítik, illetve magyar specialitásokat is tudnak előállítani,

míg a számtalan pesti vendéglőn látható „magyaros konyha” felirat egyszerűen „ma-

gyar konyhát” jelent. Sokkal nehezebb a „magyar-magyaros” melléknév pár szeman-

tikai szétválasztása, ha a fogalmi gondolkodás körében használatosak. 1821-ben így
ír egy nyelvújító: „megvizsgálni ... a magyar öszve rakásokat [ti. szóösszetételeket],
ha igaz magyarosak-é ?”28

A MAGYAROSSÁG szó első ismert előfordulása 1805-ből származik. Révai

írja stilisztikájában: „Megvagyon nálunk a magyarosság, Hungarizmus, a szóllásnak

tulajdonsága; melynek latin neve idiotismus [ti. idiomatizmus]. A szóllásnak a

nyelvnek olly tulajdon módja a szóllásban: hogy azt más nyelven azon szavakkal ki
nem lehet ejteni.”29 Itt nyilvánvalóan, ahogy Révai is írja, egyszerűen csak a hunga-

rizmus magyar megfelelőjeként használja a szót. A 19. századi példák többsége

azonban világosan másra utal: „Erdei gróf csak a honi ügyek ... iránti közöny képvi-

selője ... az idegenességé a magyarosság ellenében.”30 – írja Greguss Ágost. A Ma-

gyar Nyelvőr egy korai vezércikke így korhol egy írót: „... és amire még azonkívül
kérjük, az valamivel több magyarosság volna.”31 Beöthy Zsolt pedig egyik színikriti-

kájában így nyilatkozik: „magyarosságuk és sikerük méltán biztosíthatná [ti. a színműveknek], hogy az igazgatóság egy-egy vasárnapi napon rájuk gondoljon.”32 Egy
századvégi tanulmányban: „Ezért járt ő maga [ti. Kazinczy] a remek műfordítások

egész özönével, melyeknek a nyelve az eredeti minden szépségét igyekszik visszatükrözni, ha kell, a magyarosság feláldozása árán is ...”33

A negatív értékítéletet tartalmazó MAGYARTALAN melléknév 1754-ből ada-

tolható először. Olyan személlyel kapcsolatban használták, aki ’magyar mivoltát
28
29
30
31
32
33

Gáti István: Elmélkedés a magyar dialectusról, Pest, 1821,68.1.

1805/1973, Révai M.: A magyar szép toll, Bp., 1973,29.1.

1858/1872, Greguss Á.: Tanulmányok, Bp., 1872, 2. köt. 250—51.1.

Magyar Nyelvőr, 1872,1. évf. 339.1.
Beöthy Zs.: Színházi esték, Bp., 1895, 30.1.
Kaufmanm L.: ITK 8:273.
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levetkőzte, hazájával, nemzetével nem törődött, illetve magyarokra nem jellemző
tulajdonságokat vett fel. így használja Mikszáth Kálmán is: „Más magyartalan vo-

nást még eddig senki sem vett észre Bánffyban.” A 19. században a jelentés gyakran

sokkal határozottabb értékítéletet tartalmazott; egyre inkább olyan tulajdonságok
jelölésére használták, mely a használó szerint ’a magyar nyelv, irodalom, művészet

szellemével nem egyeztethető össze, illetve az erről alkotott közfelfogással ellenke-

zik.’ Gyakori panasz: „Legtöbb írónk... magyartalanul ír.”34 35 Arany János viszont
megvédi Gyöngyösit: „Gyöngyösi... inversiói nem tetszenek magyartalannak.”34

Frankenburg Adolfnál már egyenesen denunciálással egyenértékű: „a pesti műegyesületnél magyartalanabb egylet nem volt a hazában.”36

A MAGYARTALANSÁG mely a magyartalan tulajdonságok egyikét vagy ösz-

szességét volt hivatva jelölni koncepció formájában 1803-tól adatolható először.
Kazinczy írja Csokonainak: „Szegény Daykánk is a Karpatus vidékét festi elébb,
hogy egy illy zordon scénát készítsen a magyaratlanságnak” [sic.] ,37 Mikszáth hasz-

nálatában megint csak a magyar szokásoktól eltérő, vagy idegen jelenségre vonatkozik: „Körültekintve előbb, hogy magyartalanságát észre ne vegyék ... kihúzza bur-

nótszelencéjét.” Általánosabb használatban a stílus, a beszéd idegenszerűségeit jelöl-

te.

IV.

Ha a szemantikai tartalmak elemzése alapján összegezni kívánjuk a koncepció fejlő-

dését, a következő lépéseket lehet rekonstruálni. A MAGYARSÁG legkorábbi

használatában mint gyűjtőfőnév a magyarok összességét jelölte. Ebből fejlődött ki
nemdologi értelmezése, mellyel azokat a tulajdonságokat jelölték a beszélők, melyek

segítségével a magyarokat más népektől meg lehet különböztetni. A szemantikai
tartalom ilyen irányú kiterjedése a legkorábban a 16. században jöhetett létre. A

fejlődés következő stádiumában újabb differenciálódás történt. Az új melléknév, a

magyaros jelezte ezt a folyamatot, melynek használata a 17. században még alig
34
35
36
37

1853-54, Fal. Est. 184

1863—64, Arany J. ’Gyöngyösi István’ AJ.Ö.M., XI :439.
Emlékiratok, Bp., 1868, 3. köt. 60.1.
KazLev, 3:16.

207

vonatkozott elvont fogalmakra (pl. magyaros ruha, tánc, konyha). A jelentéstartal-

mak vizsgálatából kitűnik, hogy a magyaros melléknév absztrakt konnotációi a 18.
század második felétől adatolhatóak, s a felvilágosodás korában váltak általánossá.
Az is figyelemreméltó, hogy „magyaros” szemantikai jelentéstartalmú fogalmak,
melyek azóta is „turistaszinten” jellemzik a magyarok közös sajátosságait a külföld

szemében (pl. paprika, gulyás, csárda, betyár stb.) szintén csak a 18. század közepe
óta adatolhatóak. Természetesen nem minden esetben jelentheti ez a fogalmak
tárgyi megfelelőinek hiányát (bár pl. a paprika korábban nem volt használatos a
magyar konyhában), jelenti viszont kétséget kizárólag, hogy a magyar életforma ma

meglévő, sokszor csak felszínes vonásai a 18. század második felében állapodtak
meg, illetve váltak általánossá és lettek külföldön is közismertek.

Ezzel egyidőben, vagy talán kicsit később jelentkezik a magyaros ellentéte a ma-

gyartalan, mely azokat a jelenségeket jelölte, amiket a magyarok nem ismertek és

ezért nem szerettek. Másképpen szólva, azok a fogalmi jegyek, melyek a magyaros
életformával összeegyeztethetetlenek – magyartalan ruha, idegen viselkedési formák,

idegen szavak és kifejezések, amik a behurcolt újdonságokkal együtt kerültek az
országba. Az osztrák életforma befolyása a társadalom felső rétegein keresztül a
középnemességre ekkoriban válik általánossá. Se szeri se száma azoknak a verseknek, melyekkel az idegenmajmolást, a nájmódit gúnyolták ki az írók Bessenyeitől

kezdve, s a „hagyományos” magyar életformát dicsérték, illetve tették meg követen-

dő például. Elég itt Bessenyei Filozófusának Pontyijára utalni, aki a fiatalabb kor-

osztály Bécsből jött étkezési és divat szokásait gúnyolja, vagy pedig Gvadányi

Peleskei nótáriusára, aki, mikor végre megérkezett Pestre, hiába várta a szebbnélszebb magyar nemzeti viseletben tetszelgő nemes ifjú urakat és kisasszonyokat, he-

lyettük a bécsi divatnak hódoló uracsokkal és dámákkal találkozik. Érdekes módon a

gyakran magyaros iskolaként számontartott írók azonban ritkán használták a ma-

gyaros szót, majdnem mindig magyar ruháról vagy magyar konyháról beszéltek.

Maga a magyarosság koncepció a 19. század közepére alakul ki. A két sorozat

fogalmi jegyei végérvényesen összekeverednek, váltakozva használják őket. Az
egyetlen kivétel a magyarság, mint gyűjtőfőnév, „a magyarok összessége” értelemben

sohasem volt helyettesíthető a magyarossággal. Jellemző, hogy az egyik korabeli
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szótár már jogról beszél meghatározásában, arról a jogról, hogy magyarsága jogán
tartozik valaki a magyar nemzethez.38 A szó nem szerepel tájszótárakban;39 jellemző

módon a magyar nép sohasem érezte szükségét, hogy magyarságát hangoztassa,
vagy magyarosságát fitogtassa. Századunkban a normatív nyelvészek a magyarság
használata mellett döntöttek, ezt tartják választékosabbnak.40 A magyaros-

magyarosság szavak kezdenek enyhén rosszalló értelemben, vagy szatirikus éllel

megjelenni a fiatalabb írók nyelvében (pl. ilyen kifejezésekben mint „magyaros vendégszeretettel”, „magyaros észjárása van”.). Irodalmi példa Csokits János egyik bökversében: „A vaddisznó agyaros, / a magyar szó magyaros.”

A tartalmi elemzésekből az is kitűnik, hogy a magyaros-magyarosság sorozat

semmi olyan fogalmi jegyet nem tartalmaz, mely nem található meg a magyarmagyarság pozitív konnotációjú sorozatban. Mesterségesen gyártott fogalomnak kell

tehát tekintenünk a második sorozatot, mely főként a 19. századi nacionalizmus
tudattartalmait tükrözi. Természetesen, a koncepciónak vannak valós jegyei: egy

magyar idiómát éppenúgy lehetetlen franciára fordítani, mint ahogy egy oroszt an-

golra. Erre a jelenségre viszont a szakirodalom mindig is a hungaricizmus szót hasz-

nálta, éppenúgy, mint ahogy germanizmusról vagy anglicizmusról beszélünk. A
meghatározásokból nem tűnik ki, mi az a „valami”, ami a magyarosság lényegét
adja. A meghatározások azonban nagyon gyakran utalnak a magyar nyelv szellemé-

re, illetve természetére. A nyelv szelleme az a legfelsőbb bíróság, ahol a magyarosság

ellen vétőket elmarasztalják. A nyelv szelleme, vagy más szóval géniusza romantikus
elképzelés, éppenúgy, mint a nemzetek őrszelleme. Ezeket az őrszellemeket, vagy

nemtőket a múltszázadbeli művészek jellemzően antropomorf módon ábrázolták is:

elég a teltkarcsú Germániákra, vagy a viktoriánus Britanniákra gondolni. A nyelvek

géniusza a nyelvek sajátosságait és szépségét őrizték a barbarizmusoktól. A nyelvek
géniuszának felszentelt papjai pedig a filológusok, akik a nyelv szellemének „kinyi38
39

Pallagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, Bp., 1867,2. köt. 31.1.

Vagy egyszerűen csak arra az állapotra utal, hogy valaki magyar. Vö. pl. Csüry Bálint:

Szamosháti szótár, Bp., 1936, 2. köt. 55. 1.; Bálint Sándor: Szegedi szótár, Bp., 1957,
40

75. 1. ismeretlen az Ormányságban vö. Kiss Géza: Ormánysági szótár, Bp., 1952.

Pl. Bárczi Géza: ’Anyanyelvünk magyarsága’, Magyar Nyelvőr, 1956, 80. évf. 1—14. 1.
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latkoztatásait” ismerik. Ezért nem tűrt fellebbezést, ha valakire rásütötték a magyar-

talanság bélyegét. A múlt századi filológusok éppenúgy, mint a pápák csalhatatlannak tartották magukat. S mivel csak ők ismerték a kinyilatkoztatást, előjogaikat

féltékenyen őrizték. Közönséges halandó, még ha történetesen író is volt szegény,
csak bűnbánatot tarthatott, erős fogadalommal, hogy többé nem vétkezik.41

A stíluskategória kialakulásához Herdernek még egy tétele járult hozzá. Herder

azt tanította a Volksgeistről, hogy az a misztikus „valami”, a hagyományok tovább-

vivője és őrzője, aminek eredete a történet előtti idők homályába vész és legfőbb

letéteményese a nép. Erre az elméletre nagy szüksége volt a 19. századi magyar ér-

telmiségnek. A hagyományok majd teljes pusztulása, a Kalevalához hasonlítható
nemzeti naiv eposz hiánya, a testvértelenség problémája mind-mind kompenzációt

talált a népnyelv felfedezésében. Korábban ugyanis a nyelvművelés kizárólag az írók

dolga volt. A 19. század közepén azonban megjelent az új faj, a nyelvész, aki szorgalmasan kutatta a nép nyelvét: a magyar nyelv romlatlan magyarságának hordozóját. Badarság lenne tagadni, hogy kétségtelenül hasznos munkát is végeztek, gyűj-

tötték a tájszavakat, leírták a nyelvjárások sajátosságait; adatgyűjtésük elengedhetet-

lenül szükséges a nyelvtörténet és a dialektológia kutatásához. Ugyanakkor arra is rá
kell mutatni, hogy kéretlen döntőbírói szerepük a természetes nyelvfejlődésnek ártott, és azt is előidézte működésük jellege, hogy a magyar nyelvtudomány hosszú

időn keresztül megrekedt a normatív nyelvszemlélet egyedül üdvözítő elméleténél.
Egészen a legutóbbi időkig úgy tűnt, hogy a magyar nyelvtudomány feladatának
nem azt tekinti, hogy a nyelvet és a nyelvi jelenségeket leírja, hanem kizárólagosan
csak az, hogy eldöntse, mi a helyes vagy helytelen.

A normatív nyelvészek nagy zászlóbontása 1872-ben történt a Magyar Nyelvőr

megalapításával. Ezzel a normatív szemlélet először polgárjogot nyert, majd pedig

az egyedüli helyes nyelvszemlélet lett belőle. Szarvas Gábor, Simonyi József és Volf

György, mivel ismerték a nyelv törvényeit, önkéntes bíró szerepre vállalkoztak és
41

Pl. még Vörösmarty Csongor és Tündéjéből, vagy Petőfi János vitézéből is mint
iskolás dolgozatjavításnál, kiírták a „helytelenül képzett”, „koros szavakat” és a „ma-

gyartalanságokat” Vö. Szarvas Gábor cikkét a János vitézről (Magyar Nyelvőr,

1872,1. évf. 25–26.1.).
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elhatározták, hogy a romlott magyar nyelvet megjavítják. Hogyan romlott el a ma-

gyar nyelv? A válasz nyilvánvaló volt: a nyelvújítással beáramló külföldi hatásokkal.
„A nyelvújítás volt az, aminek nyelvünk romlását, mostani siralmas állapotát kö-

szönhetjük” – panaszolta a Magyar Nyelvőr egyik cikkírója.42 Volf pedig így nyilat-

kozott: „ha szépen, helyesen, magyarosan, érthetően akarunk írni, akkor azokat az
erőszakosan fakasztott hajtásokat mind el kell vetnünk”.43 A szerkesztők – noha

mindegyikük becses nyelvtudományi munkásságot is végzett –, ha főpapi tisztjük

magaslatáról nyilatkoztak, nem tettek tanúbizonyságot sem analitikus, sem dedukciós
képességeik mellett. A nyelvi normák ingadozása és megszilárdulása soha nem volt
annyira nyilvánvaló, mint éppen az ő korukban. A nyelvújítás termékeinek egy része –
két-három generációval Kazinczyék után – már a művelt közönség szókincséhez tar-

tozott. Ezek ellen tehát hiába hadakoztak. Azt is láthatták, hogy a nyelvújítás szavai

nem aszerint ragadtak meg a közönség tudatában, hogy helyesen vagy magyarosan

voltak-e képezve, hanem látszólag teljesen függetlenül a „nyelv szellemétől”. Vörösmarty, Petőfi és Arany is használták e szavaknak nagy részét, de ugyanakkor még az ő

zsenialitásuk sem volt elegendő ahhoz, hogy bizonyos szavakat, bármennyire is helyes

elvek alapján voltak képezve, megkedveltessenek a beszélők többségével.

Volf tisztán elméleti meggondolás alapján ítélte el a nyelvújítást: „Olyan érte-

lemben, mint a németeknek, nekünk nincs szükségünk irodalmi nyelvre. Nekünk

csakis irodalmi célra kell, nekik arra is, hogy a különféle törzsökök megértsék egy-

mást.”44 Volf elméleti szinten különbséget tett irodalmi és népnyelv között.45 Ez

42

Fischer I.: ’Adalékok a nyelvújítás történetéhez.’ Magyar Nyelvőr, 1874, 3. köt. 77. 1.
öt idézi Szarvas Gábor is egyik vezércikkében: ’A Nyelvőr és a szépirodalom’, u. o.

43
44
45

1879, 8. évf. 247.1.

’A csángó nyelvről’ u. o.., 1874, 3. évf. 58.1.

’A helyes magyarság elvei’, u. o,, 1873, 2. évf. 546.1.

Míg az irodalmi nyelv csak „etwas in vielen Stücken durch Einfluß des menschlichen

Willens absichtlich gebildetes und zusammengewürfeltes”, a népnyelv viszont:
„unbewußt und naturgemäß hervorgesproßtes Reis.” U. o., i. h., Ezt a mélyértelmű
teoretikus megállapítást August Schleicher német filológustól vette át Volf. Cf. Die
deutsche Sprache, 2. kiad. 105–106.1.
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utóbbi kategória létrehozása csak azért volt lehetséges, mert a magyar nyelvjárások
főként kiejtésbeli különbségre alapultak, a szókincsbeli eltérés csekély volt, a nyelv-

tani struktúrák pedig nem zavarták a megértést. Végsősoron, a „népnyelv” mestersé-

ges kategória, mivel sehol az országban nem beszélték az ún. népnyelvet, hanem
csak a göcseji vagy palóc tájszólást. így a népnyelv azután csak a budapesti közönség

számára írott cifraszűrös „népszínművekben” virágozhatott, mert a budapesti polgár
éppenúgy nem tudta megkülönböztetni az egyik tájszólást a másiktól, mintahogy a
legtöbb európai számára minden néger vagy kínai egyforma.

Mivel Volf úgy hitte, hogy az irodalmi nyelv romlott és kevésbé értékes, az

asszimiláns csökönyösségével hirdette, hogy a népnyelv a természetes tökélyt és
fensőbbrendű szépséget képviselte. Az irodalmi nyelvért folytatott küzdelmet tanít-

ványai is leszólták Kazinczy korától kezdve. Kazinczy „remek műfordításai ... az

eredeti minden szépségét igyekszik visszatükrözni, ha kell, a magyarosság feláldozása árán is” – vélekedett a Magyar Nyelvőr egyik tanulmányírója epésen.

A népnyelv uralomrajuttatásáért folytatott küzdelemben a filológusok nem is-

merték fel a városlakók – a kialakuló középosztály – igényeit. Ma könnyű látnunk,
hogy a „nép nyelve” nem volt elég az urbánus rétegek kommunikációs igényeinek
kielégítésére. Nem mintha azok túlságosan izgatták volna magukat a tudós nyelvé-

szek haragos ostorcsattogtatásai miatt. A Magyar Nyelvőr rendszeresen támadta a

sajtó magyartalanságát – mert erre minden oka megvolt –, de nem tudott valós al-

ternatívát állítani a hibás nyelvhasználattal szemben. Csak egy dolgot tettek rendszeresen a nyelvőrök: a „magyarosságot” kérték számon a tollforgatókon. Az íróknak

is színes, képes kifejezéseket kellett használniok, ha azt akarták, hogy stílusuk ne
csak szép, hanem magyaros is legyen. A magyarosság fogalmának kifejtésével a
nyelvőrök azonban mindörökre adósok maradtak.46 Viszont annál gyakrabban tettek
46

Pl. Ponori Thewrewk Emil: A helyes magyarság elvei (Bp., 1873) csak a magyar

nyelv szellemével nem egyező módon képzett szavakat gyomlálgatja, s kijelenti, ő is

német elméleti alátámasztással, hogy a „törzsökös” mondatszerkezetekben nem lehet
változtatni. Simonyi sem határozza meg, hogy mi is az a „nyelvszellem”, mely csalha-

tatlan ítéleteit sugallja. (A magyar nyelv, Bp., 1905, 204—215. 1.) A 20. századi
normatív nyelvész Balassa József szintén mélyen hallgat. (A magyar nyelv könyve,
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közzé tanulmányokat egyes írók magyarosságáról, illetve kipécézték magyartalanságukat. Egyik cikkíró, például a következőképpen kerüli el a meghatározást: „Mi az a
magyarosság? A meghatározásba nem bocsátkozom. Sorra veszem az írókat s egy-

szerűen kiírom, ami különösen magyaros a stílusukban: a közmondásokat, a néptől

vett hasonlatokat, képeket, szólásokat, a nép eszejárása szerint alkotott díszítőjelzőket, az irodalmi nyelvtől elütő sajátosabb mondatfűzést ... alaktani sajátosságokat.

Ezek mellett felszemecskélem azt az egy pár tájszót is, amit elvétve elejt egyik vagy
másik.” 47

A mozgalom fő célkitűzését, nevezetesen, hogy a Magyar Nyelvőr vezeti a harcot

a magyarosságért és a magyartalanság ellen a korabeli lexikonok hódolatteljesen
elismerték.48 Ma viszont már a stilisztikai kézikönyvek sem osztják ilyen egyértel-

műen a dicséretet. Egyik legújabb kézikönyv szerint a magyarosság túlzó képviselői
magyarkodásukkal ártottak a nyelv fejlődésének.49 Német G. Béla kiváló tanulmányában fején találja a szöget. A nyelvőrök: „hozzájárultak egy pseudo-népiesség
feldajkálásához.”50 51 De ez a mozgalom nyújtotta a táptalajt a Nyugat elleni táma-

dásokhoz is. A nyelvőrök kedvenc jelzői: tősgyökeres, zamatos, népies, tőrőlmetszett, vagy törzsökös50 mindig körülhatárolhatatlan, misztikus és ködösítő fogalma-

zásban szerepeltek, s a főpapok lesújtottak velük, mint a tüzes istennyilával, oda ahol
éppen szükségét látták.

Bp., 1943, 47—50. 1.) Méltán panaszkodik Nagy J. Béla, hogy mestere, Simonyi
nem fejtette ki eléggé nézeteit (Egy emberöltő nyelvünk védelmében, Bp.,

47
48
49

50
51

1968,67.1.).

Komjáthy S.: ’Magyar írók magyarossága’ Magyar 'Nyelvőr, 1900, 29. évf. 505. l.

A Pallas Nagy Lexikona, 12. köt., Bp., 1896,178.1.
Szathmári István, szeik.: A magyar stilisztika útja, Bp., 1961, 480. 1. Fodor István
szerint a purizmus kora lejárt a II. világháború végére Magyarországon. (Mire jó a
nyelvtudomány? Bp., 1968,257.1.)
Németh G. Béla: ’A századvégi Nyelvőr-vita’ Mű és személyiség, Bp., 1970, 494. 1.
idézi Németh G. Béla, i. m., 517.1.
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Befejezésül szükséges még a magyarosság kialakulásának mozzanatait és fogalmi

jegyeit összegezni, hogy egy kiemelkedő nyelvészek által is képviselt koncepciót
helyére tehessünk az eszméknek abba a lomtárába, hová tartozik.

A magyarosság álstilisztikai kategória, melynek kialakulásában szerepet játszott a

reformkori nemzeti testvértelenség érzete, mely viszont részben a nyelvi elszigetelt-

ségből fakadt. Legfontosabb ismérve a népnyelv túlzó dicsőítése, végsősoron Herder

Volksgeistről szóló tanításából táplálkozott. Negatív ismérvei a 19. század elején

véglegesedtek a nyelvújítási harcok közepette, noha a század végére a magyartalan-

ságot éppen a nyelvújítók képviselték a nyelvőrök szemében. A koncepció misztikus
ideológia fegyvert adott a normatív nyelvészek kezébe, akik a népnyelvből akartak
köznyelvet teremteni, s ezzel egyrészt az irodalomban és a közéletben akaratlanul is

a provincializmust szolgálták, másrészt gátolták a köznyelv egységesülését olyan

normatív nyelvszemlélet előírásával, s az ahhoz való makacs ragaszkodásukkal,
melynek káros hatását nemcsak a köznyelvben, de a nagyközönség nyelvi normákról
alkotott nézeteiben mind a mai napig tapasztaljuk.
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F EKETE ÁRVÁCSKÁK1
Gyöngyös 1944. november 18-án esett el, Erre már nem emlékezhetem, mert akkor

már nem voltunk ott. Arra viszont emlékszem, hogy anyámék nagyon borús arccal
hallgatták Horthy rádióbeszédét. Majd a BBC kommentárját, aznap-e vagy másnap, erre se emlékszem. Az ORION 444-es világvevő készüléket ilyenkor lehalkítva

kellett hallgatni. Én jobban szerettem a rövidhullámon csak úgy össze-vissza teker-

getni a keresőgombot, s hallgatni a sok ismeretlen nyelvű beszédet. A hanglejtésből
kerek történeteket találtam ki a magam szórakoztatására.

Másnap iskolában légóügyeletes voltam Mélypatakival. Ültünk az igazgatói iro-

dában a bekapcsolt rádió mellett szigorú utasítással; ha légiriadót jeleznek Miskolc
térségében is, fussunk végig az osztályokon, s mindenki mehet haza. Mélypataki a

legkisebb közös többszörös és a legnagyobb közös osztó megértésével kínlódott,

illetve a házi feladatot másolta kockás számtanfüzetébe. Én a rádiót csavargattam itt
is, s csak minden öt percben tértem vissza a pesti rádió hírszolgálatát hallgatni: Kro-

kodil grósz ... kaptam el a rejtjeles német üzenet végét. „Mehetünk haza” mondtam

Mélypatakinak, aki stréber volt, s ezért olyan arcot vágott, mintha fájlalná, hogy

frissen szerzett tudását a legkisebb közös többszörösről ma már nem tudja hasznosítani.

Otthon a ház tele volt németekkel, talán tizenkét embert szállásoltak be hoz-

zánk. A verandán szerelvények és fegyverek hevertek összevisszaságban. Nagyanyám
pörköltet készített, s vágta bele az erős paprikát. A húst a németek hozták, nagy-

anyám szerint lóhús volt. „Nem jó az, még paprikával sem” – mondta. De azért én
ettem volna belőle. Mindenhol ettek a németek, tele volt velük a konyha és az ebéd-

lő, de a terasz korlátján is ültek. Volt, aki a csajkájából evett, de láttam nagyanyám
1

Megjelent az Új Látóhatár 1975. évi 2. számában.
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herendi porcelán készletéből elővett tányérokat is az asztalon. Az egyik katonának
verejtékcseppek gyöngyöztek az orrán. „Stark” – mondta. „Az, hogy a rosseb ett

volna meg benneteket, gut, ungarischer Paprika” – válaszolta nagyanyám. Mi nem

ettünk a húsból, de a maradékot kitörölhettük a lábasokból. Méltatlankodni akar-

tam, hogy miért ehetnek a németek a herendi készletből, mikor az emberemlékezet

óta csak a vitrint díszítette. És miért ül nagyapa helyén egy német tiszt az ebédlő-

asztalnál? „Ne járjon a szád” – mondta komoran nagyapám. Éjjel a földön kellett
aludnom, mindnyájan egy szobában voltunk, nagyapámék hálószobájában. Az egyik
ágyban nagyszüleim, a másikban anyám aludt a húgommal. „Neked külön ágya-

zunk” – mondta nagyanyám, hogy megvigasztaljon, mert az én szobámban legalább
hat katona hortyogott.

Egy deres októbervégi reggelen már nem voltak ott, mikor felkeltem. Elmentek

– gondolom a frontra, ami egyre közelebb kerülhetett, mert esténként az ágyúk
torkolattüze dél felől megvilágította az eget, s tompa morajlással küldték üdvözletüket Szolnok felől, miközben anyámmal térdenállva kellett imádkoznunk: Most se-

gíts meg Mária, ó irgalmas Szűzanya ... Nem szerettem imádkozni, mindig nagyapám gunyoros hangú megjegyzése jutott eszembe: „falra hányt borsó”. Már ott
álltam a falnál s dobáltam is a falra: jobbágy, nemes, báró, gróf, herceg, trónörökös,
király. Ezt teniszlabdával játszottuk, s Tibi volt a koronázatlan király, mert a király-

nál már hetet kellett tapsolni, mielőtt elkaphatta volna a labdát, s neki majdnem
mindig sikerült. Hallom, hogy anyám rámszól: „már megint palócosan nyújtod a
szavakat, mikor Apád hazajön elvágja a nyakad, ha meghallja hogy beszélsz!”

Mikor apám hazajön. Csak nagyapám jött haza az Angyal utcai fűszerestől:

„Már csak tizenöt deka kenyeret adnak a jegyre” – mondja méltatlankodva, „éhen

fogunk dögleni”. „Hogy beszélhetsz így a gyerekek előtt”, szólt rá nagyanyám.
Nagyapám kiment a fészerbe venyigét vágni, már hetek óta csak ezzel fűtöttünk, s
csakis a konyhában, míg anyám vagy nagyanyám főzött. Az utóbbi napokban sokat
pusmognak együtt főzés közben, ha bemegyek a konyhába, elhallgatnak. Egyszer
anyám azt mondja: „Elmegyünk Apuhoz, jó?” Ráhagyom. Menjünk. „Vihetem a
bélyeggyűjteményemet?” „Hát persze.”
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Sáros, ködös, októbervégi, vagy november eleji hajnalban ott állunk a Csap ut-

cán, ahol egy fülig sáros német katona, piros közepű forgalmi tárcsával irányítja a

katonai teherautók, szekerek, gyalogosok végeláthatatlan sorát. A forgalom akado-

zik, időnként egy-egy teherautó megáll, felvesz 10–15 embert. Egy ilyen teherautón

megyünk Vácig a szemerkélő esőben. Koromsötétben érkezünk meg, nagyon lassan
haladtunk, mellettünk csordákat, gulyákat, nyájakat hajtanak, a katonák káromkodnak magyarul, németül a forgalmi akadályok miatt, valahol a felhők felett bombázók

zúgnak, anyám ilyenkor gondterhelten kémleli az eget, magához szorítja a húgomat,
az pedig mosolyogva az alvósbabát: „Tente baba, tente”.

A székesfehérvári pályaudvaron mindenki törtet valamerre, vijjognak a szirénák,

anyám erősen fogja a kezemet, körmei belevágódnak a húsomba. Ki akarom szaba-

dítani, de annál erősebben markol. Nagyanyám halálsápadt, cserélgeti kezeiben a kis
bőröndöt, egyetlen csomagunkat, ami sáros, összehorpadt és szétesőfélben van.

„Jaj, Manci minek jöttünk el” – mondja most már tekintélye utolsó maradványait

is feladva a gyerekek előtt. Mikor feljövünk az óvóhelyről az egész világ csendes. Az

előbb még üvöltöző, tolakodó emberek csak nyitogatják a szájukat, tátognak, de
hang nem jön ki a torkukon. Én is kipróbálom. Nem hallok semmit. Egy levente áll

mellettem. Valamit mond. Majd befogja az orrát és száját összeszorítva, szemmel
láthatóan erőlködve fújni kezd. Vékony arcán nevetségesen nagy gombócok kelet-

keznek, ahogy levegőt vesz, s az erőlködéstől könnyeznek a szemei. Mutatja, hogy
én is csináljam. Mikor kidugul a fülem, hallom, amint mondja anyámnak: „No,
tetszik látni, nem kapott a gyerek légnyomást.” Nekem meg barackot nyom a fejemre: „Katona dolog, öcskös!”

Szombathelyen rengeteg a katona. Anyám mindenkihez odafordul: „Czigány Já-

nos tartalékos hadnagy urat keresem, a 21/III. zászlóalj géháfőnöke” – teszi hozzá

magyarázóan. Késő este találjuk meg szállását, legénye vizet melegít barátságos

kályhán. Gyanakodva enged be bennünket, vakargatja a tarkóját. A magyarázkodás
után tovább végzi dolgát, komótosan sepreget, tesz-vesz. Iszonyúan éhes vagyok,

egész nap nem ettünk. Anyám vigasztal: „Most már nem lesz semmi baj, fiacskám,
itt vagyunk Apunál.” Közben a víz felforrt, s Pista, egy monoki fiú kincstári pótká-

vét tör bele. „Cukor nincs, de ha így megfelelne a nagyságos asszonyéknak ...”
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mondja szégyenkezve, majd hozzáteszi: „nohát, ha a hadnagy úr tudta volna”.

Anyám is elszégyenli magát. Átlátja a helyzet lehetetlenségét. Mit csinál velünk
Apám a rekvirált kincstári szobában, ahol egy ágy van, s négyen érkeztünk.

A. húgom már cumizva alszik az ágyon, mikor Apám megjön. Apám egyik ciga-

rettát a másik után szívja: „Nincs probléma, majd megoldjuk valahogy, nem igaz
Pista? Maga elmegy valami kaját vételezni, én pedig szállást szerzek.” Éjfélre kerü-

lünk ágyba, de egészen kitűnő vacsora után. Apám legénye felverte a tiszti étkezde
szakácsát, s ételhordóban elhozta készítményét. „Nincs probléma”, mondogatja
Apám, „fő az, hogy együtt vagyunk, s megvagyunk.” Csak később teszi hozzá, re-

kedtesen az elfojtott idegességtől: „Reggel szemle, s utána megyünk Németország-

ba, az egész ezredet Bécsújhelybe helyezték át.” Mindenki alszik, csak apám járkál,
egyik cigarettát a másik után szívja, s egy kincstári kulacsból iszik. Félig lehunyt

szempilláim mögül kémlelem: hangtalanul fütyürészik, dúdolgat, sóhajt egyet, s
összeharapja a fogait. Látom, ahogy megfeszülnek az állkapocs izmai.

Karácsonyeste Alsólövőn vagyunk, néhány napja léptük át a határt. Mindenki

kétnyelvű igazolványt kapott. Nézegetem a sajátomat: „A határátlépés helye és kelte:

Csajta, 1944. december 20.” Bécsújhelyben már meg sem állunk, megyünk tovább

Linz felé. A vonat ablakából látom, hogy rosszul öltözött, didergő, lesoványodott
alakok ásnak mindenfelé. Apám más tisztekkel beszélget, a vonat kényelmes, jól
fűtött, a legénységi állomány marhavagonokban utazik.

A linzi teherpályaudvaron, ahol ormótlan vonatszerelvények sora rostokol már

napok óta, naponta legalább két légiriadó van. Az egyik riadó előtt jön Apám legénye: „Előreszaladok a gyerekekkel, találtunk egy bombabiztos hidat.” Anyám kiful-

ladva ismételgeti: „Nem engedem a gyerekeket, nem engedem a gyerekeket.” Már
hallom a bombák robbanását, tágranyílt szemekkel ülök a földön. Az egész kocsi
mozog, mintha valami láthatatlan anya ringatná bölcsőjét. Potyognak az ablak da-

rabjai, s Bogárka, egy gyalogsági százados felesége éppen szoptatott, ott maradt az

ülésen. Nézem a melleit, hófehérek, de már nem, a gyerek fuldoklik, csepeg rá a vér
az üvegszilánk okozta sebekből. Szép piros a vér, tetszik, szeretnék az ujjaimmal

belenyúlni, s megfogni Bogárka mellét. A szívem a torkomban lüktet, a fülemben

cseng a deszkák recsegése-ropogása, mintha valaki ujjai között szálfákat morzsolna.
218

Állítólag sok halott van, a mi szerelvényünk is találatot kapott, de elég messze tőlünk, legalább 15 kocsi távolságra. Pista, a legény, sápadtan jön meg. „A híd is teli-

találatot kapott, akik odaértek, azok közül nem maradt meg senki.” Néhol hiányzik

egy-két vasúti kocsi, nyomtalanul eltűnt, a sínek égnek állnak, mintha egy óriás
játszi kedvében megcsavarta volna őket. A nagy zűrzavarban sikerült észrevétlenül

elosonnom, összevissza járom a pályaudvart, senki nem törődik velem. Kiszóródott
gyalogsági töltényt találok egy derékszíj mellett, szakszerűen kiveszem a töltényeket
a hüvelyből, kiöntöm a puskaport, s a hüvelyt zsebre vágom. Mindenhol tüzek ég-

nek, s rém mulatságosnak tartom, ahogy az emberek láncot alkotva adogatják a

szedett-vedett edényeket s öntik a tűzre a vizet. Van olyan csajka, ami félig sincs,
mégis ráöntik. Nyilván arcomon is látszott, hogy jól mulatok, mert az egyik katona
az öklét rázza felém, s közben kilöttyinti az összes vizet az edényből. Ettől még

mérgesebb lesz. Szaladnom kell. Közben harsogva énekelem a cserkészindulót: „Fi-

úk, fel a fejjel.” „Addig amíg van, kisöreg”, teszi hozzá valaki. Hullákra szórnak

valami fehér port, a gyomrom felkavarodik. Hánynom kell. Amit hányok, annak

rossz, csípős íze van, nagymama megint sok paprikát tett a pörköltbe, de azért bele-

hajtom fejemet engedelmesen a tócsába. Nem is kellemetlen, szépén párolog a hidegben és jó meleg. A számhoz nyúlok, megnézni, hogy a beleim nem jöttek-e ki,

mert Pettner Iván azt mesélte az iskolában, hogy az ő apja, ha nagyon berúgott, ki
szokta hányni a beleit ... Azt mondják, Vigyázó törzsőrmester talált meg. Hallom a

dokit, amint mondja Apámnak: „Sokkja van a gyereknek, örülhetsz Jánoskám, meg-

úszta.”

Bárányfelhők úsznak az égen, sokat járok a kiserdőbe Feldkirchen mellett hóvi-

rágot szedni. A hóvirágokat Juditnak adom.

Együtt bolyongunk a paplak óriási padlásán, illatos szénában hempergünk, sokat

nevetünk. „Feleségül veszel, ha megnövünk?” – kérdezi egyszer nevetve. Máskor a

pincében, ahová Apám rendelte le az egész családot, ha légitámadás volt, olyan közel álltunk egymás mellett, hogy az arcomon éreztem a leheletét. Édes tejszaga volt,
s nagyon szép fogsora.

A katonák összevissza lézengtek Feldkirchenben, nem tudtak mit kezdeni ide-

jükkel. Számolták, hogy hány Liberatort lőttek le a linzi Boforsok. Apám gyakran
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vitatkozott a plébánossal. Latinul beszéltek, hogy mások ne értsék s mindig megállapodtak a kövér osztrák pappal, most már nemsokára vége lesz ... A tisztek egyre

többet ittak esténként, de csak almabort, mert az van a faluban. Ekkor már bevezették a kézlendítéses köszönést, s egyik este, mikor két imbolygó árnyat követtem,

mert akkoriban azt játszottam, hogy a felnőttek után kémkedem, mennyi ideig tudom őket úgy meglesni, hogy ne vegyenek észre, hallom: „Az Isten bassza rájuk a

csillagos eget, kérlek szépen”, mondta tagoltan a vékony, magas tiszt társának: „Ma-

gyar királyi honvédtiszt nem lóbálja a karját, hanem szalutál.” Szemeim előtt megjelent a falragasz, amit annyi helyen láttam, rajta a keresztrefeszített Megváltó, s alatta

a szöveg: „Ne káromkodj!” De hát itt, Ausztriában ez nyilván nem számít. Kovács
főtörzsőrmester fegyelmi ügyéből sem lett semmi, pedig részegen az Internacionálét
énekelte. A legénység egykedvűen cigarettázott itt is, ott is, s egy barna legény, ki-

nek a haja a szemébe lógott, elkapott, ahogy el akartam mellettük osonni: „Tudod-e
mi a különbség Árpád és Szálasi között? Árpád apánk bevezette a népét Magyaror-

szágra, ez a nyikhaj meg kivezetett bennünket.” Ezen nagyon jókat nevetgéltek.

Februárban egy kora tavaszi napon összegyűltünk a hangosbeszélő előtt: a rádió-

ból magyar szöveg hallatszott. „Budapest elesett” – mondta egy álmos, bánatos zen-

gésű hang nagyon távolról. „De majd felépítjük, szebb hidakat építünk” s elcsuklott
a hangja. Többen legyintettek s elmentek, egy kackiás bajuszú őrmester röstellkedve
könnyezett. Március tizenötödikén ünnepséget rendezett a parancsnokság s a doki,

a feketebajuszú orvosszázados öblös hangon szavalta: „Csak egy éjszakára küldjétek

el őket, Gerendatöréskor szálkakeresőket” „Dokikám, nagy művész vagy” mondta
neki utána Apám, s együtt ismételgették: Gerendatöréskor szálkakeresőket.

Nagyon szép tavasz volt. A torkomban mindig gombócot éreztem, s hallottam a

dobhártyámon, amint lüktet a szívem. Pedig minden békességesnek látszott. A

levegőben fényes kis zöld bogarak zümmögtek, s az emberek a napon üldögéltek.
Ha behunytam a szememet, valami piros melegség járta át minden tagomat. A kis-

erdőben Judit látott egy őzikét, de nem árulta el, hogy merre, pedig nagyon kérlel-

tem. Anyám a paplak kertjében ült nagyanyámmal és felolvasott neki. Történelmi
regény lehetett, Nápolyi Johannáról szólt. És nyilván szép is volt, mert nagyanyám

gyakran könnyezett. Anyám szépen tudott olvasni, egyenletes, behízelgő hangon,
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soha nem tévesztette el a szöveget. Néha én is ültem velük és hallgattam, de ha
eszembe jutott, hogy mit csinálhat Judit, elszaladtam megkeresni.

Talán már május eleje is lehetett, s már senki sem hordott derékszíjat a katonák

közül, egy-két tiszt járt még peckesen oldalára csatolt szolgálati revolverrel. Német

utászszakasz haladt át a falun. Úgy néztek rájuk a magyar katonák, mint a holdlakókra: nagyon fiatal és nagyon öreg emberekből állt a szakasz. „A Duna-partra

mennek beásni magukat” vélték tudni egyesek. Mi Judittal egy ideig követtük őket,
de amikor elkanyarodtak Aschach felé, ott maradtunk a virágos mezőn. „Szedjünk

virágot!” javasolta Judit. Hirtelen egy Messerschmidt ME-109-es vadászgép zúgott
el felettünk nagyon alacsonyan. Minden repülőgéptípust megismertem már akkor a

hangjáról. Azonnal hasravágódtunk, mint harctéri katonák: lábfejeket leszorítva,

fejet félrefordítva, hogy minél kisebb célpontot mutassunk. Egy pillanat tört része
múlva – a hangjából ítélve – két Rata követte a Messerschmidtet, szintén alacsonyan. Közben a Messerschmidt meredeken felvágott szabályos hurkot írva le és

felülről géppuskázta a Ratákat. Azok szétváltak s a motort bőgetve nyertek magasságot. Most már ők is géppuskáztak. Csak lapultunk a földön, félrefordított fejjel, s
láttam, amint egy eltévesztett sorozat felporzott az országúton, apró rövid füttyöket
hallatva. Azután csend lett. A német gép túl alacsonyan ért a Duna vonalához, s

beleakadt egy magasfeszültségű vezetékbe, kigyúlva bukott a Dunába, legalábbis így

mondták napok múlva Tóth tizedesék, akik rendszeresen jártak Aschachba feketézni. Mikor felkeltünk a földről, látom, hogy egy parányi kőházikóban álló Nepomuki

Szent János szobor közelében feküdtünk. „Hülyék vagyunk” mondta Judit „milyen
kitűnő fedezékben lettünk volna a kápolnában”.

A német árkászok soha többet nem tértek vissza, pedig napokig fülemben csen-

gett minden meggyőződés nélküli indulójuk: „Ich hatt' einen Kameraden ...”Már a

falu határában is lövészárkokat ástak, magamforma fiúk is. A magyarok és az oszt-

rákok között véglegesen megromlott a viszony. Magyar honvédek nem akartak árkot ásni, a tisztek meg egyáltalán nem nógatták őket. A kíváncsiság gyakran odahaj-

tott és néztem, hogy dolgoznak a fiúk. „Te miért nem ásol fedezéket” kérdezték
nem túl barátságosan. Elvörösödtem. „A polgármester nem mondta, hogy a magyar
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gyerekeknek is lövészárkot kell ásni” vágtam ki magam. „Du bist ein Schwein” felel-

te a legnagyobb fiú, olyan tizenötéves lehetett. Eloldalogtam.

De a német fiúknak sem kellett sokáig lövészárkot ásni. Másnap délelőtt ameri-

kai egység érkezett Jeepeken. Pillanat alatt és golyóváltás nélkül elesett Feldkirchen

an der Donau. (Mint Amerikában egyszer kiderítettem, Patton hadserege rohant le

a Duna északi partján Linzig.) Az ezredparancsnok éppen hivatalába ment, ő az
utolsó pillanatig fenntartotta a látszatot. Ántántszíjas derékszíján mindig ott volt a
szolgálati revolver. Az amerikai jeepek mellette rohantak el, de figyelemre sem mél-

tatták a merev tartású törzstisztet. Mikor a helyzetet felismerte, lecsatolta derékszíját, rátekergette a pisztolytáskára, szétnézett és az árokba dobta az egészet. Kigom-

bolta zubbonya felső gombjait, körülményesen rágyújtott, megint szétnézett és elindult visszafelé, amerről jött.

A magyarok a templom előtt gyülekeztek, s a Doki, aki angolul is tudott, mellét

döngetve mondogatta: „we Hungary ... we Hungary”. Az ismeretlen rangjelzésű
amerikai tiszt, vagy tiszthelyettes egy ideig faarccal nézegette az izgatottan hadoná-

szó orvosszázadost, majd kiköpte a rágógumiját és elindult a helység egyetlen üzlete
felé két közlegénnyel. Mitzi, a boltoskisasszony mesélte utána, hogy élelmiszert kért

tört németséggel. Az üzletben csokoládé volt már csak, rejtélyes okból, s az amerikai
mind összeszedette a két közlegénnyel. „Meg kell mondanom, az amerikaiak finom

úriemberek”, fejezte be elbeszélését Mitzi: „Hagyott itt a végén egy húszdollárost.”
(Csak évek múlva értettem meg, hogy az izgatottan hadonászó dokit, talán kiejtése

miatt az amerikai úgy értett: „mi éhesek, mi éhesek”.)

Az amerikaiakat szemmel láthatólag egyáltalán nem érdekelte a magyar királyi

hadsereg feldkircheni alakulata. Még aznap el is mentek tovább. Folytak a találgatá-

sok. Néhány nap múlva szabályosan megszállták a helységet, de hogy mit intéztek

az ezredtörzzsel, erről Apám nem beszélt. Kaptam rágógumit is, de nem értettem,
hogy minek azt rágni, ha lenyelni nem lehet. Juditnak persze a rágógumi is ízlett.

Aztán, egy idő múlva, bejöttek az oroszok. Nagy tábortüzet raktak és kurjongat-

tak. Vége volt a feldkircheni szép napoknak. Legszomorúbban Franektől búcsúztam
el. Lengyel hadifogoly volt, ott dolgozott a paplakban. Kedveltem, mert figyelem-

mel hallgatta filozófiai fejtegetéseimet és mindig magával vitt a szekéren, ha ment a
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mezőre dolgozni. Neki magyaráztam, minden német tudásomat összeszedve, hogy
milyen marhaság az élet. Ő lehetne Lengyelországban, a két francia hadifogoly pe-

dig Rouenben, mert odavalók voltak, én pedig ősszel mehetnék gimnáziumba, s
mindnyájan itt vagyunk egy ausztriai paplakban. Franek sohasem felelt semmit,

lehet, hogy nem is tudott németül, csak a lovaknak vetett oda egy nyelvpördítéssel

képzett furcsa szót. A lovak lengyelül is jól értettek, mert mindig azt csinálták, amit
kell.

Az ezredparancsnok kijelentette, hogy aki akar, szökjön át az amerikai zónába.

„Én hazaviszem a fiúkat, aratásra szükség lesz rájuk.” Rigában vagy Tallinban halt

meg a kikötőben, egyszer összeesett a cukroszsák alatt s többet nem mozdult. A
tisztek között nagy tanakodás folyt, s egyre több tiszt tűnt el családjával együtt.
Szomorú és levert voltam, Judit is eltűnt a szüleivel.

A Duna áradtan hömpölygött, döglött lovak úsztak benne, nem ritkán egy-egy

merevszemű felpuffadt hasú hulla is. Én azért szívesen horgásztam a holtágban,

öngyújtó láng fölött meghajlított gombostűvel, bár nem sok sikerrel. Apám legénye
hűségesen kitartott mellettünk. „Én oda megyek, ahova a hadnagy úr” – mondogat-

ta. „Ugyan Pista” – felelte apám – „gondoljon a családjára.” Pista fiatal feleséget

hagyott otthon, gyakran elővette tárcájából a használattól elpiszkolódott és szakadt

képet, néhány hónapos kisbabát ábrázolt nyuszifüles sapkában; fekete hajú, kedves
fiatal nő karjában ült. Máskor énekelt, kellemes hangja volt, melegen és lágyan úsz-

tak a szavak a paplak kertjében. Tavaszi szél vizet áraszt, virágom, virágom ...

Talán július vége is lehetett már, mikor megindultunk hazafelé. Gyalog. Illetve

az első nap nem. Mert a jólelkű plébános a paplak traktorához két pótkocsit is oda-

kapcsoltatott, s az vitte a nőket és a gyerekeket Linzig. Én már nem kértem helyet a

pótkocsin, júniusban múltam tíz éves, férfinak számítottam magam. A néhány

megmaradt tiszt menetszázadokba sorolta a legénységet, s az oszlop elindult. „Nóta,
fiúk” – vezényelt az őrnagy. Vidámak voltunk. „Linzből vonattal hazaérünk egy nap

alatt, s Linz csak huszonhárom kilométer. Délutánra ott leszünk.” „Haraso, haraso”,

bólogatott Iván, egy szál kísérőnk. Jól tudott németül, Kijevben volt orvostanhallga-

tó, s a dokival nagyon összebarátkoztak: „Vojna kaput, vojna kaput”, mondogatták s
ezen nagyokat nevettek. „Vojna kaput”, mondogattam én is, nagyon tetszett, hogy
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lehet két olyan szót is mondani, amitől mindenki boldog. Csak Bogárka volt szo-

morú, a kislánya ott maradt a feldkircheni temetőben. – – – – – – – Néhány évvel

ezelőtt Feldkirchenbe látogattam, a temetőben megtaláltam azt a kerekes kutat,
amin annyi vizet locsoltunk jókedvűen szanaszét virágokra, egymásra. A kút most is

ott állt, ahol emlékeztem rá, a kerék nyele ugyanúgy a markomba illett. Csak Bo-

gárka kisbabájának a sírját nem találtam. Álmodtam volna? Elmentem a paplakba,

félénken kerülgettem, benéztem az udvarára. A hatalmas hársfa most még nagyobbnak tűnt. Fiatal káplán ült társaság közepén, poharaztak. Szolgálatkészen sietett
elém, miben lehet segítségemre. Kérdeztem az öreg, kövér Pfarrerről. Felvonta a

szemöldökét, ő előtte egy gyomorbajos pap volt itt majdnem húsz évig, sovány volt
és magas. Látom, nem értjük egymást. Angolra fordítja a szót, kitűnően beszél angolul, „ön uram a háború alatt itt volt? Hogy lehetett ön itt a háború alatt, hiszen ha
jól látom, már megbocsát, de egyidősek lehetünk, s én alig emlékszem a háborúra.

1940-ben születtem” – teszi hozzá mosolyogva. Mondom, magyar katonákkal

voltam itt 1944-ben. Kétkedve csóválja a fejét. Lázasan kezdem magyarázni, igen, a

Bürgermeister ott állt az előtt az ajtó előtt – mutatom –, amikor a levegőbe kellett
lőnie, mert néhány nappal az amerikaiak bejövetele előtt pánik tört ki, a falusiak
követelték az élelmiszer raktár kiosztását. „Uram, ön téved, ide az oroszok jöttek be,

nem az amerikaiak, s nem hinném, hogy a Bürgermeister a levegőbe lövöldözött
volna. Itt nem voltak élelmiszer raktárak.” Ott hagy, hallom, az asztalnál mondja

németül: „Valami őrült amerikai professzor erőszakoskodik itt, hogy ő a háború alatt
itt járt mint magyar hadifogoly, illetve magyar katona, vagy nem is tudom pontosan,
hogy mit mond.” Minden szem rám szegeződik, ott állok megsemmisülve.

Belépek a kis barokk templomba, ott a régi megbámult oltárkép: Szent Sebes-

tyén agyonnyilazása. Hányszor láttam álmomban ezt az oltárképét. Most végre tu-

dom, honnan emlékszem rá, ujjongok. Színes felvételeket készítek. Dermedten
hallom az éneket: „Boldog- asszony anyánk, régi nagy patronunk.” A hűvös temp-

lomban kiver a verejték. Ott ugrál a süket harangozó, aki megengedte néha, hogy
harangozzak én is. Kint játszom a templomkertben Fritzzel és a fekete Mitzivel: „lst

die schwarze Küchin da, nein, nein, nein ...” Beülök a bérelt kocsiba, s rohanok

vissza a temetőbe. Meg kell keresnem a fekete árvácskákat. Anyámnak nagyon tet224

szett ez a ritkaszínű árvácska, azóta nem láttam sehol. Hoztunk is magot, nálam volt

és valahogy elveszítettem az összehajtogatott papírból; kiszóródott a köpenyem
zsebéből. De most szedek, gyűjtök rengeteget, s azonnal légipostán ajánlva elküldöm anyámnak. Összevissza szaladgálok a temetőben, nem találom a fekete árvács-

kát. Pedig van mindenféle színű árvácska, még sötétlila is, csak fekete nincsen.
Anyám jól emlékezett rá, mindig ezen búslakodott, csak legalább fekete árvácskát
hozott volna a kertjébe. Fekete árvácska, fekete árvácska – mondogatom – mit je-

lenthet árvácska németül? Erre a szóra nem emlékszem, szótár nincs nálam, senkitől

nem tudom megkérdezni, senkitől sem. De lehet, hogy nem is volt itt sohasem
fekete árvácska ... – – – – – – – – – – – – – – – Már majdnem Linzbe értünk, mikor

hirtelen nagy nyári vihar kerekedett. A katonák egy-egy sátorponyva alatt meneteltek. Apám megállítja az egyik egységet: „Fiúk, a gyerekek meg a nők áznak, nyo-

más, feldobni a ponyvát a traktoros kocsikra.” „Nyomás”, ez volt apám kedvenc

szavajárása. A katonák zokszó nélkül engedelmeskednek a tartalékos géháfőnöknek.

Mert nem is aktív csapattiszt. S tudják, ha megtagadnák az engedelmességet, „nyo-

más hadnagy úr” nem sokat tehetne. S különben is vojna kaput. De nyomás had-

nagy úr mindig kiverekedte a kaját, piát a zászlóalj teljes élelmezési állományának

Feldkirchenben. Ha kellett veszekedett, rimánkodott, elment a törzshöz Passauba,
de a banda megkapta, ami dukált neki. Most is, az utolsó pillanatban valahol harminc láda német marhahús konzervet vételezett az útra. Ezzel volt megtömve a
zászlóalj mentőautója.

A német marhahúskonzervekből csak egyszer ettünk. Mert Linzben teljes fejet-

lenség uralkodott, senki nem tudott semmit, vonatok említésén nevettek, a pályaud-

varok még mindig szét vannak bombázva, vagon nincs. Iván elment a városparancsnokságra eligazításért, s visszajött egy szakasz géppisztolyos katonával. „Ezek fogják

önöket kísérni tovább” – búcsúzott. „Tisztek, tiszthelyettesek külön sorakozó, le-

génység is külön, nők, gyerekek, civilek megint külön. Leadni lőfegyvereket, fény-

képezőgépet, írógépet, rádiókat, órákat.” Már senki nem mosolygott. „Nincs prob-

léma”, mondta apám, mikor a mentőautót lefoglalták a húskonzervekkel. „Fontos
az, hogy együtt vagyunk, megvagyunk”. Hát nem sokáig voltunk együtt, Apámtól
csak negyvenhatban hozott üzenetet egy katonaruhából civilruhává átalakított öltö-
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zéket viselő, szomorú szemű férfi. Sokan jártak akkor ilyen civil ruhában az országban. Az üzenet elmosódott, mert tintaceruzával volt írva. Jászvásárban dobták ki a

marhavagonból több más üzenettel egy kopott pléhdózniban, mondta a szomorúszemű.

Megmaradt emléknek a sátorponyva, meg apám köpönyege. Az oroszok ember-

ségesek voltak a maguk embertelen módján. Azt ők is belátták, hogy a népes menetoszlopot élelmezni kell. De arra nem kaptak utasítást a felsőbb hatóságoktól,
hogy hogyan. Az első napot még valahogy kibírtuk majdnem étkezés nélkül. Zseb-

ből csokoládé. Ez-az. Nekem nem is kellett igazán ennem. Megvoltam a jó erős
kincstári cigarettán. De másnap már mindenki nagyon éhes volt. Az oroszok valamit tárgyaltak, s vezetőjük megelégedetten bólogatott. Nekik sem volt már semmi a

kenyérzsákban. Egy faluhoz értünk. Virult a határ. Megálljt vezényeltek. Majd hir-

telen három csoportra oszlottak. Egy részük a falu felé indult, a másik a földekre

zavart bennünket, a harmadik csoport az út közepén ész nélkül elkezdett lövöldözni
váratlanul a levegőbe, es éktelenül kiáltoztak: „Kurva magyarszki, kurva

magyarszki”. Akik pedig velünk voltak, azok is lőttek időnként, de közben nógattak
bennünket: „zabrálni, zabrálni”. Érdekes, hogy bizonyos helyzetekben mennyire

megjavul az emberek felfogó képessége. Tíz körmünkkel kezdtük ásni az újkrumplit. Ráztuk a gyümölcsfákat, téptük a zöldséget, húzogattuk ki a marharépát. A falu

felöl is ropogott a dobtáras géppisztoly, s nemsokára visszatért a különítmény nagy
„harasókkal”. Lőttek géppisztollyal csirkét, libát, disznót.

„Kurva magyarszki”, mondogatták hunyorítva, „zabrálni” s csóválták a fejüket

elégedetten, mint a csínytevő gyerekek. Szerényen álldogáltak oldalt, míg a nők

vacsorát főztek. Hálás közönségük volt. A faluból küldöttség érkezett. Vonogatták a

vállukat: „Kurva magyarszki”, mintha azt akarták volna mondani, most már nincs
mit tenni, az ólmot nem lehet kioperálni a baromfiakból, most már csak megenni
lehet őket.

Apám köpenyében gyakran elkószáltam, mert mi gyerekek jól bírtuk a gyalogtú-

rát, s nőkhöz meg az öregekhez kellett igazodni. Egyedül mentem az országúton

sokszor. Izzadtam a köpenyben, de letenni nem mertem, meghát akkor miben alud-

tam volna? Ez volt az ágyam és a takaróm majdnem mindig. Egyszer fiáker jött
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szembe, benne egy osztrák pap, fekete galléros ministránsokkal. Biztos temetni
mentek. Kivettem számból a cigarettát, illedelmesen köszöntem, ahogy tanultam:

Laudetur Jesus Christus. Balra kis nyírfaligetet láttam. Benne sírhalmok, vékony

nyírfakeresztekkel, rajtuk rohamsisak. Egyet fel is próbáltam, de végül mégis vissza-

tettem a helyére. A patakban kupola nélküli Tigris állt. Belemásztam. Minden

gombot, billentyűt és fogantyút kipróbáltam. Egy sem működött. Hirtelen halálosan

megrémültem. Teljes csend volt körülöttem. Sehol egy lélek. Felálltam a tank tetejére. A hosszú menetoszlopnak nyoma sem volt. Kiabálni kezdtem: „kurva

magyarszki!, kurva magyarszki!” A mező közepén két fej emelkedett fel: egy orosz
katona és egy magyar úriasszony. Az orosz hadonászott a géppisztolyával, én pedig

lebuktam a Tigris belsejébe, mint egy zuhanóbombázó. Egy ideig szepegtem, de

azután arra gondoltam, jobb lenne őket meglesni. Nem tudtam pontosan, hogy mit
csinálhatnak, de biztos voltam benne, hogy valami izgalmasat.

Sokszor aludtunk a szabad ég alatt, de egyszer nagyon jó dolgunk volt. Valami

kaszámyaféleséghez érkeztünk, pihentünk is ott egy teljes napot. Barakkok álltak ott

katonás rendben. A barakkokban dobogószerű ácsolt deszka alkotmány húzódott
végig. Ezt friss szénával leszórták, s igen jól aludt ott mindenki. Napközben felfede-

ző körútra indultam. A láger egyik részében óriási kazánszerű építmények. Nem volt

sehol semmi érdekes, pedig sokfelé jártam. Két nap múlva iszonyúan el kezdett
viszketni a térdem hajlata. Véresre vakartam. Anyám megnézte. „Szentséges úristen,
anyuka tessék már nézni, a gyerek rühes.” „Rües kutya, rües kutya!” kiabálta a húgom, selypítve. De nem csak én voltam rühes, mások is. Az oroszok karbollal kezel-

tek minden bőrbetegséget. Hogy attól múlt-e el, vagy nem rüh volt, ma sem tudom.
Lehet, hogy csak apám köpenye dörzsölte, izgatta meztelen térdem hajlatát. Már

angol állampolgár voltam, mikor egyszer véletlenül kiderült, hogy a mauthauseni
koncentrációs táborban aludtunk akkor.

Érdekes egy hosszú, kanyargós országút. Lehet rajta csavarogni nyugodtan, kicsi

a forgalom. A nap jóságosán és egyenletesen süt. Madarak énekelnek. Egy nagy
lapos követ felemelek: piros bogarak, hátukon fekete mintával, szaladnak szét. Sok

össze van ragadva hátul, s egyszer erre szaladnak, másszor meg arra. Rém muris.

Lehasalok s nézem közelről a bogarakat. Ha most egy nagy követ rájuk ejtenék,
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mint egy bombát, elkenődnének. Kifreccsenne a vérük, mint az embereké. Már

indítom is a bombázókat. Bruuuuuooouuu. De a bombázók nem csapnak le. Újból

nekiindulnak a stukák. Brööööööüüüüüöööö. Hallom megint, hogy recsegnek a

deszkák, s ott vannak a gerendatöréskor szálkakeresők. A doki mondja: hogy tépné

az ingét, hogy verné a mellét, hogy kiáltaná bőgve: Krisztusom, mi kell még ... Vé-

reim, mit adjak árjáért a vérnek, csak én megmaradjak ... Mikor a halálgép muzsikál

felettünk. Ez tetszett a legjobban az egész versből: Mikor a halálgép muzsikál felettünk. Leállítom a halálgépeimet, hadd szaladjanak a bogarak erre, s ha meggondol-

ják arra ... Hiszen mi is ilyen bogarak vagyunk, hol erre szaladunk, hol arra. Biztos
jobb lenne, ha én is ilyen piroshátú bogár lennék.

Ez a gondolat nagyon megtetszik, s már látom is magamat mint piroshátú boga-

rat összeragadva egy másik bogárral. Teherautók haladnak el mellettem, tele lesoványodott, kopaszra nyírt emberekkel. Rázzák az öklüket: „büdös fasiszta, büdös fa-

siszta”. Lehet, hogy csak a tiszti köpenyemnek szól, bár a vállrojtokat még Apám
letépte. (Ez a magyarázat csak most jut eszembe, akkor könnybelábadt a szemem, s

nyeltem a könnyeimet befelé.) A teherautók porfelleget hagynak az úton, én pedig
ismételgetem: fasiszta, faszista, FASZISTA. Ettől megint jókedvem lesz. Ha Apám

hallaná, biztos kapnék egy akkora pofont a disznóságért, hogy utána égő vörös fü-

lekkel hallgatnék el. De nincs, aki nyaklevest adjon, egyedül vagyok a piros bogarakkal, a kék éggel s a szénaszagú réttel. Talpalok a menetoszlop után.

Mire a Semmering hágóján átkelünk, már nagyon megváltozott a csapat képe.

Emberek, egész családok elmaradoznak. Csatlakozik hozzánk egy szekérsor. Csallóközi gazdák. Gyönyörű, fehér címeres ökrök húzzák a hatalmas málhás szekereket.

Néha fel lehet kéredzkedni a saroglyába. Az oroszok időnként kísérletet tesznek,
hogy esténként megszámolják az embereket, de egy idő után feladják. Fáradtak ők

is, gimnasztyorkájukra kiverődik az izzadtság, sóvirágokat rajzol. Ennivaló megint
gyéren van, de most már nincsenek nagy önfeledt zabrálások, géppisztolyos zenekí-

sérettel. A felnőttek befelé fordulnak, egyre többet gondolnak arra, mi vár rájuk, mi
van az otthonmaradottakkal. Keveset beszélnek. Gyakoriak viszont a veszekedések.

A csallóköziek is magukhoz tartják magukat. Az oroszok mintha megkeményednének, mivel rengeteg dolguk van, unják a békítgetéseket. Az emberek egymástól
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lopnak. Vannak, akik eldobnak tárgyakat. Egy strucctollas tiroli kalapot, egy tátogó

szájú gyalogsági bakancsot, egy szétmállott hegedűtokot vagy egy nehéz papírcso-

magot, amiben képeslapok vannak. Néha napokig nem látunk ismerősöket. Nagyanyám alig vonszolja magát, nem tud cipőt húzni, úgy fel van püffedve a lába, ez a

gyalogtúra nem neki való, azt én is látom. Anyámmal felvágjuk az egyik lópokrócot
s abba bugyolálja Nagymama lábát. Csak egy pokróc marad, de a csillaghullással
sziporkázó augusztusi éjszakák nem túl hűvösek, s közel vagyunk már.

Térképemre minden este beírom a dátumot, s megjelölöm a helységet, ahol éj-

szakáztunk. Nem érdekelnek már se a bogarak, se a kék ég. Cigarettázom egyked-

vűen, ahogy a katonáktól láttam Feldkirchenben. Nagyanyám még a szemével időnként jelt ad anyámnak, hogy szóljon rám, de anyám tudja, fölösleges volna, hiszen a

velem egykorú gyerekek mind cigarettáztak. A felnőttek véleménye különben sem
érdekel már túlságosan, tiszta ágyban szeretnék aludni párnán, paplan alatt, fürdő-

kádban fürdeni, s nem pedig mindenféle patakokban homokkal súrolni magamat, s
közben piócákat gyűjteni a lábamra. Persze, a pióca ellen is van orvosság. Hozzájuk

nyomom a csikket, s egy-kettőre lefordulnak.

A bélyeggyűjteményem elveszett, ruhám sincs más, mint ami rajtam van. Ciga-

rettát az oroszoktól lopok, vagy kunyerálok. Ezenkívül van egy Ausztria térképem,

egy 1945-ös német zsebnaptáram, néhány levelezőlapom, egy marék birodalmi
márkám, amit senki sem fogad el, ha ennivalót akarok rajtuk venni. Tárgyaimat
mind a tiszti köpeny legombolható zsebében tartom. Gondoskodnom kell a csalá-

domról, a húgomnak tejre van szüksége. Egyszer éjjel megfejek egy tehenet a kula-

csomba, de az osztrák paraszt ravasz és elkap. A kulacsomat elveszi, s alig bírok
elmenekülni. A karomon nagy kék hurka sajog egész éjjel. Halászni kellene, de nem

görbített gombostűvel, hanem kézigránáttal. A Demeter típusú gránátot, meg a

kukoricagránátot jól ismerem, azzal tudnék, de az nincs, az oroszoktól pedig nem
merek kézigránátot lopni, meg az övéket nem is ismerem.

De a legjobb lenne megint kisfiúnak lenni, s nagymama haboskávéját inni, a hű-

vös verandán, s egy izgalmas indiántörténetet olvasni. Persze, ha jobban meggondolom, az indián történetek nem is olyan izgalmasak, mert mit csinálna ellenem egy
egész indián törzs, nevetséges fúvócsöveikkel, meg nyilaikkal, ha géppisztollyal a
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kezemben a hátamat sziklafalnak vetném. Kézigránát már nem is kellene ... De a

haboskávé azért az igen, az jó lenne, azt géppisztolyos hősök is fogyaszthatják. Ezt

kell csinálnom, a hátamat a sziklafalnak vetni. Fontos, hogy hátba ne támadhassanak, ezért a sziklafalat jól kell kiválasztani. De hol találok ilyen sziklafalat? A Semmeringen nem akarok maradni. Viszont, ha sziklafal van, akkor puha ágy nem lehet.
S azért mégiscsak a puha ágy lenne a legfontosabb. De miért én élelmezzem a családot? Nem vagyok én élelmezési tiszt, pláne géhá főnök. Ez apám dolga lenne, s ő

itthagyott bennünket. Ezért felelősségre fogom vonni. Ezt nem tehette volna meg.
Mi lenne, ha én is itthagynám a családot, csak úgy ukk-mukk-fukk? S egyáltalán mi

lenne, ha itthagynám a felnőtteket? Csak úgy elszaladnék. Különben se mondják

nekem idegen emberek, hogy fiacskám. Meg öcskös. Aki tudja, hol van a Demeter
kézigránát kibiztosító szöge, az nem öcskös.

S azt se mondják a felnőttek, hogy mocskosszájú vagyok. Csak azt mondom,

amit tőlük hallok. Meg hogy nem szabad elcsenni a befőttet az éléskamrából. Ha az

ember éhes, s nincs mit enni, akkor nem csen, hanem elveszi, ami kell. Méltóságos
asszonyok is körmeikkel ásták ki az újkrumplit, ugyanúgy, mint a monoki meg
karcsai baka. Mit lehet mást csinálni? Ezt hittanórán megkérdezem majd a tiszte-

lendő úrtól. Kíváncsi vagyok, mit tud felelni rá. Hogy mondjak el három

üdvözlégyet? A cserkészekhez sem megyek többet. Szaros gyerekek. „Fiúk, fel a
fejjel”. S akinek már nincs?

Éjjel otthon vagyok álmomban. Vasárnap délután van, nagyapáék lepihentek a

leeresztett redőnyű hálószobájukban. Anyám a teraszon olvas fonott karosszékben.

A húgom lepke után kapdos a frissen nyírott gyepen a rutafa árnyékában. íróaszta-

lomnál ülök s nagyapámtól elcsent nagyítóval vizsgálgatom a turulos sorozat okkersárga 32 filléres bélyegét, majd beragasztom az albumba. Csak Apámat nem látom,
akárhogy erőlködöm is álmomban, sehol sem. A középső jegenyefa árnyékát a nap

körülrajzolja a leeresztett függöny homokszínű anyagán. A szomorúakác levelei
halkan susognak a délutáni hőség végét jelző meg-megélénkülő könnyű szélben. A
Mátra felől fúj, s mézédes gyümölcsillatot hoz. Méhecske döngicsél a függöny és az

ablak között. Kiszabadítom, majd elteszem a bélyegalbumot, s készülök hétfőre
földrajzból. A Kárpátok hegyvonulatait kell tudni betéve, a Magyar-Morva Határ230

hegységtől a Magas Tátráig. Mondogatom: Jablonkai hegység, Fehér Kárpátok, Kis
Kárpátok, Liptói havasok, Kis Fátra, Alacsony Tátra, Nagy Fátra, Magas Tátra ...

TÁTRA, FÁTRA, MÁTRA, TÖRJÖN KI A LÁBAD SZÁRA! ... Egyedem,
begyedem tengertánc, hajdú sógor mit kívánsz ... Ha a föld Isten kalapja úgy hazám

bokréta rajta ... rajta ... Ugye szép itt, ugye jó itt, nézz csak ide meg oda ... A Dunáról fúj a szél ... adunnáról fujja széll ... Vojna kaput, vojna kaput ... VOJNA KAPUT!!!

Sopronnál léptük át a határt. Anyám friss gyümölcsöt akart venni a piacon, de

rémülettel a szemében tér vissza: „Anyuka, anyuka, mi lesz velünk, egy kiló görögdinnye nyolcvan pengő! ...”– mondta nagyanyámnak.

Ezerkilencszáznegyvenöt augusztus huszadika volt.
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TOVÁBBJUTNI1
I. „Körünk szellemi kórképe”

Csúfondáros szócsavarás eredménye a cím; a hollandiai Mikes Kelemen Kör egyik

tanulmányi hetére csillogó aranykeretes szemüvegben érkezett párizsi magyar diák
az előadások szünetében szorgalmasan forgatta Picon antológiáját, melynek a ma-

gyar fordító Korunk szellemi körképe hangzatos címet adta. A vastag pepitafedelű

könyv címe, néhány ékezet kicserélésével hirtelen átváltozott egy megírandó mű

címévé, ami persze legalább olyan testes volt, mint Piconé, az üres lapokat természetesen „a Mikes szellemi kórképének” leírásával töltöttük meg mi, a jelenlévők, önfeledt jókedvvel kacarászva a képzeletbeli görbe tükör előtt önmagunkra kiöltött nyel-

vünkön. Már nem emlékszem, melyikünk ötlete volt a szellemeskedés, csak azt

tudom, hogy elvont témák egésznapos tárgyalása után mindenki élvezte a vidám
sátánkodást s a Mikes Kör vezetői sem érezték ebben értekezletük leszólását, hanem
csak annak látták, ami volt: a mindig jelenlévő önirónia belterjes megnyilvánulásá-

nak.

Ez jutott most eszembe, hogy a Mikes két kiadványát forgatom; az egyik emlé-

kező írások gyűjteménye2 fennállásának 25. évfordulójára, a másik annak az önvizs-

gálati folyamatnak része, mely az utóbbi néhány évben jellemzi a nyugati magyar
irodalmat. Ha a nyugati magyar szellemi élet színképelemzését elvégeznénk, a Mikes kétségtelenül a spektrum ibolyántúli részében lenne kimutatható, ott ahol a

tolerancia uralkodik, s ahol a társadalmi, politikai, vallási és morális tabuk áthágása

1
2

Megjelent az Új Látóhatár 1977. évi 1. számában.

Az embernek próbája. Emlékkönyv a hollandiai Mikes Kelemen Kör fennállásának
huszonötödik évfordulójára. Amszterdam, 1976,155 1.
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nem halálos bűnnek vagy nemzetgyalázásnak számít, hanem csak kiindulópontnak,
illetve vitaalapnak.

Mi tagadás, az életút formatív szakaszában tabuk tilalomfái között az egyedül

üdvözítő világnézet keskeny ösvényére terelt nemzedéknek legnagyobb szellemi
kalandja éppen ezeknek a sűrűn ültetett tilalomfáknak a kiszaggatása volt, s az erdőirtáshoz a holland éghajlat igencsak kedvezett. Nem hiszem, hogy egy olyan sajáto-

san toleráns szellemi fórum Európa bármelyik országában létrejöhetett volna, mint
Hollandiában a Mikes Kelemen Kör. Szükséges volt ehhez, hogy a vendéglátó ország hagyományai jótékonyan befolyásolják az alapító tagok gondolkodásmódját.

Negyedszázad hosszú idő, nemcsak egy külföldi magyar egyesület életében,

hosszú idő ez a magyar művelődés történetében is, s éppen ezért az évforduló nem-

csak alkalom, hanem kihívás is, hogy a hollandiai Mikes Kelemen Kör szerepét

ebben a szélesebb összefüggésben vizsgáljuk meg most, két jelentős kiadványának

megjelenése ürügyén. Persze, távlat még nincs az elfogulatlan szemlélethez, hiszen a

Mikes még mindig eleven erő a külföldi szellemi életben; a folyamatos jelenben
vagyunk, tudomásom szerint már készül az őszi tanulmányi napok tervezete, s

semmi jel nem mutatja, hogy a Mikes életereje apadóban lenne – az elmúlt negyed-

század azonban elégséges ahhoz, hogy ne szükségszerűen békaperspektívából lássuk
szellemi arculatát.

A Mikes Kelemen Kör ötlete 1951 tavaszán vetődött fel három Hollandiába

szakadt teológus között, kik közül Tóth Miklós ma is agilisan szervezi a tanulmányi
napokat három kontinensre telefonozva, mert pragmatikus gondolkodásmódját csak

a hic et nunc intézkedés elégíti ki; ő írta meg az ünnepi kiadványban a Kör történetét szellemesen, világosan és nem minden önirónia nélkül. (Concordia discors.)
Tüski István vetette fel annak szükségességét, hogy felekezetre való tekintet nélkül
kellene összehívni a hollandiai egyetemi ifjúságot. Németh László-i ihletésű gondolat volt, s a balatonszárszói konferenciát idézte a szervezők emlékezetébe. A hideg-

háborús elzártság légkörében pedig önként adódott a Nagy Bújdosó: Mikes Kele-

men mint névadó ős. Ma már az alapítók is inkább Apáczai Csere Jánosra vagy
Tótfalusi Kis Miklósra gondolnának mint szellemi ősükre, nemcsak azért, mert
azok mindketten Hollandiához kötik a magyar művelődéstörténet egy fejezetét,
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hanem azért is, mert a tenger mormogását egyedül hallgató Mikes alakját óhatatlanul romantikus figurának éreznék. A Kör ős- és hőskora 1959-ig tartott, ekkor ke-

rült sor az első nemzetközi Tanulmányi Hét megszervezésére, aminek fő szorgalma-

zója a ma Amerikában élő Prágay Dezső volt. Ekkor szűnt meg a Mikes helyi jelentőségű szervezet lenni, s ekkor lett belőle egycsapásra a magyar művelődés egyik
nyugati intézménye.

Mert az 1959-es doorni és az 1960-as leydeni találkozó Tóth Miklós paradox té-

telét igazolta: „Talán minket az köt össze, hogy felfogásunk sok tekintetben különböző.” De nemcsak az emlékező alapító tag látta így, a látogató író3 is észrevette a

Mikes zömét alkotó fiatalok markáns szellemi profilját: „Nem illik rájuk semmiféle
megjelölés a tizenkilencedik századi ideológia szótárából. Teljesen a század fiai:
realisták, ... tudják, hogy esetleg örökre nyugaton van a helyük” s ezért „ezek a fiata-

lok tisztázni gyűltek össze Doornban. Tisztázni vagyis kitisztázni a szemhatárt,
ködöt oszlatni, akármilyen szentelt hagyományú is ez a homály...” Valóban sok
mindent kellett tisztázni a forradalomról, nacionalizmusról, konformizmusról, a

fogyasztási társadalomról, a magyarországi helyzet megváltoztathatatlanságáról s
főként arról, miként lehet egy neurózisoktól mentes etnikumtudatot úgy megtarta-

nunk, hogy az ne tehertétel, hanem serkentő erő legyen. Ez a folyamat az 1960-as
évek közepére fejeződött be. Készen állt egy nemzedék „mely olyan könyörtelen

akart lenni, amilyen viszonyok között felnőtt”.4 Ez a könyörtelenség, persze, főként

a tekintélytisztelet ellen irányult, s olyanokban nyilvánult meg, mint amikor a

pelyhesállú vitavezető elnök szigorú szavakkal rendreutasította az összehasonlító
vallástörténet európai hírű és köztiszteletben álló tudósát, mivel az nem bizonyult

eléggé toleránsnak egy neki nem tetsző előadás meghallgatásában, s indulatos közbeszólásokkal zavarta az előadót.

A Mikes fejlődésének harmadik szakasza megtorpanással és elbizonytalanodással

kezdődött. A lutheri 95 pont kiszögezése után úgy tűnt, a légvárak elfúvása kifullasztotta a Mikes legaktívabb résztvevőinek tüdejét. A ködben magabiztos léptekkel

3
4

Cs. Szabó László: A doorni találkozó, Új Látóhatár, 1959:327–330.
Németh Sándo ’ Előszó’, Eszmék nyomában, Amszterdam 1965, 6.1.
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haladó ifjú titánok hirtelen hunyorogni és botorkálni kezdtek, miután újból egyenle-

tesen megvilágított szellemi tájakra értek. De beleszólt a Mikes szellemi rezervátu-

mának békés életébe a nagypolitika is. 1964-ben megnyílt a magyar határ, s egyre
többen látogattak az országba. Azok viszont, akik nem akartak vagy nem mehettek,

attól tartottak, hogy a Mikes varázsa megszűnt, mert nem versenyezhet a hazai

szellemi élet vonzásával; a Mikes mint fórum nem pótolhatja még a négyszemközt
lezajló hangtompítós hazai beszélgetéseket sem. De a félelem alaptalan volt, mert a

hazalátogatók eloszlattak minden kétséget: az a fesztelen légkör és akusztika, amely

ódon holland kastélyokban kialakult, sehol máshol nem található s ezért a Mikes
továbbra is pótolhatatlan intézmény maradt. A szintén nagypolitikából származó

jelszó, a dialógus pedig az itt kialakult szellemiséget szolgálja, mivel a szellemi tarsolyokban összegyűlt mondanivaló a hazai értelmiségnek is kapaszkodókat nyújtó

hivatkozási rendszerre épült. Bizonyította ezt a kitűnően sikerült amersfoorti konferencia 1967-ben, melyen hazai résztvevők is tartottak előadást s a kialakult viták

igényes tisztázási törekvéseiben a „békés konfrontáció” csak serkentőleg hatott.

Hogy az ígéretes kezdet nem igazodott az elvárásokhoz, ez nem a szociológus Né-

meth Sándor hibája volt, aki ezekben az években hihetetlen energiával szervezte a

konferenciákat, csaknem egyedül, s nem is a Mikes elzárkózásának következménye,
hanem elsősorban a visszakozót fúvó hivatalos magyar politikáé.

A negyedik korszak, mely a jelenhez vezet és ma is tart, ezelőtt négy-öt évvel

kezdődött, s jellemzője a Mikes szellemi szuverenitásának általános elismerése. Ma
már külföldi egyetemi tanárok is megtiszteltetésként vállalnak előadást, s az előadók
tudják, hogy közönségük nem csillogó szemű diákokból áll, hanem különböző

szakmák művelőiből, kik a szaktudományok közelítésmódját alkalmazva, a kitűzött
téma interdiszciplináris megvitatását igénylik, s ez mind az előadóknak mind pedig

a viták közönségének hasznos. Mi ennek a légkörnek a titka? Németh Sándor fo-

galmazta meg igen pontosan az Emlékkönyvben: „Nagy örökségek nem nyomasz-

tottak, ezért tudtunk nyíltan vitázni. Alulnézetben ismertük meg a történelmet,

ezért volt könnyebben felismerhető a társadalmat, tudományt irányító eszmék vi-

szonylagossága.” Mindezt persze lehetetlen lett volna megvalósítani, „ha hivatalos
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szakmai tekintély, előmenetelért való küzdelem uralta volna [a tanulmányi heteket]”.

A Mikes tehát sikeresen kiállta Az embernek próbáját, s talán ezért is találó a

negyedszázados jubileum alkalmával kiadott emlékkönyv címe. A kötet a már fentebb idézett emlékező írások mellett csak arra vállalkozhatott, hogy a felkért írók

’névjegyét’ rakja sorba. Mindenkit korlátozott a terjedelem, s a Mikes mostani elnökének Piri Zoltánnak ötletét, csak az anyagi lehetőség szabta keretben lehetett megvalósítani. De így is változatos a kötet tartalma. Emlékező–nosztalgikus írással ele-

veníti fel a Mikes konferenciák hangulatát Karátson Endre (A Mikes élvezete),

novellisztikusan Sárközi Mátyás (Háromszáz éves torony), vagy Thinsz Géza versben (Mikesen innen, Berzsenyin túl). A gazdag szépirodalmi részben versekkel

szerepel még Bakucz József, Dedinszky Erika, Gömöri György, Horváth Elemér,
Lászlóffy Aladár, Siklós István és Vitéz György, s a költői formák különbözőségét
mi sem jelzi jobban, mint az, hogy az archaizáló ihletésű levélváltástól (Domahidy

Miklós) a szöveg tipográfiai keveréséig (Nagy Pál és Papp Tibor) minden fellelhető.
A prózát Cs. Szabó László és Perneczky Géza képviseli, a drámai műfajt Határ
Győző 1973. szeptember 29-én megálmodott egyfelvonásosa.

A terjedelmi megszorítás ellenére néhány tanulmány5 is helyet kapott: Kibédi

Varga Áron Mikes alakját bontogatja a 19. századi romantika szövedékéből s a jelen
önsajnálkozó emigráns magatartás jelképeiből („A világpolitikát és az akkori Magyarországot figyelemmel kíséri, de a magyarság ellen irányuló politikai kalandoktól

viszolyog”) s meggyőzően fejtegeti, hogy Mikesnél „az élet értelme az irodalom”, s a
penna Mikes kezében „exisztendális varázspálca” lesz, mint Proustnál, s így fikció és
valóság óhatatlanul összefolyik (Mikes mítoszai). Helyi érdekessége van Molnár

József Tótfalusi monográfiájából kiválasztott szép részletnek (Tótfalusi nyomain
Amszterdamban), s figyelemreméltó Albert Pál elemző írása a külföldi magyar iro-

dalomban is belső emigrációba húzódó két alkotó, Bikich Gábor és Csokits János
költői és emberi alkatáról. De az esszék is túlmutatnak az irodalmon, ahogy a Mikes

5

Borbándi Gyula ’Írók, folyóiratok, értelmiségi körök’ című tanulmányát cikkem második részében tárgyalom, mivel tematikailag oda tartozik.
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tanulmányi hetek sem irodalmárok belterjes ügye: Hanák Tibor filozófiai, Petőfi S.

János nyelvészeti, Bohus Imre szociológiai, Schermann Péter és Tóth Imre pedig
tudományfilozófiai írásával szerepel.

A kötetet a tanulmányi napok bibliográfiája zárja, 16 alkalommal 70 előadó

mintegy 110 előadást tartott, s csak azt sajnálja az olvasó, hogy az előadók neve után

nem áll rövid életrajzi jegyzet, hiszen közben felnőtt egy nemzedék, amelyik már
nem ismerheti némelyiküket személyesen (pl. Deér Józsefet, vagy Iványi-Grünvvald

Bélát), de főképpen azért, mert a magyarországi olvasónak, sajnos, a nevek gyakran
csak nevek, és erről sem az olvasó, sem az európai egyetemeken közismert profeszszor, sem pedig a rangos költő nem tehet. Pedig az előadások túlnyomó része nem

alkalmi ismeretterjesztő szöveg volt, hanem szakemberek hangosan gondolkodásá-

nak az eredménye, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az, hogy jó részük hamar
megkapta a nyilvánosságot folyóiratokban, kiadványokban még a külföldi nyomtatott betű eléggé sanyarú helyzetében is.

Végül, kérem az ünnepelt hollandiai intézményt, hogy a címben szereplő főnév

birtokos személyragját többesszám első személyben a harmadik személyű helyett, ne

mint hibás nyelvtani paradigmát tekintse, mert ez a személyragtévesztés csak a lojalitás fokmérője – bár tagdíjat sohasem fizettem, nem is voltam jelen minden tanulmányi héten, mégis úgy érzem, ismét Németh Sándor szavait idézve, hogy ebbe a

„sok szó nélkül is szót értő közösségbe” tartozom, vagy hogy kicsit frivolabban fogalmazzak, „körünk szellemi kórjától” örökre megfertőzött, ma már a kórt is terjesz-

tő „bacilusgazda” lettem, s maradok mindaddig, amíg izgága acsarkodásaim, felelőt-

len nyelvnyújtogatásaim és időkinti tapintatlan közbeköhögéseim ellenére is meg-

tűrnek a meghívott vendégek között a mindenkori vezetők – s gondolom nem csak

én érzem ezt a kötelezettségekkel nem járó ragaszkodást, hanem a Mikes számos
más külföldi barátja is Európában és tengerentúl.
A nyugati magyar irodalmi tudat

„Irodalmi nemzet? Ez, akár a nemzet: emberek. De ebbe nem azzal kerül az ember,
hogy világrajön, anyakönyvbe írják. Ebbe a nemzetbe azzal születik bele amit ő

maga ír... Az irodalmi nemzet: közösség... Az irodalmi nemzetet – az a bizonyos
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’mindennapi népszavazás’ tartja össze ... Megsemmisíteni birodalmakat lehet. Nem
irodalmakat. A Római Birodalom megsemmisült. A latin irodalom megmaradt...”

SZABÓ ZOLTÁN: Hungarica Varietas (1974)

Az „irodalmi tudat” kategóriát egy ismeretlen középiskolai tanár használta elő-

ször 1908-ban gimnáziumi értesítőben megjelent értekezésében. Ez a tanárember
Horváth János volt, akit ma kétségtelenül a magyar irodalomtörténetírás nagyfor-

mátumú alakjaként tartunk számon Horváth abból a gondolatból indult ki, hogy az
irodalom nemcsak az írott művek és/vagy az írók összessége, hanem ennél sokkal
több is, meg kevesebb is, mert egyrészt az írókból és a műveikből tetszés szerint

elhagyható a mindenkori irodalmi ízlésnek megfelelő értékítéletek következménye-

ként, s mégis beszélhetünk irodalomról, másrészt még valami kell ahhoz, hogy öntörvényű irodalomról beszélhessünk. Ez a „valami” az irodalmi tudat.

Tekintsen el itt és most az olvasó az irodalmi tudat ismérveinek tanáros pedanté-

riával történő ismertetésétől6, hiszen nem eszmetörténeti tanulmányt írok, hanem
könyvismertetés ürügyén szeretnék néhány általános érvényű megfigyelést tenni a

nyugati magyar irodalom jellegével kapcsolatban, s ezért engedje meg, hogy in me-

dias res kezdjem, azzal, hogy a nyugati magyar irodalom, melyen csak az elmúlt

harminc év alatt kibontakozó írásbeliséget értem, mostanában érte el azt a fejlettségi
fokot, amit az országhoz kötött irodalom Kazinczyék korában: tehát az irodalmi
tudat megjelenésének szakaszába lépett. Ebben a bizonyos szempontból felemás

fejlődésben jelentős mérföldkő a Mikes Kelemen Kör most kiadott tanulmánykötete.7

Irodalmi élet lehetetlen irodalmi tudat nélkül. Ezért lényegre tapintó Borbándi

Gyula kérdésfeltevése a fentebb ismertetett Emlékkönyvben közreadott tanulmá-

nyának első mondatában: „Kell-e az irodalmi alkotómunkához irodalmi élet?” Szónoki kérdésnek tűnhetne, mivel a válasz nyilvánvalónak tűnik. Hogy mégsem az,
erről éppen Borbándi fejtegetései győzik meg az olvasót: mert helyzetelemzése ép6

7

Lásd ’Irodalmunk fejlődésének fő mozzanatai’ (1908) in Horváth János: A magyar

irodalom fejlődéstörténete, (Bp., 1976) és átdolgozott változata: ’Magyar irodalomismeret’ (1922) in Horváth János: Tanulmányok (Bp., 1956).

Nyugati magyar irodalom. Tanulmányok, Amszterdam, 1976,111.1.
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pen a nyugati magyar irodalmi élet műhelyeinek és szellemi kereteinek fogyatékos-

ságaira hívja fel a figyelmet. Ugyanakkor kétségtelen, hogy lehet irodalmi alkotó
munkát végezni nemcsak részleges irodalmi életben, de annak keretein kívül is.

Márai Sándor példája igazolja ezt leghatásosabban: az 1950-es évek eleje óta csak

negatív jelenléttel tünteti ki a külföldi magyarság intézményeit – de hiába parentálta

el azonban az időközben hazatért, s otthon nemrégiben elhunyt Horváth Béla kár-

örvendő cikkben,8 Márai életművének éppen nem jelentéktelen részét az utóbbi
tizenöt évben írta. Egymástól is elszigetelten élő és alkotó írók összessége azonban,

ha mindegyikük Márai vagy akár Thomas Mann is lenne, mégsem eredményezne
nyugati magyar irodalmat.

Mik azok a biztató jelek tehát, amelyek mégis arra engednek következtetni, hogy

a külföldi magyar irodalmi tudat kialakulásában fontos fejlődési mozzanat játszódik

le éppen napjainkban? Horváth János az irodalmi tudat hatóerőinek elemzésében

kiemelkedő helyet biztosít a hagyományok, a folytonosság mozzanatának. A régi
magyar irodalom alakjai egymástól térben és időben elszakítva alkottak. Nemcsak

Mikest nem ismerték a 18. század végéig, de Zrínyit is újból kellett felfedezni. Az
első irodalmi kézikönyvben, Czwittingerében, Gyöngyösi nem szerepel. Lehetne a

példákat szaporítani, de e néhány említéséből is kiviláglik, hogy Kazinczyék kora,

amikoris az írók felfedezték egymást és elődeiket, felfedezték azt is, hogy valami
közösséget alkotnak, amelybe „nem-oda-tartozásukkal” is beletartoznak, felfedezték,

hogy műveiket nemcsak ők maguk olvassák; egy szellemi alakzat teremtődött, mely
az irodalmi fejlődés leghatásosabb serkentőjének bizonyult.

Természetesen a nyugati magyar irodalom genezise miatt sajátos helyzet csak lé-

nyegében analóg Horváth modelljével. Az elszigeteltség a kezdeti szakaszban azt
jelentette, hogy a hazai irányzatok köldökzsinórján továbbélő csoportosulások egy-

más legitimitását nem ismerték el, azaz egymást ignorálták, mivel a tényleges nem
ismerése folyóiratoknak, csoportosulásoknak csak a háborút közvetlenül követő
néhány év zűrzavaros viszonyaira volt jellemző. A hazai „köldökzsinórok” főként a

harmincas évek szellemi irányzataihoz köti az irodalmi élet különféle alakzatait.
8

’Márai estéje’ írói halál az emigrációban. Látóhatár [Budapest], 1962, 1. sz.
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Ezek között öt jelentősebb ágazatot különböztethetünk meg, anélkül, hogy intéz-

ményeiket vagy időszakos kiadványaikat itt megnevezni szükséges lenne: I. a katolikusok, II. a protestánsok, III. a ’kereszténynemzeti’ eszmék képviselői, ÍV. a népi

írók és végül V. az urbánusok. Érdekes módon az 1956-os forradalom nem alakított
ki külön csoportosulást, illetve az ilyenek megszűntek vagy átalakultak s a forradalom örökségét minden irányzat saját eszmerendszerébe illesztette felfogásának meg-

felelő értelmezéssel. Jelenti ez persze azt is, hogy 1956 jelentősége messze túlmutat a

szellemi spektrum egyes színképein. Van ezenkívül egy nem is a legkevésbé népes
írócsoport, mely közvetlenül 1956-hoz kötődik, s amelyik éppen ezért a fenti kategóriák egyikébe sem illik bele maradéktalanul, mivel legfőbb ideológiájuk az ideoló-

giátlanság, s mivel nagyrészt külföldön kezdtek el írni, így nem hozhattak magukkal
’irodalmi tudatot’.

Tipológiailag azért érdekes ez a csoport, mert ennek a kialakuló irodalmi tudata

csak áttételesen támaszkodik hazai szellemi áramlatokra, ugyanakkor a kinti magyar

irodalom hagyományai is hatottak rá. Legtöbbször kétnyelvű írók, – szemben egy
idősebb generációval, mely nyelvet váltott, illetve csak magyarul ír. Továbbá az is
érdekessége a csoportnak, hogy nem csoport. Részben azért, mert a fenti csoporto-

sulásokból legalább kettőhöz fűzik laza kapcsolatok, bár egy részük függetlenségi

nyilatkozatként az avantgarde hagyomány alatt bontott zászlót. Nemzedéki megnyi-

latkozásuknak csupán egy példáját tudom idézni, éppen itt az Új Látóhatárban egy
novella vitája kapcsán (1968).

Az írói csoportosulások jellege mellett van egy másik fontos mozzanat, mely az

irodalmi tudatot, ez esetben a nyugati magyar irodalom külön tudatát alakítja. Ezt a

mozzanatot Horváth János leltározásnak nevezi fölényes szakmai öniróniával. Szerb
Antal az irodalmi tudat és irodalomtörténet közé egyenlőségjelet tesz, mert úgy
okoskodik, hogy az irodalomtörténészek a jelenségeket összerakják szintézisekbe, s

ez a kor irodalmi tudatát eredményezi. Szerb Antal gondolatmenete nem eléggé

árnyalt. Amikor Horváth János leltározásról beszél, egyrészt az irodalomtörténészi

munka tudatformáló hatását teszi helyre szakmai szerénységgel, másrészt utal arra,
hogy a leltározás, tehát az élő irodalom tudatából kihulló anyag filológiai feltérképe-

zése csupán az építőkocka szerepét tölti be a kortárs irodalmi tudathoz. Ebben a
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leltározási folyamatban az első lépést éppen az Új Látóhatár tette meg; felelős szerkesztőjének A nyugat-európai magyar irodalom intézményrendszere (1975) című

cikkével. A hosszú évek adatgyűjtő munkájával összeállított kép először vázolta fel a
nyugati magyar irodalom sajátos arculatát és problémáit. Higgadt és hangtompítóval

megfogalmazott értékítéletei mégis hisztérikus ingerlékenységet hozott a felszínre
egyes, nem egyértelműen elismeréssel említett irányzatok esetében – noha Borbándi

Gyula nem tett többet, mint ez minden egészséges irodalmi életben szokásos, illetve

mint ami az egészség jele az irodalmi életben. A heves reakciók csak azt jelzik, hogy
a nyugati magyar irodalmi tudat kialakulása nem fájdalommentes folyamat.

Végül még egy mozzanatot kell megemlíteni, s ez a kortárs hazai irodalomhoz

való viszony, amit Szabó Zoltán találóan lépéstartásnak nevez (s aminek a tükörkép-

ét, tehát a hazai magyar irodalom „lépéstartását” a nyugati [nem magyar] irodalom-

mal, „szinkronban vagyunk!” illetve „nem vagyunk még szinkronban!” felkiáltással

illetnek a hazai zsurnálkritikusok). Mit jelent a lépéstartás tehát? Jelenti elsősorban

azt a korrekciót, amire Kibédi Varga Áron utal a hollandiai Mikes Kelemen Kör
nyugati magyar irodalomról tartott szimpóziumának bevezetőjében. Kibédi a kor-

rekció igényét „a más és más téren jelentkező, a mi nyugati szemünkben – s talán
nemcsak a mi szemünkben – torzulásnak tűnő otthoni fejleményekkel szemben”
látja megnyilvánulni. Csak az irodalomra szűkítve Kibédi szavait, ez a kritika más –

a hazaitól eltérő – értékrendszerére alapozott használatát, s nem mindig politikai
értékítéleteket jelent csak. A korrekcióigény a nyugati magyar irodalom sajátos jelle-

géből fakad, s a külön irodalmi tudat egyik legkorábban jelentkező mozzanata volt.
De jelenti a lépéstartás azt az igényt is, mely a hazai irodalmi élet legfrissebb esemé-

nyeinek, legújabb műveinek ismeretét kívánja meg. Ez az igény az irodalmi tudatnak viszonylag újabb fejleménye, hiszen a nyugati magyar irodalom korai szakaszai-

ban, főként 1956 előtt, a hermetikus elzárkózás, a teljes elfordulás minden otthonitól volt a jellemző; mindent gyanakvással illett fogadni, ami otthonról jött, mert
„vörös”, „bolsevista”, vagy éppen csak „istentelen” illetve „fertőzött”. A hazai iroda-

lommal nem lépést tartani, – ezt ma már csak a szellemi szegénységi bizonyítványt
önmagukról kiállítók teszik meg, akik hajlandók azon a tudatszinten megrekedni,
amivel elhagyták az országot.
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Természetes igény viszont a „kölcsönösség” elve, s ez foglalkoztatja mostanában

igen élénken a nyugati magyar írót. Mert kétségtelen ugyan, hogy a magyar iroda-

lom hajszálcső-rendszerében kétirányban csordogál az életet adó nedű: a nyugatra
érkező látogató itt-tartózkodása alatt habzsolja a külföldi magyar betűt, otthonról

levelekben kéri az újonnan megjelent műveket. Igaz ugyan, hogy tudományos mű-

vek, bibliográfiák hivatkoznak kint megjelent munkákra, cikkekre, tanulmányokra,
szakfolyóiratok ismertetik a kinti magyar tudományosság eredményeit, de mindez

megreked ezen a szinten, mert a hajszálcsőrendszer természetes ozmózisát gátolja az
artériák eldugaszolása. Kölcsönös lépéstartásról tehát nem beszélhetünk, bár ennek
igénye, úgy tűnik, mindkét oldalon megvan, s nemcsak magánbeszélgetések szintjén, a megnyugtató megoldás viszont ma még talán annyira sem látható, mint néhány évvel ezelőtt.

Talán ennek felismerése is segítette a nyugati magyar irodalom sajátos irodalmi

tudatának kialakulását. S talán ezért is olyan pesszimista Cs. Szabó László nagylélegzetű tanulmánya a Mikes kötetben (Még vagyunk). Cs. Szabó László antennás
ember. Érzékeny műszerekkel a parányi rezdülések világában is biztosan tájékozódik, s tapasztalata az ős- és hőskortól a jelenig terjed. Innen a pesszimizmusa, mert

tudja és meg is írja, hogy a nyugati magyar irodalom élettartama legfeljebb még egy
emberöltő, 25–30 év, annyi ameddig a mai középnemzedék „kiöregszik”, s ha akkor
nem lesz feltöltődés, ami csak újabb történelmi tragédia árán valósulna meg – s ettől
Isten óvja Magyarországot –, az egész nyugati magyar irodalom eltűnik nyomtala-

nul, hogy majd egy irodalomtörténetben jelenjen meg újra, ötven vagy száz év múlva, mint a huszadik század második felének sajátos jelensége, a magyar irodalom egy
izgalmas, de eleve halva született oldalága.

Az öreg Kazinczyt is foglalkoztathatták ilyen sötét gondolatok, a nemzethalál

romantikus víziója ott kísértett az 1820-as években, Herder jóslata nyomán: a magyarságot a germán és a szláv népek tengerében a kipusztulás fenyegeti. Nem kisebb
elmék kerültek a „sírt, hol nemzet süllyed el” igézetébe, mint Széchenyi, Kölcsey

vagy Vörösmarty. S ha az analógia nem is érvényes érdemileg, hiszen a külföldi
magyarság sajátos geográfiái, társadalmi és politikai tényezők által meghatározott

élete gyökeresen különbözik a reformkori struktúrától, a széphalmi kúria gazdájának
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gondolatai lehettek olyan pesszimisták, mint a londoni kocsiszínből átalakított lakás
tetőablakának egyenletesen áradó fénye mellett dolgozó íróé – az öreg Kazinczy

azonban az utolsó pillanatig optimista volt, ha írt; a legkisebb kedvező jelet is kitörő

lelkesedéssel ünnepelte. Mikor Londonban magyar költői antológia jelent meg, így
lelkendezett: „Nagy ösztön ifjabb társaimnak és azoknak, akik utánunk fognak szü-

letni, hogy törekedjenek előre, és bennünket felejtessenek el, mint viszont őket fogják azok, akik még később jönnek elő.”9 Cs. Szabó László nem lát biztató jeleket,

pedig az is önmagában biztató jelenség, hogy van, lehet valaki, aki a magyar irodal-

mat madártávlatból nézheti, térben kétségtelenül s talán időben is. Kazinczy min-

dennap írt és kapott levelet, Cs. Szabó biztos több levelet ír s kap, de cseng a telefonja is, nemcsak Londonból, de Bécsből, Münchenből, Zürichből vagy Stock-

holmból is hívják, ahol magyarul ragozzák az igét, ott jelen van könyveivel, a folyóiratokban vagy az éter hullámain. De sokszor jelen van személyesen is. Olyan távlatot, olyan rálátást ad ez neki, amiről Kazinczy nem is álmodhatott, nemcsak a technikai civilizáció fejletlensége miatt, szellemileg sem jutott messzebbre, mint Bécs, s

csak egy pesti vagy erdélyi utazás jelentett kimozdulást a széphalmi öregnek. Kevesebben ismerték az országban, mint ismerik ma Cs. Szabót.

Persze, Cs. Szabó kamatoztatja is a madártávlati szemlélet lehetőségeit. Pesti

magyar író nem tudta volna megírni tanulmányának azt a részét, mely a magyar

irodalom külföldi lehetőségeit mérlegeli kijózanító hűvösséggel, ezt még „irodal-

munk utazó nagykövetei” sem látják ennyire háromdimenzióban. De a rálátás engedi meg, hogy a hazai irodalmi élet belterjes jelenségeit szintén tilalomfák kerülgetése

nélkül fogalmazhassa meg, s ezek egy része nem politikai megkötöttségekből ered,
szeretném ezt hangsúlyozni, sőt az Establishment aggódó dadaként babusgatja a
nemzet bibis ujjait, mert így legalább az amputált végtagok fantomfájdalmaitól elvonja a figyelmet; s az amputált végtagok újranövesztésére még nem vállakozhat a
politikai orvostudomány.

Lehetséges más magatartás is, mint a cs. szabói: Határ Győző például durcásan

kivonul a magyar irodalomból. Búcsúbeszédében (Isten hozzád emigráció) kifejti,
9

Széchenyi Istvánhoz írt levelében, 1830. június 23.
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hogy ő emigrációban született, s ő nyugaton nem emigráns, hanem hazatérő,
mondhatnám tékozló fiú. írása intellektuális játékosságot valósíthatott volna meg –
hiszen az ötlet, mint Határ ötletei mindig alkalmat adnak a játékos feleselésekre, a

stiláris fintorokra, a mellékmondatokban felvázolt misztériumdrámákra – ha nem
erezné az olvasó, hogy Határ mondanivalója véresen komoly, s ez óhatatlanul köti a

magyar valósághoz, mivel nyugati írót nem foglalkoztat ennyire a közösséghez tartozás problematikája.10

Ugyanakkor Papp Tibor, aki a Magyar Műhely barikádja mögül szólal meg

(Margón) a szüneteket (hatásfokozó szüneteket) ügyes tipográfiai megoldásokkal
bejelölő írásában hitet tesz „gyógyíthatatlan betegségünk”, s e betegség egyik állító-

lagos válfaja: a nyugati magyar irodalom mellett, s az irodalmi tudatot formáló ha-

gyományok egyetemességére ő mutat rá, mivel: „ugyanazt a Sylvester Jánost és
ugyanazt a Nemes Nagy Ágnest idézzük valamennyien”. Ebből következően, szerinte, nincs se „idevalósi”, se „odavalósi” magyar irodalom, csak magyar irodalom, aminek a nyugati, vagy erdélyi irodalom része: ez éppen úgy nem hit kérdése, mint az,

hogy a magyar irodalom súlypontja és folytonosságának epicentruma Magyarorszá-

gon van. Fontos ezt is kimondani, ha a nyugati magyar irodalom külön irodalmi

tudatáról beszélünk, mert ennek be nem ismerése föltétlenül provincializmushoz
vezet, s erre éppen a regionális erdélyi, felvidéki vagy jugoszláviai irodalom néhány

jelensége a példa: az utóbbi időben elszaporodtak a helyi hagyományok túlzó ápolásában megnyilatkozó mindenároni különállóságot hagyományokkal bizonyító törek-

vések. Kétségtelen, hogy „Erdély öröksége” a leggazdagabb, olyannyira gazdag, hogy
volt század, amikor éppen Erdély és az erélyi emlékiratírók képviselték a magyar

irodalmi tudatot, s az is kétségtelen, hogy a mai erdélyi, felvidéki vagy jugoszláviai
irodalom forrásvidéke nemcsak a hazai hagyományokban keresendő – de a helyi

hagyományok iránti érdeklődés túlhajtása provincializmushoz vezet. Ha Kuncz
Aladárral csak azért foglalkozom, mert erdélyi születésű (Tamási Áron vagy Nyírő

József ténylegesen külön színt jelent), ez több mint regionalizmus. Csáth Géza és
10

Szívesen foglalkoztam volna Határ tanulmányának érdekesebb tételeivel, ezt azonban

tiltja a kritikai illemtudás: írása másodközlés; az Új Látóhatárban jelent meg először

(1975:383–398), s vita folyik róla (1976:424–432), amit az olvasó is jól ismer.
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Gozsdu Elek, de Kosztolányi is vajdasági származásúak, ha azonban őket teszem

meg az irodalmi tudatot formáló hagyományok pilléreivé, tehát – megint Horváth
János kifejezését használva –, ha csak őket leltározom, hamis irodalmi tudatot formálok, s ez visszahat az irodalomra.

Ez a visszahatás pedig föltétlenül káros. A modern irodalomtudomány egyik je-

lentős felismerése, hogy az irodalom nemcsak a valóságból és a választott vagy adott

nyelv sajátságaiból meríti ihletését: egyik fő forrása a már meglévő irodalom. Ez az

irodalmi „önnemzés” kijelöli azokat a hivatkozási pontokat és megszabja azt az utalási rendszert, amelyben a mű megszületik, ugyanakkor minden új mű tágítja

és/vagy szűkíti a meglévő koordinátarendszert. Ha a nyugati magyar irodalom nem
lenne állandó termékenyítő kapcsolatban a hazaival, illetve csak saját kialakulóban
lévő hagyományaira támaszkodna, olyan lenne az, mintha a reformkori magyar irodalom nem vette volna tudomásul a kortárs német, francia vagy angol irodalmat.

Vitéz György előadása (Magyar író Amerikában) az irodalmi alapviszonyok leg-

lényegesebbjét érintette. A hagyományok kialakítják az irodalmi tudatot, az irodalmi tudat pedig elengedhetetlen feltétele az irodalmi életnek. De irodalmi élet olvasó
nélkül nincs. A külföldi magyar irodalom bestiáriumának legkülönösebb, legegzoti-

kusabb „állatfajtája” az olvasó. Ő az a személy, aki maga nem ír verseket, nem azért
rendel meg folyóiratokat, mert ott beszélyét akarja közöltetni, egyszerűen csak olvasni akar; sőt, mi több, megvásárolja az új könyveket, folyóiratokat. Vitéz szelleme-

sen kesernyés előadása az olvasók hiányának visszahatását taglalja. Kórképe
jólismert, okai nagyrészt a geográfiai szétszórtságban keresendők. S ez az a mozzanat, amin segíteni nem lehet: a geográfiai szétszórtság (diaszpóra) olyan alapvető
jellegzetessége a külföldi magyarságnak, amit konstansnak kell tekinteni, mint a

matematikában a Ludolf-féle számot, akárhány tizedesig is számítjuk ki értékét a π
mindig π marad. Az olvasók egy részét Vitéz György joggal számításon kívül hagy-

ja. Ezek ugyanis csak „a magyar Atlantisz habok fölött tartására” vállalkoznak, azaz
a „harmincas évek neobarokk irodalmi vonatkísérőit” hallgatják meg illetve ezeknek

vásárolják a könyveit. Felmerülhetne a tyúk vagy tojás kérdése, hogy vajon „az erdé-

lyi írók lábnyomába plasztikcsizmával lépő álgóbék” azért vannak ilyen sokan, mert

az olvasó ezt kívánja, illetve azért visel egyes írófajta vitézkötéses ködmönt, mert az
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Atlantiszból elmenekült olvasó csak ebben látja szívesen. Egyáltalán nem akadémi-

kus, mégcsak nem is szónoki a kérdés, bár ha Vitéz György személyes benyomásai
alapján készített képet Kabdebó Tamás szociológiai felmérésével11 egészítjük ki, sok

olyan eddig ismeretlen vonás kerül a felszínre a külföldi olvasóról, ami a pesszimista
összképet biztatóbb színekkel enyhíti. Kabdebó felmérésének egyik lényeges tanul-

sága, hogy a külföldi magyar olvasó külföldön megjelent jó magyar könyvet is olvas,

s a másik az, hogy a külföldön megjelenő folyóiratokat sokkal többen olvassák, mint
a hazaiakat. S a legfontosabb, hogy a kérdőívre válaszolóknak a fele idegen nyelven
is olvas,12 tehát nemcsak azok olvasnak magyarul, akik más nyelven nem tudnak

illetve nem akarnak!

Van tehát jószándékú külföldi magyar olvasó is, csak ezeket sokkal nehezebb

megtalálni; de az író és könyvének kiadója összejöveteleken (vallási, tanulmányi,

társadalmi vagy kulturális) találkozhat vele. Ez is bizonyítja a különféle egyesületek

munkájának pótolhatatlan szerepét. Ha pillanatokra is, de ezek az egyesületek te-

remtik meg az író-olvasó kapcsolatát, az író itt találkozhat eleven olvasóval, s az

olvasó itt ismerhet meg új írókat, könyveket. A hollandiai Mikes Kelemen Kör jó
példával jár elől, nemcsak azért, mert a Tanulmányi Napok természetes része az

irodalmi est, de azzal is, hogy a külföldi magyar irodalom kérdéseivel foglalkozó
szimpóziumnak keretet adott, s az anyagot kiadta.

A Nyugati magyar irodalom c. kötet utolsó tanulmánya a külföldi irodalom egy

sajátos problémáját veti fel. Fáj Attila: Hazai tárgyú irodalmi alkotások az emigráci-

óban című dolgozata világirodalmi példák alapján arra a kérdésre igyekszik választ

keresni, lehetséges-e egy anyanyelvű közösségtől elszakadva olyan műveket alkotni,

melyek művészi szinten tükrözik a hazai valóságot. Fáj szerint erre különösen a 20.

században van lehetőség. Klasszikus példái (Ovidius, Dante és Mikes Kelemen) is
11

12

Ötszáz beérkezett válasz alapján végezte el Kabdebó Tamás a külföldi magyarok
olvasási szokásainak szociológiai-statisztikai felmérését. Ezúton mondok köszönetet,
hogy az Irodalmi Újságban sajtó alatt lévő Ragaszkodás kultúránkhoz című kéziratát
rendelkezésemre bocsátotta cikkem megírásához.
Akik persze magyarul nem olvasnak, a kérdőívre sem válaszoltak s ezt az adatok értékelésénél mindig figyelembe kell venni.
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ezt bizonyítják. A mai írónak nincs szüksége olyan teherbíró világképre, mint

Dantének ahhoz, hogy szintézist alkosson. Joyce például eklektikus világkép alapján

tükrözi a dublini valóságot. A legnagyobb veszélyre is rámutat Fáj, mikor azokról az

írókról beszél, akik „megelégszenek az otthon beléjük fojtott vagy csak sejtett ellenigazságok, antitézisek megírásával, kimondásával.” Segíti a külföldi írót munkájában

a mai távközlési viszonyok fejlettsége is, meg a hazalátogatás lehetősége. Fáj szerint

az emigráns író hazalátogatás esetén sem szűnik meg emigráns író lenni, ha „az
otthoni tapasztalatok meggyőzték, hogy továbbra is csak kint élve örökíthető meg

művészileg hitelesen a hazai valóság”. Fontos eredménye ez Fáj vizsgálódásainak,
mivel rámutat arra, hogy az író feladata nem a merevgörcsben kiélt elszakadási vágy,
hanem éppen ellenkezőleg, lépéstartás a hazai valóság változásaival. Irodalmi tudatát

nem az határozza meg, hogy megreked az általa helytelenített rendszer hibáinak

ismételgetéseinél, hiszen erről már félreérthetetlenül megmondta a véleményét,
mikor a „lábával szavazott”, hanem azzal adja tanúbizonyságát alkotói mivoltának,
hogy továbblép, túljut a problematikán.

Adva lenne még egy tematikai mozzanat, mely a sajátos nyugati irodalmi tudatot

formálja s ez a külföldi élményanyag írói megformálása. Ez kétségtelenül új színfol-

tot hoz a magyar irodalomba, s ez biztosíthatja majd a nyugati magyar irodalomnak
azt a rangot, hogy megszűnte után évtizedekkel, az akkori leltározók külön fejezetre

érdemesítsék. Ez talán a legnehezebb, mert sok fölösleges tehertől kell megszabadulni, sok mindent kell tisztázni, amíg az író, a külföldi tartózkodást hallatlan él-

ménynek, isteni kalandnak tudja majd tekinteni. Vitéz György vetette fel ezt a szép
gondolatot. S éppen az ő gondolatmenete jogosít fel a reményre, van lehetőség továbbjutni: „Mert itt, aki akarja belső hallását élesítheti, vagy titkos antennával a

világűr neszeire figyelhet ... és ha magyarul ír az ember, a magyarul beszélők közösségéhez mint az emberiség és a kozmosz polgáraihoz is kell fordulnunk. Sokhoz
vagy néhányhoz; mind megérdemlik tiszteletünket.”

Ez a gondolat talán a legszebb megfogalmazása a sajátos nyugati magyar irodal-

mi tudatnak. Nyilván nemcsak Vitéz Györgyben formálódott meg; hiszem, hogy

kollektív tudattartalmat fejezett ki, s ez az igény továbblendíti az írók legjavát.
Ugyanakkor felhangja ez egy ma már klasszikus író töprengéseinek: „A magyarság
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fordított Antheusz: akkor kap mindig új erőre, ha el tud szakadni szülőföldjének

ugarától. A messzeségben ébred magára, klímaváltozástól lesz egészséges ... Amit
nemzeti levegőnek hívnak, az nagyon gyakran csak elzárt és dohos levegő.”

Ezt az intelmet és tanácsot Babits Mihály vetette papírra 1932-ben Budapesten,

ő mutatja ma is az utat: hogyan lehet továbbjutni.
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ELFOGADOTT KIRÁLYCSEL1
A gyalogokat hajnalban ébresztették.

– 04.15 órakor kezdődik a királycsel — mondta a Futár, egy fiatal tartalékos zászlós,

s térképtáskájába helyezve a parancsot visszanyargalt a főhadiszállásra.

Gyalog V. János és Gyalog VI. Ferenc átvettek 20–20 darab éles töltényt és 2–2

kézigránátot. Dupla rumot is kaptak, meg híg feketét. VI. Ferenc nem vette fel a

szerelvényét, csak a kézigránátot tűzte a derékszíjába.

– Nem lesz szükségem rá – mondta V. Jánosnak –, odadobnak cselgyalognak.

Falubeliek voltak a királyszárnyon, öreg bakák, megjárták Isaszeget, Doberdót és

Voronyezst. A sakktábla fölött virradt. Itt-ott még apró ködök települtek a fehér-

fekete mezőkre. Szemben az ellenséges állásokban még minden csendes volt. A
vezér, egy hízásnak indult törzstiszt órájára pillantott, elővette a rakétapisztolyt s
fellőtte a támadás kezdetét jelző piros rakétát.

Gyalog V. János háromgyerekes családapa feltűzött szuronnyal kiugrott a lövész-

árokból. A tábori ásója valahogy a lába közé akadt, de nem vesztette el egyensúlyát s
rohanni kezdett a sötét állások felé. Ahogy csörtetett, látta a szemben jövő ellenséges baka körvonalát, maga mögött pedig hallotta VI. Ferenc szuszogását. Mikor

összecsaptak, odaért falubelije is, Gyalog VI. Ferenc, de az ellenséges baka villámgyors mozdulattal hasbalőtte. Ezután mindketten fedezéket kerestek s onnan néztek

ijedten farkasszemet. Gyalog V. János figyelmét egy idő után az ellenséges lövészárkokban történő mozgolódás kötötte le, ott is rakétát lőttek fel, s ezért csak később
vette észre, hogy mögötte egy szakasz huszár megkísérli feltartóztatni a meginduló
ellentámadást.

1

Megjelent az Új Látóhatár 1978. évi 4. számában.
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A főhadiszálláson is komolyan vehették a királyszárnyi ellentámadást, mert vele

egy magasságban jobbra már egy géppuskafészek torkolattüzét látta felvillanni: lőt-

ték az ellenséges királyállást, ahonnan hevesen viszonozták a tüzet. Közben megvir-

radt s az iglói géppuskások sündisznó-állásával elvágólag, beásták magukat a tarcali-

ak. Amikor a 32-es huszárok átugratták a hevenyészett állásokat, hiába biztosították

őket zárótűzzel hátulról, sokan elhullottak közülük.

– Korai volt a roham – mondta Gyalog V. János az egyik tarcalinak, mert az öreg

baka látott már ilyet a győri futás alkalmával is.

A harctéren teljes zűrzavar uralkodott, a főhadiszállást visszahúzták a bombabiz-

tos bunkerekbe. Görnyedő szanitécek hordták hátra a sebesülteket, s bevetették az
ütegeket is. A kövéredő törzstiszt hol itt, hol ott tűnt fel, kihúzott pisztollyal, kivörösödve ordított és hadonászott.

– Az annyaistenit a sok marhának — üvöltötte dr. vitéz Barczafalvy Guidó –,

nem tudnak ezek célozni, csak tehenet fejni.

Két sápadt munkaszolgálatost átadott a tábori csendőröknek.

– Végezzék ki őket! Ha nem akarnak aknát szedni, dögöljenek meg.

A királyszárnyon áttörték a frontot.

A tartalékos tisztek a Centrál-kávéházban ultiztak.

– Több is veszett Mohácsnál – mondta egy karpaszományos tettetett jókedvvel,

amikor a holtbiztos betlit elveszítette. Koronás szivarra gyújtott és rendelt egy
kapucinert.

– Olvastad, hogy Lenkei százada nem jutott át a határon? – fordult hozzá Sol-

tész Ödön, aki még a Pilvaxból ismerte, jurátus korából.

– A Tiszáig kell visszavonulni – vetette közbe legyintve a jókedvű karpaszomá-

nyos –, mondom, a Tiszáig.

Amikor a tarackokat tüzelőállásba vontatták a Hargitán. Gyalog V. Jánosnak egy

páncélökölt osztott ki a szakaszparancsnoka.

– A kupolára célozni tilos! A hernyótalpat kell szétlőni! Lehetőleg egyből.

A kukoricásból fehéringes civil jött elő, tágranyílt szemekkel nézte a rohamozó

kozákokat. „No, ez is jó helyen sétál” – gondolta Gyalog V. János. A dzsidások
legázolták a fehéringest. Fekete mezőn esett el.
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A kötelékben repülő vadászgépek alacsony támadást intéztek a 315-ös magaslat

ellen. Nyomjelzős lövedékeik ott húzták a csíkot Pettner Iván géppuskafészke körül.
Izzadt tenyerével a combjára csapott:

– Ki kell tartani fiúk, ki kell tartani!
Futár érkezett a törzstől.

– A 315-ös magaslatot feladjuk. Önök visszavonulhatnak a Széna térre.

A futár térképtáskájából néhány rágógumit vett elő és átnyújtotta Pettnernek.
– Ezt önnek küldik szövetségeseink, hadnagy úr!

Pettner kezet fogott a zászlóssal és feszesen szalutált. Nyakán találta el a golyó.

Nem volt érdemes visszavinni az állások mögé.

Árkászok menetelnek a Ronyva felé. A királyszárnyi támadásnál ejtett foglyokat

viszik a sáncra. A fehérek ott szokták kivégezni a hadifoglyokat a nemzetközi vörös-

kereszt kiküldöttje előtt. Egyszerű, ceremóniamentes alkalom ez. Makkai őrnagy
tolmács útján megkérdezi, kinek mi a kívánsága, majd szintén tolmács útján rövid
beszédet intéz a kivégzésre ítélt foglyokhoz:

– Önök katonák. Ellenséges katonák. Most még egyszer lesz alkalmuk szembe-

nézni fegyvereinkkel. Végeztem.

Az árkászok már megásták a tömegsírt, összeszedik az azonossági cédulákat, a

nemzetközi vöröskereszt képviselője aktatáskába teszi őket, s eldördül a sortűz.

Hátra van még az ejtőernyősök kifüstölése. Ezeket a vezérszárnyon dobták le, s

az ő tarsolyukban lapul a marsallbot. A marsallbotos ejtőernyősök a Lőverekbe fészkelték be magukat. A döntést csak az ő segítségükkel bírja kicsikarni az ellenfél.

A völgyben az önként jelentkezőkből rohamosztagot állítanak össze. A törzsben

az a vélemény, hogy vagy az ulánusokat, vagy a huszárokat kell bevetni.
A vitát a kormányzó dönti el.

– A huszárok nem hagyhatják el a főhadiszállást, az ulánusok megbízhatatlanok.

Maradnak tehát a népfölkelők és a tengerészgyalogság. A népfölkelőknél rendszere-

sített karabély csak sík terepen alkalmazható sikerrel. Viszont a tengerészgyalogság

lasersugaras géppisztolya a bástyákat is kilövi. Tehát az önként jelentkezők tengerészgyalogosok lesznek.
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Az önként jelentkezők két óra pihenőt, C-vitamint és egy-egy Napóleon-aranyat

kapnak. A kommandó parancsnoka levelet ír feleségének:

„Drága Irénke! – Csapataink harcban állnak, a kormány a helyén van. Különle-

ges feladatot kaptunk, melynek megoldásától sok minden függ. Az életem is. Erről
többet nem írhatok. Ha nem térnék vissza, add Tibornak a horgászfelszerelésemet

és Ildikónak a teleobjektíves fényképezőgépem. Elég nagyok már mindketten ahhoz, hogy megbecsüljék. Irataim az íróasztal bal felső fiókjában vannak. Ezekre, ha

nem térek vissza, szükséged lesz. Nézd át őket gondosan. Milliószor csókol mindhármatokat: Lacid.”

Hajnalban indul a kommandó a Lőverekbe. Ijedt mókusok rebbennek a fákon.

Ágak reccsennek, ágyúk morajlanak a távolban, öveges László korvettkapitány, a

kommandó parancsnoka, rövidhullámú összeköttetést létesít a főhadiszállással; „Itt

róka, itt róka beszél. Elértük a 023-as tájékozódási pontot a 35-ös főközlekedési
talajúttól ÉÉNy-ra. Vége.”

Ez volt a Róka fedőnév alatt működő harcászati egység utolsó jelentkezése.

Mi lesz tehát az ejtőernyősökkel? A vezérkar most lángszórós rohamosztagot ja-

vasol. Az alapsor kifüstölése nem könnyű dolog bástyák nélkül, s a bástyákat már

lecserélték Nándorfehérvárnál. Ha az ejtőernyősök bántatlanul elérik az alapsort, az
minden változatban feltétel nélküli fegyverletételhez vezet. A lángszórósok a tábla

végén vannak lekötve. Marad tehát a gyalogsági tartalék, mely menet közben, en
passant is üt.

A tartalék parancsnoka Pongrácz gróf a Toronyban lakott. Éppen Beszterce kül-

dötteit fogadta, mikor a Futár lejelentkezett.

– Apolka lelkem, hozz egy stampedli szilvóriumot a vitéz úrnak – mondja kapi-

tális jovialitással egy merengve bájos fiatal hölgynek.

– Gróf úr! Ki tud állítani egy lovas bandériumot? A fővezérség a lengyel ellencsel

mellett döntött: könnyű lovasságot küldünk páncélosok ellen.

A beszterceiek elsápadtak, mert jól tudták, hogy a lengyel ellencsel minden vál-

tozata veszít a világosnak.
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Pongrácz gróf komoran kötötte fel ősei rozsdamarta kardját: „ ... nyilván tudja a

magas hadvezetés, hogy mit akar, ha pedig nem tudja, legfeljebb nem marad embe-

rem Beszterce ostromához.” – gondolta.

A vezérszárnyon hátul most húzták fel a gulyáságyút az első vonalból lecserélt

gyalogokhoz. Csak a csajka fedelébe mért a trénkatona káposztás húst. Belecsepereg
a megeredő őszi eső. A komiszkenyeret szuronnyal szelte négyfelé a hadtápos őrve-

zető, s közben emelgette lábait, mert bizgatta, hogy a papírtalpú bakancsában beázott a kapca. Az élelmezési állomány egykedvűen kanalazta a káposztát, tudták,
rájuk már a végjátékig nem lesz szükség. Gyalogosok, de nincs marsallbotjuk.
Beszélgetnek.

– Nézd már, a Tóth Jani meg nem eszik ... Az anyja szentségit a kákabélinek!

Megdöglesz te marha!

– Hagyja már Péter bácsi a Janit, van annak elég baja.
– Bántja a rossebb, csak azt akarom, ne forduljon fel.
– Úgyis itt döglünk meg mind.

Állnak a szemerkélő esőben, a Jani nevű elment megint a domb mögé hányni.

Hamuszürke arccal jött vissza.

Az őszi eső egykedvűségében a fehér és fekete mezők mind szürkék lesznek,

páncélosok végeláthatatlan sora vonul dél felé. A főhadiszálláson a Király levelet
olvas: „Főméltóságú Úr! – Szószegők lettünk gyávaságból ...” „ez már a középjáték –
gondolja a Király –, vezéráldozatot kell hozni.”

A vezéráldozat komoly dolog. A főhadiszálláson postmortemet tartanak a törzs-

tisztek. Postmortemet, bár a játék még folyik.

– A megnyitásban követtük el a hibát. A királycsel túl éles játékhoz vezet – véli

egy cvikkeres, sörtehajú vezérkari ezredes.

– Ha az iglói géppuskások és Krasznahorka büszke vára nem kerül villába, a

nyomást fenn tudtuk volna tartani. Persze, a vezéráldozat így is segít, bástyát ka-

punk érte.

– S akkor már megérte az áldozat, mert vonalat nyitunk és van ellenjáték – elem-

zi a folytatás fő változatát egy fiatal adjutáns.
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– Ne áltassák magukat az urak – kezd beszélni fulladt hangon a gépkocsizó dan-

dár cingár parancsnoka – a hadtápvonalon akadozik a szállítás, kevés az üzemanyag,

nem tudjuk kihasználni a nyílt vonalat, s a taktikai vezéráldozat stratégiailag hátrányos végjátékhoz vezet.

– Királycselt nem végjátékra játszunk! – mondja ki a szentenciát a legfelsőbb

Hadúr, s a vitatkozó tisztek mind elhallgatnak.

A haditudósítókat visszarendelik az első vonalból s előkészítik a vezéráldozatot.

Az érintett báb lép. Búgnak a szirénák, elsötétítik a főhadiszállást. Egy gép nem tért
vissza. Jóska lelkem nézz a fényes égre. Arany országút csillogó gyémánt porán. A
kopertában itt. Elhangzott a szó. Napkeleti vizeken. Nézzük az ellenséget zord
tekintettel ...

Nézzük az ellenséget gyors tekintettel, fegyvertelenül az aknamezőn. Átkaroló

hadműveletek. Rugalmas elszakadás. Égszakadás. Földindulás. Tatárdúlás. Török-

dúlás.

Bevezetés a megnyitáselméletbe. Elfogadott királycsel. Elfogadott vezércsel. Bu-

dapesti védelem. Angol megnyitás. Partraszállás. Orosz megnyitás. Francia védelem. Olasz játék. Spanyol játék. Bevált ellencselek, nem kielégítően elemzett változatok. Összekötött szabadgyalog. Összekötözött hadifogolygyalog. Menet közben

kiütött gyalog. Fejlődésben elmaradt, dezertőr-gyalog. Sündisznóállás. Hídfőállás.
Nyitott királyállás. Izolált, gyenge gyalog. Ellenkező színű futók. Ellenkezés nélkül

futók. Alapsorba benyomult bástyák. Végjáték két paraszttal bástya és ló ellen. Végjáték huszárral vezérszárnyi gyalogtöbblet ellen.

Fej-fej mellett. Fej-fej mellett gúlába rakva. Szuronyroham. Idegroham. Ro-

hamcsónak. Csőnyak. Csőnyakú üveg. Üveges. Üveges szem. Eszem-iszom a sátorban. A nyitott átlón átlő.

Átlöki-ökleli-iktatja-koptatja-inti-őrzi-érzí-vérzik-berzenkedik-zendül-zeng-

zeng-zeng a zöld zivatar, ... atar, ... tar, ... tor, ... tűr, ... tőr ...
Világos átlépte a gondolkodási időt.
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„G YÖKÉRTELEN MINT A ZÁSZLÓ NYELE ...”1

– A természetes világkép felbomlása az ötvenhatos nemzedék költészetében –2
„... Az értelmiség pedig visszatért első szerelméhez ... emigránsokból archeológusok,
történészek, legjobb esetben társadalomtudósok lesznek. Sikeres életpálya, a felelős-

ségből kikapcsolódás, a közélet dekóruma, a közéleti tusák nélkül, a tiszta tudomány
a zavaros tétek helyett – ezt a meghiggadást nem vehetjük zokon azoktól, akiknek

némelyike még a fenyegető ítéletet érezte idegeiben. Humanisták, akiknek az életében megvolt a nagy kaland is, szobatudósok, akiknek rövid időre megadatott a cse-

lekvés szédülete. Többet nem kértek belőle: nincs józanabb a bukott forradalmárnál.”
I.

(Halász Gábor: Magyar századvég.)

1979 májusában zajlott le a fiatal magyar írók találkozója Lakiteleken. Erre a talál-

kozóra, a legfiatalabb írónemzedék seregszemléjére, Illyés Gyulát is meghívták. A
költő sok fontos társadalmi és irodalmi kérdésről szólt, többek között rámutatott,
hogy a magyar irodalom egészéből hiányzik egy nemzedék, a most 40–50 évesek

generációja: „Vannak az irodalomnak olyan korszakai, amelyek a nemzedéket nézve

jeltelenek. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor a szellemnek az ereje nem hat tovább:
1 A hollandiai Mikes Kelemen Kör Tanulmányi Napjain 1979. szeptember 13-án
megtartott előadás átdolgozott szövege. Az előadást hajnalba nyúló vita követte. Ezúton szeretnék köszönetét mondani mindazoknak, akik hozzászólásukkal kiegészítet-

ték, kiigazítottak, vagy ellentmondásukkal szabatosabb megfogalmazásra késztettek:
Albert Pál, Balogh Tibor, Horányi Özséb, Karátson Endre, Kibédi Varga Áron,
Leader Ninon, Méray Tibor, Nagy Pál, Papp Tibor, Szabó T. Attila, Tóth Miklós,
2

Thinsz Géza és Világhy Ernő.

Megjelent az Új Látóhatár 1980. évi 2. számában.
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megbénult, meghalt. A szellemi élet olyan mint a karszti patak. El tud tűnni néha

nemzedékekre ... Itt van az előttetek járó, számomra még mindig fiatal nemzedék,
amelyből épp az az összeállás hiányzott ahhoz, hogy sokkal jelentékenyebb szerepet
töltsön be a magyar irodalomban, mint közös vállalkozás híjján ...”3

Illyésnek sajnos igaza van. Az 1930–1940 között született nemzedék nem fémje-

lezte kellőképpen az irodalmi élet folyamatát otthon. Most már talán nem is fogja,
negyven felett ritkán támad lelkesedés ahhoz, hogy elmagánosodó, középkorú írók

közös ügyek rendezésére, közösen vállalkozzanak. Hiányzik ez a nemzedék a magyar irodalomból nemcsak azért, mert indulásuk az ötvenes évek második felében

eleve kompromisszumra kényszerítette őket, hiszen a forradalom után minden va-

lamire való író évekig hallgatott, míg az akkor huszonévesek éppen ezekben az
években indultak, s bemutatkozó névjegyükként nem helyezhették hallgatásukat a

közvélemény elé. Az indulás „eredendő bűnét” és a forradalom okozta traumát egészen a legutóbbi időkig nem is emlegethették, s így a bűntudat, a megszégyenített-

ség cinkos hallgatásra kötelezte őket, s nem engedte még csak azt sem, hogy egymás

szemébe emelt fővel nézzenek, nemhogy nemzedékként jelentkezzenek. Arról nem
is beszélve, hogy bukott forradalom után egyébként sem lett volna célszerű pozitív
célokkal lépni a demoralizált társadalmi nyilvánosság elé.

Az előtte járó nemzedék azonban nem nézett szembe csendőrsortűzzel, és 1944.

március 19-én nem dobált benzines palackot a megszálló német tankokra. Ez a
nemzedék egy forradalom közkatonájaként szolgált; a tüntetések szervezőit és a

tömeget ők adták elsősorban, s a véráldozatot a munkásokkal együtt viselték. Ma

már hajlamosak lennénk feledni, hogy 1956 októberében a magyar nép előtt nem
volt mocsoktalanabb név, mint a magyar egyetemistáké. 1848 késő őszén Petőfi

verset írt arról, hogy „Tiszteljétek a közkatonákat!” 1956 őszén az írók, Déry, Sinka
és mások hasonló hangnemben és lelkesedéssel nyilatkoztak a magyar ifjúságról. A

látványosságok ideje azonban hamar elmúlt, s a kijózanító, szürke hétköznapok
elmosták az emlékezet erejét. A nemzedék pedig szétszóródott a börtönök és a me3

Fiatal írók találkozója. Lakitelek, 1979. május 18–19. Illyés Gyula hozzászólása megjelent a konferencia anyagával együtt a kecskeméti Forrás 1979/9. számában.
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nekülttáborok között, mielőtt tagjai „nemzedékké szerveződtek” volna. Az otthon-

maradtak és a külföldre távozottak egy része végérvényesen elkallódott, más részük
kiszorult az irodalmi életből, hogy csak hosszú ideig tartó vargabetű útján jelentkez-

zenek ismét; a priuszos előélet által teremtett egzisztenciális problémák is hozzájárultak a korcsoport gyakran ismétlődő megtizedeléséhez, potenciális szellemi értékének csökkenéséhez.

Mindez persze csak Illyést igazolja, mert a karszti patak egyik ága csak hosszú

idő után és külföldön bukkant elő újra, igazolva a búvópatakok természetrajzát is.

Mert mi történt 1956 végén? Vas István, aki elsőnek ismerte fel (és el) otthon, hogy

az ötvenhatos nemzedék legkiválóbbjai külföldön: „olyan mesterségbeli tudásról

tesznek tanúságot, amelyet hazai nemzedéktársaiknál alig találunk”, így fogalmazta

meg a külföldön jelentkező ötvenhatos nemzedék indulását: 1956 végén, vagy nem
sokkal utána, tudvalévően igen sok fiatalember, sőt kamasz fiú, ki okkal, ki vakré-

mületben, mások puszta kaland- vagy érvényesülési vágyból elhagyta az országot ...

Többségük ... szellemi pályán érvényesült, sőt, megállta a helyét... Hogy közülük
mégis olyan sokan kezdtek el, vagy folytatták komoly becsvággyal a magyar verse-

lést, mint az itthon maradt fiatalok közül, ebben semmi meglepő sincs.”4 Ezek a

tények. Ilyen nagyszámú értelmiségi eddig még soha nem hagyta el az országot, s
ezért valóban nincsen abban semmi meglepő, hogy ez a generáció alkotja a nyugati
magyar irodalom derékhadát. S mivel a nyugati magyar irodalom jövője – ha a nyu-

gati magyar irodalom jövőjéről egyáltalán beszélhetünk – az őket formáló élményanyag szelleméhez fog igazodni, s mivel számbeli túlsúlyúk vitathatatlan, érdemes

megvizsgálni azokat a tudatkomponenseket, melyekből e nemzedék jellegzetessége,

egyszerisége adódik. Ilyen vizsgálatra a költészet sokkal alkalmasabb, mint bármilyen más írásmű, mivel a költészet a tudat legmélyebb régióiból hoz a felszínre üze-

neteket, s habár bonyolultabb jelrendszerek segítségével szublimálódik, mint a többi
közlési aktus, e megnyilatkozások érvényessége perdöntő.

Mielőtt azonban e nemzedék költészetét, illetve annak közös jegyeit szemügyre

vennénk, ajánlatos magát a nemzedék szót is megvizsgálni. Az értelmező szótárak
4

Magyar költészet Nyugaton (1969), Az ismeretlen isten (1974) 867–68. 1.
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tanúsága szerint azt a korcsoportot jelöli, amelyik nagyjából egyazon időben szüle-

tett. Hozzátenni csak annyit lehetne, hogy nagyrészt azonos élmények formálták
tudatukat – bár ez tautológiának tűnhet, mivel az egyéni adottságok és körülmények

általában csekély mértékben módosítják a személyiségfejlődés legérzékenyebb szaka-

szában a társadalomból eredő, nagyjából azonos hatásokat. Az viszont igaz, hogy a
társadalomból eredő impulzusok nem mindig egyforma intenzitásúak; s így a társa-

dalmi hatások nem minden nemzedék kialakulásában játszanak egyformán döntő

szerepet. Az ötvenhatos nemzedék esetében a társadalmi impulzusok vitathatatlanul
meghatározó jellegűek, a századközép infernója védtelenül, kialakulatlan személyi-

séggel találta őket. Ehhez még annyit lehetne hozzátenni, hogy a természetes kö-

zegből való kiszakadás, ha lehet még jobban leszűkítette, szorosabbra zárta a nemzedéki jegyek egyébként is korlátozó jellegét, s ezzel, azoknál, akik eljöttek, mintegy
konzerválta az élményanyagot, szemben az otthonmaradottakkal, akiknél a társadalmi jelenidő eróziós hatása tompítja e jegyek élességét.

Van azonban a nemzedék szónak egy szűkebb, irodalmi értelme, Illyés is erre

gondol. Az ő meghatározásában a legfontosabb tényező nem a korcsoport élményközössége, a nemzedéki titok, amely cinkos akusztikájúvá tesz minden utalást a

közös élményekre, hanem a „közös vállalkozás”, melynek érdekében hasonló, vagy
közös elveket – legyenek azok művészeti, politikai, vagy csak világmegváltó – valló
és vállaló értelmiségiek „összeállnak” valamilyen cél érdekében. A nemzedék ilyen,
közös zászló alatti „menetelést” felidéző képe teljesen idegen az ötvenhatos nemzedéktől, mivel nehéz lett volna erre serkenteni azokat, akik hatalmi szóra énekelték
kamaszkorukban, hogy „egy nagy cél érdekében tör előre ifjú seregünk”.

Ugyanakkor a nemzedék „szekértábor” értelmezése teljesen természetes a legidő-

sebbek tudatában, s úgy tűnik a fiatalok, a harmincévesek is így használják a szót,

ebben a szűkebb értelemben, ami alig különbözteti meg a politikai párttól. Persze

nem csak az ötvenhatosok maradtak ki a nemzedékesdi játékból, a történelem kiszólította azokat is, akik a Radnóti-versben „fegyvertelenül álltak az aknamezőn”, és
azok is beleöregedtek a jelenbe, akiket a Jancsó-film óta a „fényes szelek” nemzedé-

keként emlegetnek. Mindebből csak az következik, hogy a „nemzedéki eszme”, mely
valami pozitív értékrendet, vagy célkitűzést foglal magában, korántsem szükséges
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velejárója egy-egy nemzedék kialakulásának, illetve nem lehet alap a nemzedék „je-

lenlétének” megítélésében.

Ezzel szemben, ha az irodalom az egy nyelvet beszélők közösségének kollektív

tudatfolyama, illetve ennek a tudatfolyamnak nyomtatott formában történő rögzíté-

se és tárolása, akkor egy-egy nemzedék jelenléte csupán annyiban lemérhető jelen-

ség, amennyiben e nemzedék sajátos arculata felismerhető e tudatfolyamból lerögzített anyagban az újabb nemzedékek, vagyis az utókor által.
II.

Az ötvenhatos nemzedék költőinek arcképvázlatához 15 költő megjelent versesköte-

teit dolgoztam fel: ezekből vett idézetekkel támasztom alá jellemzésemet, illetve e

kötetek elemzése közben kialakult képét ismertetem. Mivel célom nem esztétikai
elemzés, a költőket és a verseket nem esztétikai értékítéletek szerint válogattam és
névtelenül, illetve a címek elhagyásával idézem. Vitatható eljárás ez, hiszen így senkinek sincs módjában ellenőrizni, hogy miképpen ragadtam ki részleteket szöveg-

összefüggésekből, s úgy tűnhet, mintha a filológiai apparátus hiányával is csak téte-

leim vitathatóságát szeretném csökkenteni, illetve támadhatóságát eleve kivédeni.

Nem erről van szó. E költők közül néhányat nagy költőnek tartok, többségüket jó

költőnek, s nekem mindegyikük fontos – akkor is, ha néhányukat személy szerint

nem kedvelem, illetve esztétikai meggondolások alapján néhányukat kihagytam
volna. Ettől függetlenül az emberség úgy kívánja, hogy belső történéseik motívumait

ne személyeskedve tárjam az olvasó elé; az irodalomtörténész minden fenntartás
nélkül vájkálhat halott költők legszemélyesebb ügyeiben, ez az eljárás élő költőkkel
szemben nem csak morálisan tisztességtelen, hanem ízléstelen is. Mivel célom az,

hogy egy nemzedék különleges helyzetéből adódó vonásait, ha kell az élveboncolás
kegyetlenségével is, bemutassam, csak a választott eljárást követhetem, vállalva az
ebből adódó csökkentett hitelesség látszatát.

A tizenöt költő névsora: Bakucz József, Báránszky-]ób László, Gömöri György,

Horváth Elemér, Kemenes Géfin László, Keszei István, Makkai Ádám, Máté Imre,

Papp Tibor, Sándor András, Siklós István, Sulyok Vince, Thinsz Géza, Tóth Z.
László és Vitéz György.
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E tizenöt költő mindegyike 1956 következményeként hagyta el az országot,

ezért is nevezem őket „ötvenhatos nemzedéknek”. A legidősebb 1929-ben született,

a legfiatalabb 1937-ben, többségük azonban 1934 és 1936 között. Majdnem egyenlő
arányban vannak köztük budapesti és vidéki származásúak. Ugyanilyen arányban
élnek jelenleg Európában és az amerikai kontinensen. Felerészben egyetemen, ki-

adónál, könyvtárban és rádiónál dolgoznak, harmadrészük nem értelmiségi munká-

val keresi a kenyerét, vagy állástalan. Felerészben nősek, a legtöbbnek a felesége is

magyar. Néhányan közülük már otthon is írtak, sőt meg is jelentek nyomtatásban.
Idekinn egy kivételével mindnek jelent meg legalább egy önálló kötete, de legtöbb-

jüknek 2–3 kötete van. Néhányan idegen nyelven is írnak, de nem verset. Több
mint a felük volt legalább egyszer látogatóban Magyarországon, s 1970 óta jó néhányan megjelentek hazai kiadványokban. Néhányan a 70-es évekre elhallgattak.

Közös vonásuk tehát, hogy 1956-ban jöttek el a huszas éveik elején. Elhagytam

viszont a szorosan vett nemzedékhez tartozó prózaírókat, akik között nem egy (pl.

Bujdosó Alpár, Ferdinandy György, Kabdebó Tamás vagy Nagy Pál) költői jellegű

szöveget ír, nem vizsgálom továbbá azokat, akik valamivel idősebbek, bár 1956-ban
jöttek el (pl. Lőkkös Antal vagy Nyéki Lajos), akik fiatalabbak (pl. Dedinszky Eri-

ka), vagy akik időközben hazamentek (pl. Parancs János) és végül azokat a költőket,
akik a nemzedékhez tartoznának, de nem 1956-ban jöttek el (pl. Kibédi Varga Áron
vagy Major-Zala Lajos) és természetesen mindazokat, akik idegen nyelven lettek

íróvá. A „nemzedék” szót tehát bizonyos megszorításokkal alkalmazom; vitatható

kritériumok alapján.

A verseskötetek átolvasása után a kicédulázott toposzokat hét aránylag egynemű

csoportba rendeztem. E toposzok mindegyike nincs meg egyetlen költőnél sem, a

meglévő toposzok pedig különböző gyakorisággal és intenzitással jelentkeznek. Egy
részük más, itt nem tárgyalt, külföldön élő magyar költőnél is előfordul; ezenkívül

természetesen számos olyan költői toposz is kimutatható, melynek megléte a ma-

gyar és külföldi irodalomban egyaránt általános – ezeket figyelmen kívül hagytam.

Az egymással rokonságban lévő toposzok csoportját tudatkomponensnek nevezem,

mivel olyan konstánsai ezek a verseket létrehozó tudatnak, melyek a költészetben

állandó jelenlétük miatt meghatározó erejűek és jellegűek.
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A tudatkomponensek ezek:

– Mitikus kozmogónia: a kataklizma emléke;

– Identitáskrízis: a gyökértelenség, elidegenedés, kívülrekesztettség tudata;
– Bűntudat;

– Törmelékes tudat: az értékrend felbomlása;
– Extraterritoriális tudat;
– Nosztalgia;

– A nyelvi elbizonytalanodás tudata;

Tételem az, hogy e hét tudatkomponens vegyítéséből kialakult költészet egye-

dülálló: újszerű hangvétel a magyar költészetben, mely megkülönbözteti e költőket

otthonmaradt nemzedéktársaiktól, de egyben külföldi pályatársaiktól is; olyan költé-

szet, amely csak akkor jöhetett létre, ha a költő egész költői fejlődése során az egy
nyelvet beszélők zárt etnikumú közösségén kívül él, s e kívülrekesztettségbe saját

elhatározásából került, s ennek a választásnak traumatikus élményét most már egész
életében viselni fogja büszkén és bűntudattal.

Mitikus kozmogónia: a kataklizma emléke

1956 a magyar történelemben nem az első és egyetlen katasztrófa. Az újabb kori
történelemből két évszám is felvillan: 1849 és 1919. Mindkettő tudatformáló hatású
volt, erős nyomot hagyott a kollektív tudatfolyam nyomtatott tárházában, az iroda-

lomban is. Az első esetben elég Vörösmarty kozmikus világvégét sejtető, forradalom

utáni költészetére utalni, amit Babits elemzett ma is érvényes módon,5 vagy Arany

János önmaga ellen forduló keserűségére A nagyidai cigányokban, amivel viszont a

nemzeti önérzet tilalomfáit kerülgető irodalomtörténet6 mind a mai napig nem mert

egyértelműen szembenézni, noha a versnek, illetve keletkezésének magyarázatát
5
6

A férfi Vörösmarty. (Nyugat, 1911.) Azóta számos kiadásban.

Keresztúry Dezső értő és gondos Arany-monográfiájának első, megjelent részében

(„S mi vagyok én ...” Arany János, 1817–1856, 1967) külön fejezetben foglalkozik A
nagyidai cigányok keletkezéstörténetével és fogadtatásával (Nagyida vagy világcsoda,
289–309. 1.); Toldy Ferenctől Horváth Jánosig mindenkit meghökkentett az Aranymű szatirikus hangvétele.
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Arany egyértelműen elmondta A Bolond Istók II. énekében 1873-ban, a sokszor

idézett szőlősgazda esetével, mert tudta Arany, hogy olyasmit írt 1851-ben: „Amiről

magyar fül nem tud hallani.”7

Az 1849-es tragédia emléke így tehát nagyon hamar represszió alá került; sokat

segített ebben Jókai az 1850-es években írt, „Erdély aranykorát” idéző eszképista

regényeivel. A következő generációnak már nem voltak személyes emlékei, s így
Arany Lászlóék tudomásul vették, hogy a múlt heroikus tragédia, a jelen pedig kis-

stílű, csupán anekdotára érdemesíthető, szürke hétköznapokból áll.8 Az önmaguk-

ban rejlő Hübele Balázst ostorozták, azt A délibábok hősét, aki nem méltó a heroikus múltra, s cselekvésképtelen önsajnálatában szánalomra méltó.

Megint más volt a helyzet az 1918-as összeomlást követő forradalmak után.

Egyrészt azért, mert az 1919-es emigrációval – szemben a Kossuth-emigrációval,
melyben Jósikát, Kerényi Frigyest és Pulszkyt leszámítva, literátor alig akadt – sok
író és művész hagyta el az országot; s ezek jelentőségét egyre inkább látjuk. Más-

részt azért, mert 1848/49-ben nem játszódott le művészeti forradalom, viszont az

1919-es években a formabontással megindult művészeti forrongás a háború végére
tetőzött, s külföldön, Kassák és körében tovább élt.9

Ezért különbözik az ötvenhatos nemzedék háttér és indíttatás szempontjából a

két korábbi, hozzá hasonló helyzetből létrejött emigrációtól. Ami 1849 után művé-

szileg kifejeződött, otthon került kifejezésre, mivel „a tanúkból” nem került külföld-

re jelentős tehetség. 1919 után viszont nagy volt a kiáramlás, de már határozott
művészeti mondanivalóval. 1956 élménye az ötvenhatos nemzedék számára az alapvető költői magatartás kialakítója és meghatározója: a kataklizma emléke egy nem7
8

Bolond Istók II:4.

Halász Gábor fejtegette ezt a gondolatot szép esszében a magyar századvég hangulati

motívumainak elemzése közben. (Magyar századvég, 1945; újra kiadva: Válogatott

9

írásaiban 1959 és újabb Válogatott írásaiban 1977.)
Vö. pl. John Willett: The New Sobriety: Art and Politics in the Weimar Period,
1917–1933 (London, 1978). Ez a nagyszabású monográfia először helyezi európai
összefüggéseibe a közép-európai kísérletező irodalom és művészet társadalmi és poli-

tikai vonatkozásait. Számos utalással a magyar forradalmi művészek törekvéseire is.
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zedék fejlődésében örök érvényű nyomot hagyott – a világvége új kozmogóniai mí-

toszt teremtett. Érdekessége ennek a kozmogóniai mítosznak, hogy a költőknél

töredékesen jelentkezik, s egészében csak a nemzedék költészetének együttes vizsgá-

latából rekonstruálható. 1956 olyan hatóanyagot oltott be a tudatba, ami azóta is ott
vibrál az idegekben, mint a rádióaktív sugárfertőzés: váratlanul, előre nem várt he-

lyen és ki nem számítható időközökben tör a felszínre. Mivel az élmény igen erős
represszió alá került, igen meglepő, hogy a szublimálási folyamat legtöbbször hasonló költői képrendszert hozott létre a különböző költőknél, néha megdöbbentő azonosságokkal, ugyanakkor a megfogalmazás mindig egyéni: az idézetek ezt mutatják.

Természetesen rögtön az esemény után az élmények lereagálása sok közepes és

gyenge verset hozott létre. De már e korai szakaszban is keletkeztek olyan versek,
melyek a konvencionális romantikus-elégikus hangvétel és gyászoló magatartás
helyett merészen disszonáns hangot ütöttek meg: mintegy örömmámorban az egyén
fel- és megszabadulását ünnepelték:

Faképnél hagytam minden hatalmi tömböt,

mely harsogta, hogy életem érte boldogan adom,

és most jelentkezem. Én, tömegbázis és ember.

Vagyis, a nagyok közt is a legnagyobb hatalom.

A szublimálás legkorábbi szakaszában a tűz a domináns elem, s formailag a folk-

lorisztikus megfogalmazás a legpregnánsabb:

Tűzmadár és korommadár,
kiégett fekete határ

meg tűz színű, vérpiros ég, –
vörös tollak és feketé

A második szakaszban a víz dominál, s a represszió alá került katasztrófaélmény

kozmikus méretekben tör a felszínre; megkezdődik az apokaliptikus világteremtés:

éSez az ötödik elkövetkezett nap

a fényévekben sem mérhető

a mustár-éShidrogén-gomolyagban felvilágló

a bevégzett mozdulatok gőzében izzadó

az idők végezetéig szűntelen elkövetkező
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ötödik nap

Mi is történt azon a bizonyos ötödik napon? A Biblia válaszol: „Teremte azért

Isten nagy cethalakat és minden úszó-élő állatokat, amelyeket a vizek hoztanak az ő

nemek szerént.” (Mózes I 1:21). A tűzözön emléke már mellékmondatos utalásba
szorul:

... mert ezen a napon a bőrünkre égett

a méhsár megkülönböztető jele

lát:

Hogy a vízben mi történt, erről egy harmadik költő szövi tovább a mítosz fona-

Az ütközet után két nappal

kimásztunk végül a tengerből.
Pikkelyeinket lekapartuk

egymásról, uszonyainkat meg
lemetéltük. Üvegállatkák

sürögtek körbe, som-ligetek
savanyú szellője üdített:

egyenletek oldódtak a nyelv

mögött és anyatej csurgott le

könyökünkön, rá a fövényre.

A vízből tehát újra a szárazföldre vezet a mítosz. A terra firma azonban újabb ve-

szedelmeket, borzalmakat rejt magában: az ötödik napot, amikor a pikkelyes hüllők

végleg a szárazföldre kényszerültek. Sokan nem élik túl és a túlélőkre az alkalmaz-

kodás iszonyatos erőfeszítést kívánó feladata vár. A partravetettségről egy negyedik
költő beszél :

fordul csapkod testem a partra vetett
zárt koponyámban még
rendben zúdul a víz

forgó szél haragítja az ablakokat
sikló friss levegő

pörlekedő uszonyok

s rámájából a nyíló szem kiszakadt
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A szárazföld birtokbavételéhez elengedhetetlenül szükséges, hogy a kopoltyúk

alkalmasak legyenek a lélegzésre. Így kerül előtérbe a negyedik elem: a levegő. Min-

den költő a levegő hiányáról, légszomjról, fulladásról beszél, illetve ilyen képeket

felidéző hasonlatokban fejezi ki magát. Olyannyira általános ez, s oly gyakori, hogy
bizonyító anyagot nem kiván; azonnal Otto Rankot idézi eszünkbe, aki szerint a
születés utáni első élményünk a félelem a fulladástól, amikor a csecsemő először akar

levegőt venni a külvilágban. Ezért is nevezi az ebből szármázó traumát születési
traumának. A Ceburtstrauma ontológiai jelentőségű az egyén fejlődésében – az
ősfélelem, minden félelem eredője. Az ötvenhatos nemzedék filogenezisébe is bele-

kerül az „ősfélelem”, amikor a kataklizmából menekülők újra születnek új világban.
A világpusztulás egyben a kezdeti Big Bang10 is, ami az asztronómia legújabb elmé-

letei szerint útjára indította a táguló világegyetem csillagmilliárdjait, az az iszonyatos
dörej, aminek időben és térben is távoli moraját a rádióteleszkópok érzékelni vélik.

Az ötvenhatos nemzedék kozmogóniai mítosza így összegezhető: A szárazföldet

tűzözön pusztítja el. Ennek borzadályaiból menekülnek a túlélők vízen, víz alatt. Az
időben és térben kifejezhetetlenül hosszú víziutat csak az alkalmazkodásra képesek
élik túl. Csak kopoltyúval lehet oxigént felvenni. Amikor újra elérik a szárazföldet, a

terra firmát, a víziút eszközeire nincs tovább szükség. Megint csak azok maradnak
életben, akik túlélik a kezdeti légszomjat, s levegőhöz jutnak.

Ha a rekonstruált mítosz költői feldolgozását tovább vizsgáljuk, szembeötlik,

hogy a mítosz mozzanatai közül a vízalatti világ borzadályai szolgálnak leggyakrabban költői toposzként. (Akad persze olyan költő is, akinek kellemes emlékei vannak

a kopoltyús korszakról: „Halkorszakát tulajdonképpen nagyon szerette.”) Váratlan
szövegösszefüggésekben találunk ilyen meghökkentő sorokat:

Az óceán maró emléke

vagy:

10

emlékező husodba égve,
emlékünk fémes felpuffadt halak

Teljesen ösztönösen jut ez a hasonlat mindenkinek az eszébe, aki erről ír: „A Big
Bang, vagyis a kezdeti robbanás lökte ki őket.” (Kabdebó Tamás: A kétszívűség álla-

pota. Nemzetőr, 23. évf. 357/58. sz. 9. 1.).
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vagy:

hullámzó halszagodra emlékezünk.

Ez a vízi (vízalatti) világ általában undort keltő közeg. A leggyakrabban előfor-

duló jelzők: hínáros, iszapos, nyúlós, kocsonyás, pikkelyes. Az igék borzadályt és
iszonyodást fejeznek ki. A képek hideget, alaktalan, amorf masszát, sötétséget, viszszataszító képzeteket:

új születésre

feszülő csecsemők bőre
taknyos iszapba búvik

A költő tehetetlen a rázúduló képekkel szemben, „látja”, tanúja, szenvedő részese

a borzalmaknak, ezért kínja és undora ellenére is leírni kényszerül, amit lát:

íme így vagyok mint zátonyra zökkent

karóba döfve mint a báb

a növő borzadályt kántálni kezdem.

Kimondani a kimondhatatlant ez minden költő önként vállalt feladata. Ez az

egyértelműen visszataszító, undort keltő képrendszer lehet csak az eszköze annak a

terrible beauty érzékeltetésének, aminek kifejezésére már Yeats is csak ellentétes
jelzős szerkezettel vállalkozott.11

A kortárs kritikusok értetlenül állottak szemben az ötvenhatos nemzedék undort

kifejező és keltő képeivel. Gyakran Juhász Ferenc „biológiai naturalizmusát” vélték

felfedezni e hínáros, polipos, hüllők áltál benépesített világban. Kétségtelen, hogy a
Juhász Ferenc-i metafórarendszer sok hasonló alakzatot tartalmaz, sőt néha azonosságok is előfordulnak, de a Juhász Ferenc-i szóburjánzás inkább növényi eredetű, és
hamarosan világméretű, majd öncélúvá lett, míg az ötvenhatos nemzedék egy közös

költői víziót fogalmazott meg. A „növő borzadály” kántálására használt költői kép-

rendszer hiteléhez kétség nem fér, a magyar irodalomban először teremtettek költők
közös kozmogóniai mítoszt öntudatlanul, s ezt csak az élményközösség egyszerisége

és megismételhetetlensége hozhatta létre. Jung és Kerényi tanítása nyomán még
annak a felvetését is megkockáztathatnánk, hogy mivel a mítoszok öröktől fogva
11

W.B. Yeats: Easter, 1916. A vers az ír Húsvéti Felkelésnek állít emléket.
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léteznek mint belső történés (seelische Realität), az ötvenhatos nemzedék kozmo-

góniai mítosza sem más, mint az élő világ törzsfejlődése, aminek emléke talán ott

bujkál a lélek mélyebb rétegeiben, s csak a költő tud hírt adni róla. Egy más szinten,
e költők sikeresen transzponáltak egy úgynevezett „nemzeti” témát „általános emberi” síkra.

Identitáskrízis

Ha a generáció költészetét kronológiailag vizsgáljuk, a kozmogóniai mítosz teremtése az 1960-as évek közepére esik. Ezzel egy időben, vagy talán kicsit később az

identitáskrízis költői megfogalmazása lesz a domináns elem a nemzedék költészetében, mint költői szituáció a legutóbbi időkben is előfordul. Az identitáskrízishez

vezető utat a magány, elmagányosodás, elidegenedés, kívülrekesztettség, létbizonytalanság és gyökértelenség szavakkal kifejezhető hangulati elemek jelölik ki; e han-

gulatok intenzitása és gyakorisága pesszimizmushoz, egy fajta nihilizmushoz, teljes
negációhoz, a személyiség általános elbizonytalanodásához: a személyiség válságához, identitáskrízishez vezet.

A felvázolt pszichés állapotok természetesen nem különlegesek és költői kifeje-

zésük sem újdonság, már a romantikusoknál fontos tudatkomponens. A magyar
irodalomban a szentimentális költők, vagy ahogyan Szerb Antal nevezte őket, a

preromantikusok fedezték fel az egyéni lét terhét. Dayka lelkét például „titkos bú”

rágja, Szentjóbi Szabó is olyan érzések miatt szenved, amelyekről nem tud számot
adni, vagy Ányos Pál is ok nélkül panaszkodik „a halovány holdvilágnál”. A roman-

tikusok, Kölcsey és a fiatal Vörösmarty a nihilizmussal küzdenek. Az öregedő Vö-

rösmarty és Petőfi az őrülettel, a tébollyal viaskodnak. Petőfi „átokverte, kósza léleknek” hiszi magát, s gyakran panaszkodik az elmagányosodás miatt: „Hol van oly
nagy pusztaság, mint keblem” ... Másutt: „Magányos pályán bújdosom”, vagy:
„Gyertyám homályosan lobog ... Magam vagyok.”12

12

Petőfi „modem” magányosságát úttörő módon elemzi Wagner Lilla: A negyedik

Petőfi (London, 1972) 89. 1. s kk.
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A huszadik században a költői ego sérülékenysége mind gyakrabban kerül kifeje-

zésre. De néha a valós sérülések és a költői mívesség elegyéből származó vers kétér-

telműséget áraszt. Nem dönthető el, hogy a csiszolt forma védőpáncél-e, vagy hogy

a forma csak véletlenül töltődött fel negatív hangulattal. Jó példa erre Tóth Árpád

közismert verse:

Magam vagyok.
Nagyon.

Kicsordul a könnyem.
Hagyom.

Egyértelműen pszichés történésről számol be viszont a következő három részlet,

három ötvenhatos költőtől. A közös motívum a rémálom utáni ébredés létbizonyta-

lansága, a magány borzadálya:

Az elsőnél a rémálom leírása dominál:
Azt álmodta, sárkányok között
járt zokogva, karjai helyén

vérző csonkok s egy fekete rém
hátára lépett s az eltörött.

Lába még mindig kúszni akart

de nem bírt. A fák széthajoltak
s látta: izzó-kőszínű holdak

hullnak rá; s kínjában az avart

nyelte, rágta, nehogy sikoltson.
...

Az ébredés utáni elbizonytalanodás a másodiktól:

Felébredek és mondom: hol vagyok?

És látom, hol vagyok és kérdem: merre voltam ?
Elébb aludtam, most élek-e –vagy holtan
támolygok s ha meghaltam, ébredek

majd, más füvek és más madarak közt: nappal,
ahol zengedezem én is, mint a sármány,
csöpp cimbalmon?. ..
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A harmadik költő összegez:

honnan szabadultunk1 összehurkolt futónövények? –

csak ébrenlét menti nappalainkat mert a mi valóságunk
az alvás

A kívülrekesztettség érzése nemegyszer közvetlen realizmussal jelentkezik:
Az egyetemes masszába gyúródtam:

arabok, négerek és portugálok

szétzúzott, lisztté őrlődött életébe.
vagy:

egyetlen ország sem simul senkihez.

Jelentkezhet ugyanez humoros hangnemben is:

Angolok közt angolna –

magyarna is, de nem igen hagyják.

A megszakadt kapcsolatok tényeinek leltározása teljes elidegenedéshez vezet:

Apám hangja a pusztaságból
nincsen mögötte semmi

anyám hangja a Kédron mellől
nincsen mögötte semmi

arcom üres egekbe mártva

kő-nyelvemről szakad a szó
sétatér, sótartó

nincsen mögötte semmi

József Attila képei is hatnak („lehet, hogy gomb vagy, amely leszakad”, vagy: „le-

szakadtam minden más világról”); ő az egyetlen költő, akinek hatása majdnem álta-

lános az egész nemzedéknél:

A gomb csak ingemről szakadt le,
de én, mindenről leszakadtam.
Anya! sorsom bűvös szövője!

Miért hagytál így egymagámban?

A céltalanság, a szándék-vesztettség érzete is lehet toposz:

mint szöget a falba
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vertek ki...
...

jó gyermekkorom volt hirtelen
siklottam a falba

azt hittem alagutat

török nagybátran a paradicsomba

de kilógó tétova fejjel
félúton maradtam ...

A teljes elidegenedés testetlen lebegésének rémülete:

Szirmok zuhognak csupa varjútoll
elfolyt a patakok utolsó csöppje

homlokodra veríték himlője ül ki

egyhelyben hadonászva úszol a sötétben

Előfordul az identitáskrízisnek egy olyan szintű absztrakciója is, melyből hiány-

zik a József Attila-i személyesség varázsa, az elesettség iránti részvétkeltés igénye.

(Amikor József Attila kijelenti, hogy „A semmi ágán ül szívem”, a költői szituációt

rögtön visszakonkretizálja egy antropomorf utalással, azzal, hogy szívének „kis teste
hangtalan vacog”.) Másfajta elidegenedés ez, bár a József Attilánál „összekoccanó
molekulák” képzetét is idézi:

A mikrokozmoszon:
a molekula teraszán
kuksoló két atom

csak egymást bámulja vakon.
A semmit szürcsölik.

Az identitáskrízisnek még egy mozzanatáról kellene itt szólni. A nyelvi elbi-

zonytalanodásról. Ez ugyanis az identitáskrízis egyik következménye. Mivel azonban hangsúlyozottan jelen van e kontextuson kívül is, érdemes külön tudatkomponensként tárgyalni.
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Bűntudat

A nemzedék bűntudata a korai versekben teljesen egyértelmű, az eredendő bűn nem
kíván különösebb magyarázatot:

Hol kétszázezer elfutott

én zártam be a gyáva sort.
Egy másik költőnél:

Lelkünkre hullt és mégsem vállaltuk a végső áldozatot,

hogy keresztfák magasába emeljük
megváltásunk harmatcseppjeit,

Két szál tanktól remegve odvas lukakba bújtunk ...
És elfutottam ...

Számos más példát lehetne idézni, ahol megriadt őzek, szarvasok menekülnek

csörtetve. A tűzözön elől rémülten eliramodó13 állatjelképekben, mintha József Atti-

la szarvasa is ott menekülne („Futtam mint a szarvasok, lágy bánat a szememben”).
A bűntudat egyértelműen eldönti az új helyzetből adódó szerepvállalás jellegét is:

Talmi Odysseusok, kószálunk szét a világban,
míg otthon zárt ajakkal gyászleplet szőnek a
nemrég még nevetős, s most hirtelen
megkomolyult Penelópék ...

Bűntudatot nemcsak az „eliramodás” vált ki; szimbolikus apagyilkosságra is tör-

ténik homályos utalás:

mi akik nem tisztelhetjük a mohó apákat

mert bűneikért már elsőíziglen is szenvedni kell

csak rohanhatunk de hasztalan előlük
magunk elől is

kik bűnhődve bűnözünk
ha nyelünk

Félreérthetetlen viszont a rituális apagyilkosság a következő versben:

13

Az „eliramodás” Wagner Lilla szava a pszichológiai műszóra: fugue. Vö. i. m. 23–
25. 1.
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Végül is megettük szeretett apánkat.
Testvériesen, egyenlő falatokban;
mi, ti, ők. Még el sem halt

a siratók ihletett óbégatása,

még meg sem ragadt a frissen

fényesített dicsfény, új Atyánk fején,
már belekezdtünk az ízes lakomába.

A „tékozló fiú” eliramlása előtt testvéreit is feláldozza:

Mielőtt hosszabb útra kelnénk télidőben –

– paták alatt sós jég ropog a hídon –

gőzölgő lábbal, tavernákulumban

lakmároztunk az igévé vált testből
s bor színében rejtőző társainkat

felöntjük a garatra ...

(A verset egy „ismeretlen” Breughel-kép ihlette a szerző szerint, pedig mintha a

király ellen összeesküvő humanista püspök, Janus Pannonius menekülése, s egy
korábbi versének – Búcsú Váradtól – téli tája és ritmusa kísértene benne.)

Az áldozatul odadobott apák és testvérek feletti bűntudat a kannibalizmus ön-

vádját is kiválthatja:

Máskor meg emberhúst eszek
őszintén vallva ez nem ízlik
émelyítően édes

A bűntudat felhangjai az évek múlásával egyre halkulnak a versekben, s ha visz-

sza-visszatérnek egy-egy motívum, vagy kép erejéig, a bűntudat a feladatvállalásban

kompenzálódik, feloldódik, s csak enyhe szemrehányást tesz a belső hang:

Mint skót humanista
aki héberből latinra

fordít zsoltárokat; igaz,

nem az inkvizíció börtönében –

A magyar irodalomban Balassitól Adyig terjedő hagyományai vannak a keresz-

tény moralitásból fakadó bűntudatnak: az ötvenhatos nemzedék bűntudata ettől
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különbözik, nem valláserkölcsi kategóriák be nem tartásából fakad, hanem a primitív, törzsi társadalmak tabut megszegő, s ezért kitaszított egyedeinek helyzetét tük-

rözi. A keresztény Istennek lehet és érdemes bocsánatáért esedezni, mert van remény a megváltásra, a tabu megszegése viszont azonnali, végleges és visszavonhatat-

lan következményekkel jár. A kitaszítottság helyzetét büntetésnek érezni azt eredményezi, hogy az ego indukálja a bűn elkövetését.

Néhány költőnél a bűntudat általános erkölcsi kategóriákban jelentkezik:

E földi taposómalomban

pár hangyát én is eltapostam:
feketedő vérük sötéten

beárnyékolja minden földi léptem.

A személyiségfejlődés végső, legmagasabb szintű szakasza a 18– 24 életév közé

esik. A fiatal felnőtt ezekben az években ismeri meg társadalmának hagyományos

értékrendjét a maga bonyolult összefüggéseiben, s ezalatt fogadja el a társadalom

teljes értékű felnőttnek. Képesítése és munkaviszonya szerint a társadalom bizonyos

rétegébe kerül, s ehhez alkalmazkodik. Az „asszimilációs máz” a szülői házból ho-

zott értékrendet (amennyiben az eltérő volt) befedi. Az ötvenhatos generáció költői
ebben a fogékony, formatív személyiségfejlődési szakaszban nemcsak a családi és

társadalmi, de a nemzeti (nyelvi) kultúra értékrendjének nivelláló hatása alól is kikerültek, s egyik napról a másikra egy új társadalom és új nemzeti (nyelvi) kultúra

értékrendjébe kellett beilleszkedniük. A cultural shock (ahogy a szociológusok nevezik a társadalmi mobilitást kísérő, az értékrendszerek összeütközése által kiváltott

megrázkódtatást) sokkal bonyolultabb volt, mint amikor egyazon társadalmon belüli
hasonló korú fiatalok kerülnek vidékről nagyvárosba. Ugyanis a már majdnem véglegesen kialakult primer értékrendet tudatosan feladni nem lehetséges, bár az érték-

rend sok tétele megkérdőjeleződik a szekunder értékrenddel történő összehasonlítás
közben, s ami lejátszódik nem egyszerűen asszimilációs folyamat.

A cultural shockot döbbenetes élességgel adja vissza a következő részlet. (Hátte-

rében még mindig ott kísért a József Attila-i űzött vad):

A városkapuknál hullabűz

fogadott, s hogy semmik se vagyunk,
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lebetűztük a neonokról.

Napokig vártunk, összebújva;

holdfénynél útilaput szedtünk

s háltunk az elhagyott tereken.

Ha ugatni kellett, ugattunk,

ha félni, féltünk. Szunnyadozás,

tiszta hangok az űrben ... béke ...

Vagy mint őzek a vizes erdőn.

Mivel a költő egyénisége bonyolultabb és érzékenysége fokozottabb, mint az át-

lagemberé, a fentebb vázolt összetett pszichés folyamatot, amit töredékes, vagy tör-

melékes tudatnak nevezhetünk több szinten éli át és szublimálja költészetében.
Természetesen az értékrendrombolás nem az ötvenhatos költők különleges tulaj-

donsága. A tudatos értékrendrombolást minden költő végrehajtja lázadó korszakában, s a konvencionális polgári értékrendet az avantgarde burzsoábosszantó művészei a századelő óta állandóan rugdalják. A törmelékes tudatot a primér közeg (amiből a költő kikerült) és a szekundér közeg (amibe belekerült) értékeinek szimbiózisa

jellemzi:a két közeg információözöne és értékrendje összekeveredik, a kialakuló
értékrend sem a régihez, sem az újhoz nem igazodik, az időkontinuum linearitása

összekuszálódik, s az eredmény egy térben, időben s hivatkozási rendszerben össze
nem illő törmelék. Ez jellemzi minden idők emigráns magatartását.

A törmelékes tudat egyik leggyakoribb megjelenési formája, amikor kizárólago-

san a primér közeg értékrendjét zagyválja össze:

később vagy jóval előbb Zilahról elindult a megváltó
véres aranyvonata

Nagyvárad, Léda, Kiskörös, Ararát, kisújjszállás

a peronon sakálok, az intézőirodában HétszűnyűMonyók
a vágás mellett tessék vigyázbaállni

letaglózza az arany palotákat, összevarrja a sárkányok

belét

Juditod fehér nyakát lepi sálja, anyádat bélistázza

nagybátyádat kitelepíti, húgod nem veszi fel az
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egyetemre

de ad ad ad ad ad ad ad ad ad cirkuszt és kenyeret

lemaradtunk nincs többé csatlakozás a bakter tiszteleg
A páncélvonat kigördül a pályaudvarról

tökmag-szotyolahéj a fűtetlen váróteremben

serényen gubbasztunk, moccanatlanul gesztikulálunk
a forgalmista összehajtogatja a történelmet

Első olvasásra a hagyományos ízléssel megáldott (vagy megvert?) olvasó szürrea-

lista kísérletezésnek, esetleg szabad asszociációs ötletek halmazának tekinthetné a
versrészletet, pedig a századközép magyar infernójának művészi megjelenítése.
Alulnézetben. Gyermekszemmel. Érdemes még egy példát idézni a törmelékes
tudaton keresztül jelentkező értékrendválságra.14

(Magyar vers meg lehet-é Dózsa nélkül?) Hát nem volt elég
a megváltó figurákból, a vértanúk koncolt seregéből
(te Martyrum candidatus . ..)

a rituális cigánypecsenyéből, az el nem inaltak széttépett
inaiból?

Jézus nem ér rá Kárpát-medencét foltozni (bár kiváló
csontsebész)

– minden nép választott nép, – minden nép megváltásáért

tombol

Nem tudod tezsvír, – Krisztus magyar vót!

Magyar bárány biza! Nagy nemzetiszín masni a nyakában –

14

A kötet, amelyből e részletet idézem, s mely a törmelékes tudat egyik legművészibb

érzékeltetése, a Magyar Nemzetben (1979. aug. 9.) szép és méltányos kritikát kapott
Szakolczay Lajos tollából. Szakolczay értőn elemzi a költemény és az azt ihlető él-

ményanyag összefüggéseit; nem rendelkezik azonban a fogalmi készlettel, ami alkal-

mas a lényeg megközelítésére. Pl. ezt írja: „ a poéma második rétegét a kifigurázások,
a versbe épített blődliszövegek /!/, táncdal-songok /!/, népdalbetétek /!/ adják.
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A törmelékes tudatnak az is jellemzője, hogy az értékrend felborítása nem min-

dig szándékos, gyakran esetleges vagy alkalomszerű. Az alkotói folyamatból részt
kérnek a „ráhallások”, vagy Weöres Sándor szavával „áthallások” a ritmusra, a rímek
asszociációs rendszerére, vagy más költők ötleteire, de szerepet játszanak a szavak

kontextus-nélküli értelmezési lehetőségei is. A lényeg azonban a világkép törede-

zettségének tudatos (vagy csak tudatalatti) beismerése, az, hogy a világ objektív

törvényszerűségei, ha ilyenek léteznek, a szubjektív tudat számára nem szolgálhat-

nak rendezőelvként. (Hasonló ihletésű kísérletezés a hazai legfiatalabb költők verseiben is előfordul, bár törmelékes tudat primér közegben nem alakulhat ki.)

A másik leggyakoribb esetben a primér és a szekundér közeg értékrendje együtt

értéktelenedik el a szimbiózisban:

Pálinka, lecsó, vetrece, tormás hús, sós káposzta,
levelensült,

nyista templombajárás, nyista gazdakör
Áj onli szpík hangérien

a nyelv trójai faló melyen át

a külvilág bejut az elmébe (Kenner)

orvul nem támadok a partizánkodás idegen a magyartul

a kerítést megjavítom, a füvet lekaszálom

gárden partit rendezek amelyre meghívok minden ismerőst
a nőket egyenkint fölcipelem a hálószobába

bírom a hideget, fiaimmal kimenek a jégpályára

szeretem a cserkészlányokat, megsimogatom üket,
megcirógatnám

de az Isonzónál valami jelentéktelen dolog közbejött
virágzott a mandulafa mikor arra jártunk

A törmelékes tudat nem közös jellemzője az ötvenhatos generációnak, hanem

úgy tűnik, bizonyos költői alkat számára alkalmasnak bizonyult több síkon mozgó

mondanivaló kifejezésére. Ellentéte az extraterritoriális tudat, mely a szekundér
közeg elsőbbségét tudomásul veszi.
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(Befejező rész a következő számban)

ÉVKÖNYVEK ÉS KÖNYVEK1
Hungarológiai Értesítő, A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság

folyóirata, felelős szerkesztő: Béládi Miklós, I. évf. Budapest 1979.

Külhoni Szövegtár, Magyar Irodalmi Évkönyv,

szerkeszti: Bikich Gábor. I. évf. Boston, 1979.

Occidental Press: Catalog, 1954–1979.

[Összeállította: Csicsery Rónay István], Washington [1980].

Annak szükségessége, hogy a magyar nyelv és irodalom egyetemi oktatói és kutatói
nemzetközi szervezetbe tömörüljenek, a hetvenes évek elejére vágyálomból reális
igénnyé vált. Hosszú lenne annak a vargabetűs útnak az ismertetése, amelyet a ma-

gyar nyelvészet és a magyar irodalmi stúdiumok bejártak attól a korai és meglehetősen bizonytalan indulástól, amikor 1791-ben Vályi Andrást nem minden zökkenő-

től mentesen kinevezték a pesti egyetemre a magyar nyelv és irodalom első tanárá-

nak. A stúdium sorsa még Révai Miklós tanársága alatt is kétséges volt, s csak akkor

nyert teljes polgárjogot, amikor Horvát Istvánt 1837-ben nyilvános rendes tanárként
véglegesítették. A 18. század végén elvetett mag csak a 19. század második felében
terebélyesedett a magyar vonatkozású filológia eredményeket termő egyetemi disz-

ciplínává. Az első külföldi tanszék, a bécsi egyetemen szintén korán, 1806-ban ke-

letkezett, ennek ellenére, külföldi egyetemeken a magyar mint egyetemi tárgy csak e

században honosodott meg. A második világháború előtt a szakmabeliek külföldön
is magyar szakemberek voltak, elég Kont Ignác, Farkas Gyula vagy Reményi József

nevére utalni ebben az összefüggésben. Az utóbbi negyed században a helyzet alapo-

san megváltozott, egyrészt örvendetesen megszaporodtak az olyan intézmények,
1

Megjelent az Új Látóhatár 1980. évfolyam 3. számában.
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amelyek a magyar oktatást is célul tűzték ki, másrészt a kutatók és tanárok között

egyre több az „igazi” külföldi. A skandináv országokban és Németországban a magyar oktatás a finnugor nyelvészet részeként fejlődik, az angolszász országokban
egyrészt területi meggondolásokként a szlávisztika „része” lett, illetve politikai súly-

ponttal a történeti jellegű stúdiumok közé illeszkedett be. Ennek hátránya nyilvánvaló: egyrészt a szláv tanszékeken a magyar irodalom afféle megtűrt „rokonként”,
vagy erősebben fogalmazva, mint a népmesei kisebbik fiú, eléggé hátrányos helyzet-

ben gyakran csak vegetált, míg a történeti „area studies” részeként pedig mint „se-

gédtudomány” a történészek jóindulatú, de kissé konzervatív gyámkodása alatt szin-

tén nem virágzott ki. (A helyzet jellemzésére érdekes megemlíteni, hogy az észak–
amerikai kontinensen a legutóbbi időkben két tanszék is keletkezett kimondottan a
magyar irodalom oktatására, s hogy ebből az egyiket, amely a magyar állam dotáció-

jával jött létre, éppen a magyar állam történésszel, igaz, kiváló történésszel töltött
be.)

Az irodalomtudományban otthon is külföldön is a hetvenes évek elejére kialakult

az a nézet, hogy a magyar irodalommal foglalkozó stúdiumok, a dolgok természetes

nehézkedését véve figyelembe, csak akkor nyerik el jelentőségüknek kijáró természetes helyüket, ha erre megfelelő szervezeti keretek állanak a diszciplína művelői részére, s egy koordináló fórum mintegy védi a „mundér becsületét”. Ez a probléma
azért létezett, mert a finnugor nyelveken írott irodalmak egyrészt a magyar és a finn

kivételével marginális jelentőségűek, másrészt nem rendelkeznek közös hivatkozási
rendszerrel. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a kisebb szláv nyelvű irodalmak, az
orosz irodalom tekintélye és politikai fontossága miatt könnyebben elkülönültek a
történeti jellegű stúdiumoktól, s szakmai tájékozódásukat a szlávisztika természetes
keretbe helyezte.

A Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság 1977-ben tartotta alakuló gyűlését

Nyíregyházán, a Bessenyei Tanárképző Főiskolán. Talán jó ómennek tekinthető,
hogy éppen Bessenyei György volt az, aki kétszáz évvel korábban „Egy magyar társaság iránti jámbor szándékában” elsőnek szorgalmazta a hungarológia tudományos

művelésére alakítandó társaság létjogosultságát és fontosságát. A Társaság első
kongresszusa 1981-ben lesz, s a tagsága örvendetesen egyesíti, politikai mellékzön278

gék nélkül, a világ minden táján működő hungarológusokat. Jelentősége van annak,
hogy a Társaság elnöke a svéd Bo Wickman és az alelnökök között a szakma kiváló
képviselőit találjuk nemcsak Magyarországról, de az Egyesült Államokból, a Szov-

jetunióból és a környező országokból is. A Társaság tervbe vette egy magyar és egy
angol nyelvű évkönyv megjelentetését, mely a szakmai tájékoztatást segíti és koordi-

nálja. A magyar nyelvű évkönyv nemrégiben jelent meg Hungarológiai Értesítő
címen, s méltó magyar megfelelője a hasonló kiadványoknak, a nagy nyugati nyelve-

ken; szerkezeti felépítése és jellege hasonló A year's work in English, illetve A year's

work in Foreign languages című patinás vállalkozásokhoz. Könyvismertetéseket

tartalmaz az irodalomtörténet, a zenetörténet, nyelvészet és néprajz 1977-ben megjelent anyagából, figyelembe véve a világ bármelyik részében megjelent publikáció-

kat, azok politikai vagy szemléleti vonatkozásai nélkül. A könyvismertetések nem

törekszenek sem teljességre, sem kritikai értékelésre. Az 1977-es év bibliográfiai
feldolgozása viszont az irodalomtörténet, nyelvészet és folklór teljes, folyóiratokra is
kiterjedő bibliográfiáját igyekszik megvalósítani. Kár, hogy a bibliográfiák koordiná-

ció nélkül készültek, mivel így a rövidítések például nem egységesek. A Hungaroló-

giai Értesítő a nyugati magyar irodalom kiadványait is ismerteti, például Cs. Szabó
László: Két tükör között című kötetét, vagy Illyés Elemér: Erdély változása című

monográfiáját. A bibliográfia a külföldi magyar nyelvű sajtóból a párizsi Irodalmi

Újság, a római Katolikus Szemle, a párizsi Magyar Műhely, valamint a müncheni Új
Látóhatár irodalomtörténeti anyagát, illetve recenzióit is feldolgozza. A kötet befe-

jező része az elmúlt évek tudományos konferenciáiról számol be és a Nemzetközi
Filológiai Társaság tisztikarát és a tagság névsorát is tartalmazza.
*

Új folyóirattal gyarapodott a nyugati magyar irodalom intézményrendszere. Szerény,

de igen gondos kiállítású, jólesik lapozni benne, meglátszik, hogy szerkesztője, a szó

legjobb értelmében „gondozta” a szövegeket. A bostoni Koncz Lajos által kiadott,
nyolc ív terjedelmű folyóiratnak ez az első száma 1979-es évszámmal jelent meg, s

egyelőre évente egyszer, évkönyv formában fog megjelenni. Címe, Külhoni Szöveg-

tár, a modern olvasónak kissé régieskedő modorosságnak tűnik, pedig valójában
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nem az, ahogy ezt Bikich Gábor, a vállalkozás szerkesztője bevezetőjében megma-

gyarázza. „A ’külhoni’ jelzőt – írja – Czuczor Gergely és Fogarasi János szótára

1865-ben még ferde kifejezésnek, sőt képtelenségnek hirdette „mert ami ’kül’ – a

honon küllévő, az nem lehet egyszersmind hon is? Mi azt hisszük akkor sem állt
meg. Mert ha benn is lehetett kint az, aki „szertenézett s nem lelé honját a hazában”, miért ne lehetne kint is odabent az aki, bár tűzhelyét, s tán sírhelyét is szülő-

földjén kívül találta meg, de szívet nem cserélt.” Ars poetica értékű vallomás ez, s ha
jobban meggondoljuk, igaz is. Sokan élnek külföldön magyarok, akik már beletörődtek, hogy a kezdetben átmenetinek gondolt új környezetük végleges letelepedé-

sük színhelye lesz majd. Ha érzelmeik és lojalitás rendszerük ezek ellenére szülőföldjükhöz köti őket – akkor valóban külhonosak. Állapotukat, kötődésüket ez a

melléknév fejezi ki pontosan, s így a „külhoni” jelző eldönti, milyen jellegű szövegeket milyen nézőpont szerint akar az új folyóirat szerkesztője „szövegtárában” kiadni.
Mert ahhoz nem fér kétség, hogy a „szövegtár” – mely épp olyan életképes szó, mint
a könyvtár, raktár, vagy magtár – csupán szerkesztői szerénység jele, s így tehát

együtt: Külhoni szövegtár, a cím programadó értekezés értékű, s talán többet is

mond a maga rövidségével, mint sok más hangzatos zászlóbontás. Ezt a folyóirattól

el is várja az olvasó, mivel szerkesztője nem fiatal ember, közeledik a hatvanhoz, s

ebben a korban nemcsak a természetes józanság, de a hosszú külhoni” élet visszásságai is fékezik a fiatalos lapalapítási vehemenciát. A Külhoni Szövegtár genézise

éppen ilyen tapasztalatok leszűrésén alapszik, s először tizenhat évvel ezelőtt merült

fel Bikich Gáborban, amikor kivált az Új Látóhatár szerkesztőségéből. A nyugati

magyar irodalmi fórumokon és intézményekben sem neve sem írásai nem szerepel-

tek, leszámítva egy–két olyan alkalmi fellépést, mint amikor pár évvel ezelőtt
Csokits Jánossal, baráti unszolásra, szerzői esten ismerkedtek meg a londoni Szepsi
Csombor Körben olvasóikkal és tisztelőikkel.

A Külhoni Szövegtár megjelenése ünnep tehát a nyugati magyar irodalom mun-

kásainak és olvasóinak, mert az irodalmi életből régóta „kiiratkozott” szerzőket lát-

hat viszont nyomtatásban. S ezért is kívánatos, hogy az új vállalkozást – bár folyó-

iratokról recenziót csak ritkán írnak – kritikai megjegyzésekre méltassuk. Talán
jellemzi a folyóirat szellemét az ajánlása, melyben a szerkesztő Bibó István emléké-
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nek ajánlja vállalkozását, s megjelenési dátumul a forradalom évfordulóját, október
23-át választotta. Az első cikk Bibó István levele Révai Andráshoz, amelyben mun-

katervét ismertette londoni fegyvertársának, s egy másik fegyvertárs, Szabó Zoltán

fűzött hozzá megjegyzéseket, s egészítette ki portréval a dokumentum értékű vallomást, Bibó István halála után. Két másik hosszabb tanulmány is található még a

Szövegtárban, Büky Barna a KGST jövőjéről értekezik mértéktartó közgazdászhoz

méltó prognózissal, valamint Prágay Dezső kivonatosan ismerteti Pierre Lescalopier
kéziratos útinaplóját 1574-ből, bevezető tanulmány kíséretében. Lescalopier kézira-

tos útinaplója, melynek az eredetije a montpelieri egyetemi könyvtárban található,
érdekes adatokat szolgáltat egy francia diplomata erdélyi megfigyeléseiről, ezért is

sajnálatos, hogy Prágay nem a szöveget adja ki fordításban, hanem csupán a magyar

vonatkozású részeket foglalja össze. Persze így is jó szolgálatot tett a kutatóknak,
mivel felhívta a figyelmet egy nem teljesen jelentéktelen elbeszélő forrásra, s kívána-

tos lenne, hogy szakember, aki a filológiában is járatos, sajtó alá rendezze az egész

szöveget. Prágay nem történész, ezt nem is állítja, de talán azon neki sem kellene
meglepődnie, hogy az egyetemi könyvtár nem kölcsönözte ki a kéziratot, ahogy
cikkében panaszolja: ezt sehol a világon nem teszik meg a könyvtárak. Kissé talán

hosszadalmasan ismerteti a kor történeti viszonyait, amit a szakember jobban ismer,
a nagyközönséget viszont ebben a kivonatolt formában alig érdekli. Ez persze csak a
szerkesztés nehézségeit jellemzi, a legodaadóbb szerkesztő sem lehet ezermester, s

ha dokumentum-publikációra vállalkozik, illetve ezt is szeretne közölni lapjában,

kívánatos lenne, hogy előzőleg tájékozódjék a szakma fogásairól.

De nyilván nem dokumentumok publikációja lesz a folyóirat fő célja, mint ahogy

az első számra sem ez jellemző. Sokkal fontosabb ennél, hogy bő válogatást tartal-

maz Bikich Gábor és Csokits János újabb verseiből. Ilyen mennyiségű verset mind-

ketten utoljára 1959-ben a Szabó Zoltán által szerkesztett Kilenc költőben tettek
közzé, s ezért talán befejezésül szólnunk kell e versekről is. Csokits János korábbi

verseinek két fővonulata volt, egyrészt a gyermekkor Édenét elvesztett és azt sirató

elégikus hangvételű nagy versek, ezek közül a „Tizenkét ének férfihangra” ma már
klasszikusnak tekinthető, másrészt egyféle élces, hányaveti hangvételű, abszolút
rímekkel megtűzdelt csipkelődések, hegyes olasz párbajtőrrel kiosztott szúrások,
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apró vágások, melyek kimunkáltsága túlmutatott alkalmi jellegükön. Legújabb ver-

seiből hiányzik ez a hang, s eluralkodik rajtuk az öregedő férfi rezignációja, aki már

a túloldalon lefelé baktat, s tudja, hogy a lejtős út hová vezet. Ezért is „Ars

moriendi” a válogatás címe. Az édeni, boldog gyermekkor hangjai megfakulnak,
hogy egyre inkább helyt adjanak egyfajta tárgyias lírának, amiben az elemek, élettelen vagy életüket lassan elveszítő szerves tárgyak mind beemelődnek a versbe, hogy a

közömbös világmindenségben együtt utazzanak a végső elmúlás felé. A versek még-

sem tükröznek lemondást, aszkézist avagy éppen pesszimizmust, a még élő test
követeli jogát, se szeri se száma a lukulluszi ínyencségekre, s a női test varázsára
utaló képeknek:

Miféle holnap, hol mindent ismerek?

Estéről maradt éhség disznósültje táplál?
Kőből bimbózó willendorfi mell?

Foghagymás vágyak képeskönyve, én,

agyamban pergő ősvilági film

ezerszer ízlelt csókján ámulok?

Tabula Rasa

Bikich Gábort a köztudat úgy tartja számon, mint néhány rendkívüli prózavers

szerzőjét, a századközép infernóját túlélő bűntudata visszhangzik e belső monoló-

gokból. Újabb verseiben gyakran használ rímeket, szarkazmusát csengő–bongó kla-

panciák mögé rejti, s önmagát, saját keserveit fölényes gúnnyal nézi. A versek között
van közéleti fogantatású is, s a bikichi hangszerelés kissé ódivatúvá teszi ezeket a

verseket. De folytatja a hosszabb lélekzetű prózaversek hagyományát is, a válogatás

egyik legértékesebb darabja a „Teve változatok”, aminek kiindulópontja a Nagy
Lajos Képtelen természetrajzából jól ismert közhely–szellemesség: „A teve a sivatag

hajója.” A szándékosan bagatellizált kezdet azonban Bikich Gábornak jó alkalom

arra, hogy bebizonyítsa, az igaz költőnek bármilyen kezdet csak ürügy, s minden
ürügy egyformán jó arra, hogy a lét terhéről tudjon beszélni önsajnálat és önsajnálta-

tás nélkül, s a végén ellenpontozással olyan ars poeticát fogalmazzon meg, mely
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személyes ugyan, de elegáns és csiszolt megfogalmazása személytelenné és időtlenné
avatja:

De minek folytassam?

A hajó jár, a teve ring. A valóság is csak variáció.

A bárkák aszú csontjain átcsap a hullámzó homok.

A teve korhadt roncsai a levegő kék tengerében áznak.

Beszédes bordáiban megbotlik a búvár. S ha majdan ő is elfek-

szik, a buborék belőle hova száll? Sejtjeiből családja sarjad. Levetett kagylói csillognak a csöndben.
Darává, homokká őrlik társai.

A kitalált nép mért minket talált ki? Ha liszt lesz belőlünk,
mért nem lesz kenyér? A vért homokkal szokták felitatni.
A költő játéka nyelv.

A nyelv játéka a költő.

A Külhoni Szövegtár profilját az első szám után még nehéz lenne megítélni. Az

kétségtelen viszont, hogy egy jelzőt már most megérdemel. Igényes vállalkozás
nemcsak küllemileg, de tartalmi összeállításában is, s ez egyfajta morális igényességgel párosul: a szerkesztő bevezetőjében ezt úgy fogalmazza meg, hogy fórumot leginkább azoknak szeretne biztosítani, „akik semmilyen érdekszövetkezetbe sem simultak, és szórványaink irodalmi életéből a szokottnál talán kényesebb művészi és

erkölcsi igényeik folytán kikoptak, vagy sohasem vettek benne részt”. Hogy ezt a
vezérelvet mennyire sikerül majd megvalósítani, azt néhány szám után az olvasók
fogják eldönteni.

*

A nyugati magyar könyvkiadás történetében hosszú ideig fennálló és sok könyvet

kibocsátó kiadók alig léteznek. A kiadók általában évente két-három könyvet bocsá-

tanak ki, s fennállásuk során nem ritka esemény az sem, ha gazdasági erőforrásaik

hiányában egy–két évig szünetelnek. Éppen ezért örömmel vesszük kézbe az
Occidental Press katalógusát, melyet huszonöt éves fennállása alkalmával bocsátott
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ki a cég. Az Occidental Press-t 1954-ben alapította Csicsery–Rónay István Wa-

shingtonban. Első kiadványa egy szerény könyvecske volt, Száműzöttek naptára

címen. Azóta mintegy negyven más kiadványt és hanglemezt jelentetett meg. Ha
végig lapozzuk a kiadó illusztrált katalógusát, megállapítható, hogy legsikeresebb

kiadványa a Korunk szellemi körképe volt, amely 1963-ban jelent meg először, há-

rom év alatt hat kiadást ért meg, s Magyarországon is jól ismert – példányai időn-

ként még mostanában is előfordulnak a budapesti antikváriumokban. Ugyanígy
Illyés Gyuláról is az Occidental Press jelentette meg az első könyvet, amelyben a
szerző Gara László – akit a hazai közönség a magyar költészet francia antológiája
révén ismert meg – Illyés Gyula kéziratos forrásokon alapuló önéletrajzi jegyzeteit is

felhasználta. Az Occidental Press jelentette meg Márai Sándor naplójának első
kötetét, s verses játékát Egy úr Velencéből címen. Mérföldkő volt a nyugati magyar

irodalom történetében az Új égtájak alatt című költői antológia 1969-ben, mely

először irányította a figyelmet a nyugati magyar költészet 56-os nemzedékére, s

amelyről Magyarországon Vas István írt recenziót. De bővíthetnénk a sort más

fontos kiadványok idézésével is. Az Occidental Press adta ki újra Szabó Zoltán Sze-

relmes földrajz című munkáját, s jelentette meg először Teilhard de Chardint ma-

gyarul könyvalakban. Az illusztrátorok között találjuk Buday Györgyöt és Szalay
Lajost. A hanglemezek egyik legbecsesebbje az 56-os forradalom rádióadásaiból

készült összeállítás és Illyés Gyula lemeze, melynek érdekessége, hogy a költő saját
előadásában tartalmazza az Egy mondat a zsarnokságról című klasszikus versét,

amely Magyarországon egyetlen egyszer az Irodalmi Újság 1956. november 2-i
számában jelent meg, és sajnos a fiatalabb nemzedék ezért nem is ismeri.

A katalógus nemcsak a kiadó régebbi kiadványait ismerteti példás bibliográfiai

feldolgozásban, hivatkozással a recenziókra és kitűnően használható névmutatóval –
ami csak azt bizonyítja, hogy Csicsery–Rónay István nemcsak gonddal és ízléssel

válogatta össze kiadványait, hanem azt is, hogy szakképzett könyvtáros –, de beszámol az újabb tervekről is. Ezek között szerepel például Juhász Vilmosnak a könyve

Bartók amerikai éveiről, amely a Bartók–kutatás életrajzi hézagait kívánja betölteni.
Egy negyedszázad hosszú idő a magyar kultúra szolgálatában, kétszeresen hosszú

idő külföldön, s vitathatatlan, hogy Csicsery Rónay István kiadói pályafutása alatt a
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magyar kultúrát szolgálta szerényen és áldozatkészen, s kiadványai között van né-

hány olyan könyv, aminek alapján a neve a magyar könyvkiadás történetében együtt

fog majd szerepelni olyan „kis” kiadókkal, mint amilyen Sárközi Márta vállalkozása,

a Fehér Holló volt a koalíciós években, vagy pedig Cserépfalvi Imréé a harmincas
években. Reméljük, hogy az Occidental Press katalógusában bejelentett távlati tervekből minél többet tud majd megvalósítani az elkövetkezendő években.
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„G YÖKÉRTELEN MINT A ZÁSZLÓ NYELE ...”1
–A természetes világkép felbomlása

az ötvenhatos nemzedék költészetében –

(Folytatás)

EXTRATERRITORIÁLIS TUDAT

A táj emberformáló jellegének felismerése régóta nem újdonság. A táj, vagyis a

klasszikusoknál: a genius loci, a földrajzi környezet, amibe az egyén beleszületik,

alakítja nemcsak biológiai jellegét, de a szűkebb pátria meghatározza, vagy legalább-

is módosítja az egyén előítéleteit, előszereteteit; sőt a világ magyarázatára teremtett
mítoszokat is döntően befolyásolja a primitív népeknél. A preindusztriális társadal-

makban a költő harmóniában él a természettel, környezetével, de később is szerves
egésznek érzi, akkor is, ha a táj ellenséges, vagy fenyegető.

A magyar költészetben a harmóniára ember és táj között megint csak Petőfi kí-

nálkozik a legeklatánsabb példákkal („Lenn az alföld tengersík vidékin / Ott vagyok

honn, ott az én világom”; vagy: „Itt születtem én ezen a tájon”). De lehet a táj az
urbanizált társadalom barátságtalan külvárosa is, mint József Attilánál, lehet tespedő

ugar, mint Adynál, vagy forradalmi viharral terhes, mint Juhász Gyulánál, de végső
soron ugyanaz a jólismert táj, még Radnótinál is, pedig erőltetett menetben hajtják

Abda felé. Ha magyar költő külföldre megy, a táj útiélmény, idegen szépségekért

lelkesedik. Ady észreveszi, hogy a Szent Mihály útjára beszökik az ősz, Vas Istvánnak eszébe jut, hogy Londonnak annyi a lakossága, mint Magyarországnak. Nem éli

át a tájat a költő, például Radnótinál is a turistaélmény a döntő, mikor
nosztalgikusan idézi párizsi tartózkodását:
1

Megjelent az Új Látóhatár 1980. évi 4. számában.
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Hol vagytok ó, felzengő állomások:

Chatelet-Cité-St. Michel-Odéon!

s Denfert-Rochereau, — úgy hangzói, mint egy átok.

Az ötvenhatos generációból, azt hiszem, mindenki ellenőrizte Radnóti részletre-

alizmusát, hogy a Boulevard St. Michel s a Rue Cujas sarkán tényleg lejt-e egy kissé

a járda. De a korai szent ámulások izgalma hamar elmúlt, az ujjongó felfedezés után
a táj és a költő viszonya megváltozik, a versekben nincs jelen az ismerős táj biztató

hinterlandja, a költő a területenkívüliség légüres teréből szemléli az alattomos, ellenséges, idegen terepet:

öreg ráncos utcák Páris népei közt hiá

ba a szobrok elfordulnak az ablakok vakok
a tavaszt bezárták a kapuk elolvadtak a

népet befalazták a nők arcán ravaszság

Egy másik költő vándornak érzi magát, az idegen tájat hányattatásai színhely-

ének tekinti:

Mi minden tapadt már reád:
ezer táj, tízezer világ

Kálóz pora, Párizs pora,

Pécs, Amszterdam, München pora!
Cipőd le nem kefélheted,
rátapad, mint a végzeted,
az omló földi szürkeség,

a szürke földi messzeség.

Egy harmadik számára vereségélményt jelent az idegen föld:
Kalifornia: széptestű nő,
...

egy percre sem hagyja, hogy áltassam magam:

...

szüntelen elmetszett köldökömre mutat
és alatta az igyekvő zsinórra,

amellyel nem tudom újrakötni magam.
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Egy negyediknél mint kábulatban rajzolt science-fiction képregényillusztráció

rémlik fel a város, ahol él:

csak bolond-ország röhögés fennsíkjai szédületvöl-

gyek kábulat-rögök a fiókos tenger amit szürkü-

letkor nyitogathatok alattam a bolyongó város
...

...

...

idegen köldökzsinóron

(Ugyanebben a versciklusban a kozmogóniai mítosz is visszacsendül egy-egy

szimbólum erejéig: „kapaszkodom ablakpárkány fémuszonyába” és „kopoltyú-

virága” van a szobának.)

Egy ötödiknél a táj idegensége már csak „nem-földi” környezet idegenségével fe-

jezhető ki:

Holdbéli tájon csetlünk-botlunk,
felsebeznek az éles láva-szirtek,

a kicsinyített kráterek közelében

fehérhasú rákocskák foszladoznak.

Ha tapasztalatait összegezi a költő, a beavatott kívülálló kissé rezignált hangján

írja le a „bennszülöttek” életformáját:

Olyan országba tévedtem

hol kő kövön, vas vason és az ember légmatrácon

nyugszik.

Olyan világba botlottam

hol a gazdagok gyermekei hosszú hajat növesztenek
és könnyeikkel mosogatnák fel a nemzet

szuper-országútjait

ha a rendőrség megengedné nekik.

Amelyik ráébred egy szép napon, hogy ehhez a „területenkívüli” világhoz tarto-

zik, belenyugszik:

Ehhez a városhoz tartozol, beleszövődtél, pedig
lerí rólad: idegen vagy, nézésed is elárul, csípőd

mozdulatod, ahogyan betöltőd a szobát, megszólalsz:
idegen vagy és ehhez a városhoz tartozol...
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Az idegenül-odatartozás paradoxonja nem mindenki számára nyújt megoldást,

van költő, aki halott űrhajósként átlényegül a mindenséggé, így kényszerül a József
Attila-i „mindenséggel mérd magad!” követelményének öntudatlan vállalására:

Testem: A Föld. Két megfeszült karomban

Az Egyenlítő ajzott íja reszket – – –

Két sarkam: Észak s Dél szorítva kerget

S miriád szemem rámhűl a csillagokban.
Halott vagyok.
NOSZTALGIA

A nosztalgia fontos toposza a modern irodalomnak. Hogy az ötvenhatos nemzedék

nosztalgiáját árnyaltan vizsgálhassuk meg, helyénvaló a koncepció szótörténeti fejlő-

dését áttekinteni. Görög elemekből tudatosan alkotott orvosi műszó (nosztosz =
visszatérés és algosz = szenvedés), amit tehát a görögök nem ismertek s ezért nem is

használhattak. A filológia mai állása szerint egy bázeli orvos használta először orvosi
disszertációban2 a német Heimweh fordítására a 17. század vége felé. Mint köznyel-

vi szó csak 1759-től adatolható a franciában3 és 1770-től az angolban.4 Magyarul

tehát honvágyat jelent.5 A jelentéstartalom mégsem honvágy már a korai használat-

ban, sem a 18. században. Kétségtelennek tűnik, hogy az az életérzés, amit a nosz2

3

4
5

J. J. Harder: Dissertatio medica de nostalgia oder Heimwehe oder Heimsucht. Basel,
[1678?]
Vő. Walter v. Wartburg: Französisches Etymologisches Wörterbuch. 7. köt. Basel
1955,196. 1.

Oxford English Dictionary. Supplement. 2. köt. London, 1976.
Feltehetően a német szó tükörfordítása. A magyar nyelv történetietimológiai szótára
helykímélési szempontok miatt sajnos nagyon mostohán bánik az összetett szavak

történeti adataival, s a honvágy szó előfordulását sem adatolja, pedig éppen e példa
demonstrálja, hogy művelődéstörténeti viszonylatban nélkülözhetetlen a legkorábbi

adatok említése. Kétségtelen, hogy nyelvújítás korabeli összetétel, 1840-ben Petőfi

már használja egyik ifjúkori zsengéjében. (Vö. Petőfi-szótár. 2. köt. Bp. 1978.)

Ugyanakkor a Czuczor–Fogarasi-szótár ismeri a honvágykór szót is, ami minden bizonnyal a nosztalgia orvosi értelmezésének kései magyar derivátuma.
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talgia fejez ki, a korai romantika szüleménye. Talán Rousseaunál fordul elő legko-

rábban, az ő sóvárgásában az emberiség aranykora iránt. Mert a honvágy sokkal
korábbi, egyidős az irodalommal, már a zsidók is szenvedtek tőle a babiloni fogság
idején, elég a közismert 137. zsoltár kezdetére utalni:

A Babilonnak folyó vize mellett
Ott ülünk vala
És sírunk vala

Mikor megemlékezénk Sionról.

De megidézhetjük Homéroszt is. Odüsszeusz bolyongásai közben a lótuszevők

közé került, s társai közül aki evett e különös gyümölcsből, elfeledte hazáját:

És közülük ki e mézédes termést meg is ette,

már nem akart hírt adni nekünk, nem akart hazatérni,
ott kívánt az örökre maradni a lótuszevőknél,

egyre a lótuszt szedni, feledve a szép hazatérést.6

A régi magyar irodalomban is találunk számos példát a honvágy kifejezésére.

Szepsi Csombor Márton az Europica Varietashan visszaemlékezik, hogy mikor

Franciaországon keresztül gyalog igyekezett hazafelé, Epernay közelében így sóhaj-

tott föl: „Ah, Úristen, bár volnék nem Epernayben, hanem Eperjesen!” Bornemisza
Péter is azon kesereg, hogy „mikor lészön jó Budában lakása”. A legközismertebb,
persze, a szabolcskai „elérzékenyülés”, amikor magyar nótát húznak a cigányok a
párizsi Grand Caféban :7

Tudja a jó Mindenható,
... Mi is azon sírnivaló:

Hogy a ménes ott delelget,
Valahol egy csárda mellett,
6
7

Odüsszeia IX:94–97. Devecseri Gábor fordítása.

A híres Grand Café, vagy másképpen Café Volpini a Boulevard des Capucines 14. sz.
alatt működött. A századvégen itt játszott éveken át bandájával Rátz Pali, Patikárius
Ferkó és Rigó Jancsi. Justh Zsigmond, ha nagyon elfogta a honvágy, ide jött barátai-

val s hajnalig húzatta a cigányokkal. (Vö. Barrey Emil: Párizs magyar kövei, Párizs,
1979, 4. 1.)
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A honvágynak ezek a szép irodalmi megnyilvánulásai, ezek a „megható hazakí-

vánkozások”, ahogy Szerb Antal nevezte Szepsi Csombor Márton honvágyát, ter-

mészetesen nem azonosak a modern irodalomban jelentkező nosztalgiával. A modern nosztalgia ugyanis az elveszett Édent siratja, ahová nincs visszatérés a bűnbe-

esés miatt. A nosztalgia legnagyobb mestere, Proust a „la nostalgie d’impossibles
voyages dans le temps”-ról beszél, tehát az időbeli „hazavágyódás” a lényeges moz-

zanat. Így van ez Krúdynál is, és számos író nosztalgikusan emlékezik a hajdani

gyermekkor édeni tájaira. Ezenkívül a romantika idején van a nosztalgiának egy

sajátos változata is: az egzotikum iránti sóvárgás, az elvágyódás, mint például az
angol romantikusoknál, Coleridge-nél, Shelleynél, Keatsnél, vagy Byronnál.

Ha ennek a vázlatos kitekintésnek a fényénél vizsgáljuk az ötvenhatos nemzedék

nosztalgiáját, kétségtelenül megállapítható, hogy más a nosztalgiaélményük, mint a

felvázolt lehetőségek. Igaz, a korai versekben gyakran találunk példákat a közvetlen
honvágyra is, de csak addig, míg a költő be nem ismeri, hogy a „köldökzsinór” elvá-

gása végleges állapotot teremtett. Amikor a költő rádöbben, hogy nincs visszatérési

lehetősége, sem térben, sem időben, kialakul egy magatartásforma, amire már Petőfi
utalt, meglehetősen modern formában: „Vándorolok csüggedetten az örökkétartó

jelenben”. Az örökkétartó jelen a kulcsszó. Ez ugyanis az ideiglenesség állapotát
véglegesíti, s egy olyan időszemléletre utal, mely szerint sem jövő, sem múlt nem

létezik, ez első soha nem érkezik el, míg az utóbbi nem különül el, tehát az esemé-

nyek egymásutánisága nem rendezhető lineáris időrendiségbe; az örökkétartó jelen-

ben minden egyszerre van „jelen”, egyszóval megbomlik az időrend.

Ezért düböröghet fel — mint ahogy József Attilánál is „fölindulnak testvéri tan-

kok szertedübörögni rímeit” — egy „testvéri tank” a stockholmi Szénatéren:

Nem dicsekvésből mondom —

de a stockholmi Szénatéren néhanapján feltűnik
egy-egy jólismert jelzésű tank, dübörögve —

és senkisem mozdul, mikor a csikorgó torony ágyúcsöve

körbe-körbeforogva megcélozza a járókelők arcát,
akár egy fegyelmező kedvű, tisztátalan körmű
mutatóújj —
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Ha csak ilyen gúnyoros felhangú csavarintások jellemeznék az ötvenhatos költők

sajátos nosztalgiáját, akkor nem a nosztalgia lenne költészetüknek az a konstánsa,

amire otthon legnyitottabban reagálnak. Páskándi Géza például, aki furcsa módon –

hiszen abba az országba került, ahol nemzetiségének nyelve az államnyelv – felfoko-

zott érzékenységgel elemezte a nyugati magyar irodalom nosztalgikus toposzait, s
elegáns esszében helyezte a magyar és az egyetemes irodalom összefüggéseibe.8

Páskándi esszéje azonban csak a nosztalgia szelíd, elégikus hangvételű megnyilvánulásait gyűjtötte csokorba. Ez természetes is, hiszen a magyar irodalomban ez a szo-

kásosabb hangvétel, bár Radnóti 1944-ben szemernyi iróniát is tudott vinni tragikus
helyzetébe:

Ó, régi börtönök nyugalma, szép

és régimódi szenvedés, halál,

költőhalál, fennkölt és hősi kép

tagolt beszéd, mely hallgatót talál,–

mily messzi már. ...

Az ötvenhatos nemzedék szelíd nosztalgiája ugyanakkor érinthet olyan témát is,

aminek megpendítése egyelőre még csak a külföldi magyar költő privilégiuma:

Október: koszorú, október: ereklye, október:

halottak hangtalan kórusa, október: imádság,

október: kísértés, október: lávaszép közhelyek
oszlopa, október: emlékek sodrása: öröklét,
október: feledés: örökkön örökké, október:

keresztre feszülő alázat, október: átokkal

gyalázott szerető, október: áldozó szavak közt

kövülő, október: monoton gyászének, október:
szava nincs, október ... ... ...

Ez a téma korántsem teszi egyedülállóvá a nemzedék költészetét, csupán helyzeti

előnyét biztosítja ideiglenesen, s ezt, reméljük, a hazai költészet könnyen behozza

majd ... Tematikailag itt említendő, hogy az átvizsgált anyagban meglepően csekély
8

Páskándi Géza: Nosztalgia földjén. Kortárs, 1977/7, 1085—1100. 1.
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a közéleti indítású, vagy közvetlenül politikai töltésű vers. A téma ilyen mérvű hiá-

nya jelezhet politikai apátiát is, de utalhat arra is, hogy a politikai tapasztalat nem
alkalmas a továbbadásra, s néhai felbukkanása, a nosztalgikus hangvétel ellenére is
egyfajta kérlelhetetlen következetességet takargat:

Utolsó kívánsága a főbelövés előtt —
hogy fenntarthassa a szemüvegét.
Amikor összerándult a teste
és előrezökkent a halálba,

a fémkeretes könnyű üveg

betonra koppant és megrepedt.

Ha látni akarsz, vedd föl
tedd föl és tekints
a repedt világba.

Ezt a következetességet viszont otthoni költő aligha őrizhette meg.

Az irodalmi nosztalgia színhelyére nehéz ellátogatni. Az ötvenhatos generáció-

ból többen is tettek utazást a nosztalgia földjén. A hazalátogatás a valóság és az

elvárások furcsa konfrontációjához vezet: a múlt nem szépül meg, s a jelen nem
csalódás, mert érdekes módon az extraterritoriális tudat ilyenkor is érvényesül. A

múlt és a jelen együttes lereagálása szintén sajátos nosztalgiát eredményez:
doppelgängerek doppelgängerjei nézik önmagukat a tükörben:

A város ami volt ami nincs

teljes hiányod tükrözi
ami van áramvonalas

széles sugárzó pályaút
a belső képet átszeli

Keresem nem a köveket

keresem bennük magamat

hazudik áltat a tükör

A megvizsgált tizenöt költő közül néhányan sohasem vállalták az utazást a nosz-

talgiák földjére. Talán úgy érzik, hogy a halottak ne járjanak vissza kísérteni, mert
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megzavarnák az élőket, s összezavarnák a „kísérteteket” is. Alkat és bölcs elhatározás
kérdése ez. Ki lehet egyezni az „örökkétartó jelennel” is, ha

a nagy óceánnál furcsamód

a balaton vizei szólnak

s bizonyos növények cserépben is virulnak:

Paprika, paprika palánta – –

Frissen serdült örömmel kapaszkodsz
egy cserépnyi földbe,

és ingerkedsz és játszadozol
a napsugarakkal.

NYELVI ELBIZONYTALANODÁS

A nyugati magyar költő viszonya a nyelvhez egészen sajátos. A költő mindenhol és

mindenkor a szó embere; a nyugati magyar költő számára a szó az a hamubasült
pogácsa, amit egy életre kell okosan beosztani, s úgy kell gazdálkodnia vele, hogy a

készlet ne fogyjon, hanem inkább gyarapodjék. Az ebből adódó nyelvi neurózis
feszültségeket, érzékenységeket hegyez ki, mivel visszajelzés (feedback) alig van.

Mivel minden hiányérzet kompenzációhoz vezet, a nyelvi elbizonytalanodás
túlkompenzációjából is erény lesz, s gazdagítja az általa nemzett költészetet, még
akkor is, ha a költő „kelták és druidák ivadékának” tartja magát:

én csak a halottak szótárát gyomlálom:
idegen csillagon virít az országom.

Akkor is, ha az olvasók hiánya miatt olyan színésznek látja magát, aki üres néző-

tér előtt játszik:

nézők nélkül játszani: szokás s illem ellen való —;
de tudja, hogy vastapsnál is éltetőbb a játék.

Akkor is ha Szent Ferencként kell prédikálnia:
olvasóim halak és értenek

hattyúk örökké kérdezik miért
vagyok viasz-szín rímeimért

versengve futnak verebek
294

A költői eszmélkedés korai szakaszában, a korlátok és a tilalomfák eltűnte után,

a költő eufóriás hangulatba került, s azt remélte, hogy új nyelven kiléphet majd az
örökségként hozott nyelvi elzártságból:

az ki rég szólt vala magyarul

szólana már idegen

s szabadabb ércfuvolákon

ugyanebben a versben azonban rádöbben valami alapvető finitizmusra:
– – – – – – – – nincs

oldata a szónak csak tömbanyaga.

Marad tehát az örökül kapott nyelv. Homályosan sejti a költő, hogy kommuni-

kációs eszköze nem az a precíziós műszer, aminek hiszi. Valami gátolja a kimon-

dást, a message továbbadását. Talán az, hogy a nyelv hivatkozási rendszer által élet-

ben tartott világkép minden elfelejtett, elkótyavetyélt szóval kopik, töredezik?
– – – s eszembe jut az a különös szó, az az eny-

hén akácfa-levél keserű amely torkomon bújdo-

sik amíg

a csönd ürességét megtöri nyelvemen.

Ha a költő, mint afféle Harpagon, mindennap zsugorin számbaveszi nyelvkin-

cseit, ez előbb–utóbb nyelvközpontúsághoz vezet,9 s talán ezért vált ki undort a köz-

lés egy másik költőnél:

Ami lappang, a maradandó:

a ki nem mondott mondatok.
Amit kimondasz, arról, akár

nyelved hegyéről, nyál csurog.
9

A nyelvközpontúság azoknak a külföldi magyar költőknek a legfontosabb jellemzője,

akik 14–15 éves korukban kerültek külföldre, s akiket nem vettem fel e körkép példa-

tárába. Nyelvi sterilségük – abban az értelemben, hogy a nyelvet főként irodalomból,

s nem a hétköznapok érintkezéseiből sajátították el –izgalmas intellektuális kísérletezés

forrása:: egyrészt hajlamosak a nyelvi absztrakciókra, másrészt a nyelvi konvenciók őket
kötik a legkevésbé gúzsba. Az eredmény egyfajta nyelvi puritánság és fegyelmezettség,
ami üdítő színfolt a modem magyar költészet bőven ömlő asszociációs áradatában.
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Egy harmadik költő úgy véli, hogy Márait idézve a nyelv „már nem az, ami volt,

amikor a költő még egy család nyelvén dalolt”:

Kotkodácsul beszél, tüdőt-tágító indulattal, ám tisztátalanul, s ha én amúgy varangyul visszakiáltok

neki: el-elámul és rámmereszti szemét... én a ma-

gamét hajtogatom, ő a magáét, ősi, kifinomult tör-

vények szerint ... Dehát van még időnk jócskán: fél
testünk porladt csupán e l . . . a sivatag szótlan-

ságra intő homokjában.

A nyelv, a szemiotikusok szerint is (akik pedig a közlésnek és a jelzésnek sok

más módját különböztetik meg) a kommunikáció legfontosabb eszköze, s a kom-

munikációs zavar (failure of communícation) beismerése megakadályozhatja a

message átadását. Tehát meg kell vizsgálni a kommunikáció eszközét:

Erős várunk a nyelv ormótlan bástyakövei

érdes, esőverte szavak, hányszor tűnődtem rajtatok.

A tűnődést egy másik költőnél elhatározás követi: meg kell menteni a szavakat:

Hány szót mentettél meg az elmúlástól,
az ős-formátlanság hangzavarából,
leterítve is félelmetes vad,

a kimondhatatlan mesgyéjén ...

De nem csak a kifejező eszközök elégtelensége inti a költőt, hogy hagyja abba a

reménytelen küzdelmet, nem csak a kortárs olvasó hiányzik, hanem abban is elbi-

zonytalanodik a költő, hogy a szekundér közegben, itt az „örökkétartó jelenben”
megértik-e majd az utódok, akikkel nincs meg az élményközösség, nem tanúi a

nemzedéki titoknak, aminek elmondása a túlélők önként vállalt kötelessége:

Mit mondjak gyermekeimnek ha lesznek

akik számára csak ez a víz csobog majd

és egyetlen törékeny közösség lesz; a kétnyelvű család
nyolcéves koruktól kezdve újságot fognak hordani a
szomszédba

bélyegen és rágógumin tanulják a kereslet és kínálat
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törvényeit

később könyvekből ízlelik meg a lázadás lehetőségének
édességét

mert nem látták amint a halottakat eltakarították
a Parlament elől.

Pedig a költőnek el kell döntenie, hogy kihez intézi szavait, akkor is, ha tudja,

hogy koturnusban és kultikus álarcban ugyan, de romhalmaz amfiteátrumban, vagy
üres színpadon áll. Érdekelhet-e valakit az ő története?

emlékszem a teremtés nyolcadik napján amikor az angyal
kardot vont ragyogó ártatlanságunk ellen látom az apám

roppant gyöngédségét mikor simogat és idegei kék villámait kékebben mint egy elektromos kisülés érdekel ez

benneteket az anyám megőrült abba hogy Szibériában vagyok hogy Rómában vagyok hogy Virginiában vagyok ...

Az íráshoz föltétlenül szükséges, hogy az író tudatában létezzen az olvasó, ha

csak képzeletbeli is. A közlés holt betűk halmaza, csak az olvasó keltheti életre. Az

idézetekből kiviláglik, hogy a nyugati magyar költőt három rém is riogatja. A közlés
eszköze, a nyelv alkalmatlan a mondanivaló kifejezésére. Közönsége nincs, mert a

hazaitól el van vágva, a külföldi pedig „nyelvek határán lézengő számkivetett”. Maradna mint lehetőség az utódok „a kétnyelvű családban”, ebben a „törékeny közös-

ségben”, de az utódok számára a befogadó kultúra már primér közeg, s a költő nem

tudja „szólhat-é nekik az ígéretről”. Végül, harmadsorban a költő abban is elbizonytalanodik, hogy mondanivalója ab ovo érdekelhet-e valakit, mivel az élményközössége

nagyon régen megszűnt azokkal, akik a primér közegben maradtak. Ráadásul az ő
tudata „egyetlen pontra emlékezik”, a tűzözönre, minden költői élménye ősforrása ez:
– – – a szó is csak színtelen barlang:

láthatatlan bont éScseppkősípokat emel, öntestivel,
míg forrongó tort kever a kitépett nyelv

7élü késivel a csillagfoltokba zárt alaktalan

tömeg görcsibenSmint higanygömb liheg–kiáltÉs
kaccsain kúszva egyetlen pontra emlékezik

297

Milyen következtetéseket vonhat le abból a költő, ha a kommunikáció csődje fe-

nyegeti? Nem tudja, hogyan és kinek adja át az üzenetet? Amikor Babits a Jónás
imájában arról panaszkodik, hogy „Hozzám már hűtlen lettek a szavak”, akkor a

szerepvállalás terhére utal, s kéri a „Gazdát”, hogy adjon neki erőt hozzá. A nyugati
magyar költő kéretlenül is vállalta a szerepet; hisz küldetésében. De mindegyik költő
fejlődésében elérkezett a pillanat, amikor rádöbbent, hogy vereséget szenvedett. Mit
tehet a költő? Beismeri e a vereségét. A vereségélmény intenzitása alkati kérdés.
Van, akinél csak megkeserednek a szavak:

Megkeseredik a szájamban a szó hová lettek a nyelv

édessége ízei? olajosan citromtalanul csúsznak a szavak
a metaforák vízben kifőttek sehol a jelzők sava-borsa

Egy másik a dadogástól fél:

A szádba zuhant döbbenet
szavaid összetörte.

Éjjel-nappal dadogni fogsz,
örökre, mindörökre!

A harmadiknál elakad a dal:

törött üvegén vonalak

jövő és múlt közt a kilincsen

emlék és hang közt elakad

a dal amelynek neve nincsen

A negyedikben bennreked a szó:

a szó akiben bennrekedt
...

akiben hallgat benn rekedt
zúzott virágok állatok

televényéből nyögni sem tud

még nincs sehol se szó se csend

Az ötödik csend–toronyba menekül:

pihen már tudja már
föl se kél föl se száll
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égig többé nem repül

nem nyílik nem kopog
csőr helyett jégcsapok

kőhöz ragadt odahűl
felborzolt hallgatag
koporsó tollazat

csend-toronyba menekül

A hatodik csak hordozza hallgatását:

Elnémult bennem a lelkes alkimista,
hogyha a szavak nem érnek aranyat,
nem érdekel az aranykészítés titka.
Ha a Bölcsek köve nem létezik,
s az igéző varázsszó sem segít

visszhangzanám magamat, másokat,
túl a felszínen, valóságosan.

De csak hordozom hallgatásomat.

A vereség beismerése:

elmúlt a szó és a dühös iker

a szólnivágyás Szunnyad a szabadesés mélyén kompozit–test

Utóéletét is sejti a költő:

Majd megvizsgálják hallgatásom
föltárják körülményeit

megállapítanak találón

s gondosan papírra vetik

Ha világméreteket ölt a kimondhatatlanság, megszületik a szintézis, mely általá-

nos érvényűvé teszi a jelentés megszűnését:

már nincsen jelentése a szavaknak a legkomorabbak is

színtelen keverékké válnak ha kiköpik gépekSelektromos
agyak szakszerű rendszerré terelik azokat
ismételjük meg eme tételt
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már nincsen jelentése a tájnak a föld téglalapokká négy-

zetté minden fájdalom nélkül – – – – – – –

Amikor a költő beismeri vereségét, hogy nem tud a kimondhatatlanról szólni,

nincsenek meg hozzá a nyelvi eszközei, s elmúlt a közlési vágy is, milyen költői
magatartás következhet még?

vagy haltam volna meg s most nyugodnék
s ne ez a vén üreg meredne rám

prédájától megfosztott néma száj
s hogy ne említsen többé az írás

Élek vagy ez a második halál?
VÉGSZÓ ÉS ÖSSZEGEZÉS

Befejezésül föltétlen szükséges utalni arra, hogy az ötvenhatos nemzedék költészeté-

ből számos költői magatartásforma hiányzik. Ezek közül egyet szeretnék itt megemlíteni, mivel ezt nagyon lényegesnek tartom: a száműzetésre kihegyezett sztereotip

szerepvállalás hiányát. Ezek a költők nem „bujdosó hegedűsök”, egyikük sem „hallgatja egyedül a tenger mormogását”, s mind tudja, hogy „a száműzetés keserű kenyerét” nem érdemes rágcsálni. A száműzött pózolás giccsesen romantikus jellegét,
már az előttük járó „száműzött” nemzedék legjobbjai is észrevették. Érdemes idézni
például Horváth Béla gunyoros grimaszát a száműzött poéta hősi pózáról:

A tenger háborog. A nap kihunyt az egek alján.
Egy sziklán ül a költő, arca halvány.
Siratja keserűn a haza sorsát

S fölsóhajt százszor is: jaj, hol vagy Magyarország?

Olyan ez, mint egy régi festmény:

A hős körül lebeg a hősies fény,

Olyan ez, mint egy régi metszet,
Minő a múlt századba tetszett:

Az irodalom így vált zord valóra.

Dicsfény borul a dicső bujdosóra,

Költői fürtjeit a szél csak fújja, fújja ...
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És ez van rá írva: „A honfi búja.”

Ugyanígy érdemes lenne részletesen összehasonlítani a generáció költészetét az

1918-as összeomlás és az azt követő forradalmak után külföldre távozott írók maga-

tartásformáival. Természetesen nem a Gábor Andor–féle frázisokat rikoltozó, művészileg igen kétes hitelű „emigráns” költészettel,10 hanem Kassák és körének leg-

jobbjaival, akik a századelő művészeti forradalmát vitték tovább következetesen

külföldön is. Kassák körének művészi jelentőségét egyre inkább csak a Nyugaté hoz
mérhetjük; párhuzamos művészeti forradalom volt, sajnos a róluk alkotott képet

hosszú időre beárnyékolta a hithű, de kistehetségű kommunisták pártjelszavakat

szajkózó rigmusairól alkotott jogos vélemény. Figyelemre méltó, hogy az ötvenhatos
nemzedék egy része abból a válságköltészetből, amit a nemzedék közös, traumatikus
élménye nemzett, a kísérletező irodalom felé keresett és talált kiutat. Ez a választás
helyzetükből adódik. Mert az absztrakciók és az univerzális jelrendszerek mind a
primér, mind a szekundér közeg információinak és értékeinek tetszőleges keverését

és elvonatkoztatását teszik lehetővé, legalizálják azt az extraterritoriális tudatot,
annak minden negatív, érzelmi kicsengései nélkül. A neoavantgarde írók természetesen éles esztétikai vitákban állnak egymással, kívülről nézve mégis valamiféle kö-

zös nevezőre hozható alkotói az egyetemes magyar irodalomnak. Egyikük félre nem
érthető módon fogalmazta meg elszántságukat, amivel a kísérletező irodalom igézetében akarják megvalósítani művészi önkifejezésüket:

kísérletezzünk tovább folytassuk egyhangú beszédünk

szókupacokban végül elérjük hogy a kutyák elcsendesednek
beletörpülnek a fűbe füstölgő szemmel vigyázva ránk
miközben elkoptatja hátukat a szél

10

Gábor Andor, a Mágnás Miska és a Csárdáskirálynő felkapott szövegírója, a pesti
kabaré lieblingje, akinek könnyed linkócisága nélkül a világháború előtti Pest „béke-

beli” hangulata elképzelhetetlen lett volna, mikor Bécsbe emigrált, véresen komoly

tartalmú, de továbbra is csengő-bongó klapanciákban siratta a hazát és ostorozta a
nemzetet. Róla jegyezte meg epésen Lukács, hogy úgy versel, mintha nem Ady és a

Nyugat formaújító költőinek kortársa lenne.
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A kiútkeresés a kommunikációs válságból nem minden ötvenhatos költőnél volt

sikeres. A hatvanas években a nemzedékből néhányan elhallgattak, vagy csak vissza-

riadtak a publikálás nyilvánosságától. De vannak költők, akik a neoavantgarde segít-

sége nélkül lábaltak ki a válságköltészetből. Költészetük katarzison ment keresztül,
megtisztultak, meghiggadtak, az önemésztő szenvedély, mint a salak kiégett verseikből, s mégis költők maradtak. Álljon itt befejezésül annak a versnek egy részlete,

amiből tanulmányom címét kölcsönöztem, s ami ezt az emelkedett pátoszt sallangmentesen képviseli:

immár teljesen szárny vagyok
szirommal szórt szobor

gyökértelen mint a zászló nyele
fehérre lugozott lepel

nincs gazdája arcom ráncainak
jobbkezem aranyvonaton

balkezemben sarló és kalapács
ötvenhatos agyam körül

harangok zúgása

só és babér

„Gyökértelen mint a zászló nyele” – emblematikus metaforája ez a nemzedék-

nek. Meglepő és meghökkentő. Mert lehet-e egyáltalán gyökere a zászlónak? De

amikor viszik, kitűzik, vagy kiszögelik valahová: a zászló lobog. Lobog a hegytetőn,
a barrikádon, a házak oromzatain, a páncélvonaton, a dísztribünön, muskátlis ab-

lakban vagy a mentőautón és az iskolás gyerekek kezében hatalmi szóra. De akár
zászlótartóba tűzik, akár madzaggal erősítik oda, jelt ad, üzenetet visz.
– – – – – – ––

Ezt az üzenetet igyekeztem megvizsgálni, azt, hogy milyen anyagból készült ez a

„gyökértelen” zászló, milyen színekben pompázik, vagy rikít, milyen ábrák, minták,

jelképek díszítik, vagy csúfítják. Ha ez nem, vagy nem minden esetben sikerült,
mentségemre szolgáljon, nem én leszek az első „irodalomtechnikus”, aki félreértette,

vagy –értelmezte a költő szándékát, mondanivalóját, vagy pszichológiai indítékait.

Amikor Greguss Ágost tudós kommentárokat írt Arany balladáihoz, kimutatván,
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hogy melyikben mit akart mondani a költő, melyiknek mi az úgynevezett alapeszméje, az anekdota szerint11 Arany maga is érdeklődéssel olvasta a jeles magyarázato-

kat. Egyszer aztán kifogyott a türelemből, mert Greguss nagyon belelendült az
elemzésbe, s így kezdett egy mondatot: ,,A költő itt azt gondolta ...”
Arany odaírta a margóra ceruzával: ,,Gondolta a fene!”

11

Élvezetes szólástörténeti esszét írt nemrégiben Lőrincze Lajos az apokrif Arany-

mondásról (Gondolta a fene. Élet és Irodalom, 1980. febr. 23.) amiben a szólás változatait elemzi.
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„HÍRÜNK A VILÁGBAN” 1
Thomas Kabdebó: Hungary, The World Bibliographical Series,

No. 15, Clio Press, Oxford 1980, 280 lap

A középkorban a filozófiát vállveregetően a teológia szolgálójának, ancilla

theologiae-nek nevezték. Volt is ebben valami igazság, hiszen a filozófiai gondolko-

dás, mint „a végső kérdések” kutatásának eszköze, igencsak gyenge lábakon állt,

hiszen a kereszténység eszmerendszere a gondolkodás irányát megszabta, illetve
lehetőségeit korlátozta még olyan kiváló elmék esetében is, mint Szent Ágoston
vagy Abelard. A filozófia csak akkor lett ismét öntörvényű diszciplína, amilyen a

görögöknél volt, amikor a teológia gyámsága alól felszabadult. Ahogy a 19. század

folyamán a humán tudományok véglegesen elkülönültek, egyre inkább relatív hasznosságuk szerint ítélték meg válfajait és rangjukat, s kialakult a „segédtudományok”

koncepciója, nevezetesen az, hogy a tudományágak egymással alárendeltségi vi-

szonyban vannak, s ez fontosságukat is meghatározza. Ennek az értékrendszernek
majdnem a legalján helyezkedett el a bibliográfia, alatta talán már csak a paleográfia

és az oklevéltan foglalta el szerény helyét. Kiemelkedő tudósok mindig is látták a
segédtudományok alapvető jelentőségét; Szekfű Gyula például szép esszében védte
meg a levéltárosság szakmai becsületét.

A bibliográfia tehát imigyen mint ancilla philologiae, a filológia szolgálólánya

igen lebecsült helyet foglalt el a tudományok hierarchiájában. Hangsúlyozni kell,
hogy „foglalt el”, múlt időben, mivel ma már megváltozott a helyzet. Századunk

második felére ugyanis egy–egy diszciplínán belül annyira felduzzadtak az ismere-

tek, hogy a szakember is csupán üggyel–bajjal igazodhat el saját tárgykörének rész1

Megjelent az Új Látóhatár 1981. évfolyam 2. számában.
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letkérdéseiben. Ez a „tájékozódási tehertétel” a hatvanas évekre a legtöbb tudo-

mányágban válságot okozott. Az „információrobbanás” kitermelte saját ellenszerét:
az információk, a részismeretek gépesített tárolását, a komputertechnológiát, ami a
minitranzisztorok feltalálása után tett szert gyakorlati jelentőségre. Bizonyos tudo-

mányágakban ma már könnyen és gyorsan lehet tájékozódni, hiszen központi adatbankokból a technológia segítségével villámgyorsan visszahívható bármilyen adat.

Joggal kérdezhetné tehát valaki, hogy akkor mi szükség van még hagyományos

eszközökkel készített bibliográfiákra. Erre két válasz is adható. A marginális jelen-

tőségű tárgykörökben a retrospektív jellegű anyag feldolgozásához ma még inkább

szükség van bibliográfiai segédeszközökre mint valaha, mivel azok egyben előkészítő

munkálatok is az új, eléggé költséges technológiára való áttérésre. Az új technológia

ugyanis egyelőre csak a természettudományokban kifizetődő, s kérdéses, hogy „a

fölösleges tudományok” esetében, hogy Hatvány Lajos ironikus kifejezésével éljek,
valaha is kifizetődővé válhat olyan országokban, ahol a ráfordítási költséget a gazdasági élet teherbírása eleve minimalizálja. Ugyanakkor a komputertechnológia egy-

előre még csak adatakkumulációra szorítkozik, szelektálni és annotálni képtelen,

tehát a hagyományos bibliográfiák szerepkörét csak részben képes ellátni. A techno-

lógiaváltás következtében tehát a retrospektív bibliográfiák jelentősége nagyobb,
mint valaha, hiszen az adatbankok állagát a bibliográfiákból is állandóan töltik fel.

A humántudományok között a hungarológia meglehetősen szerény szerepet ját-

szik mennyiségileg és minőségileg egyaránt. Óriási a felelőssége tehát annak, aki ma

magyar vonatkozású bibliográfiát állít össze, különösen itt Nyugaton, hiszen annak
adatai az információtárolás és -újrarendezés áttételeivel hosszú időre befolyásolják a
Magyarországra vonatkozó ismeretek megbízhatóságát.

Azért tartottam fontosnak rámutatni a bibliográfia megújult jelentőségére a

forradalmasodó komputertechnológia következtében, mert nemrégiben jelent meg

Kabdebó Tamás bibliográfiai kézikönyve Magyarországról Oxfordban a World

Bibliographical Series 15. köteteként. E sorozatnak célja az, hogy a világ országairól

sokszempontú bibliográfiai leírást adjon, aminek segítségével a tájékozódni vágyó,
lehetőleg angolul a legtöbb témakörben felvehesse azt a fonalat, amely elvezeti az őt

érdeklő szakmunkáig. A bibliográfiai sorozat technikai kiállítása elegáns, a betűtí305

pusok és tördelési lehetőségek szakszerű alkalmazása megkönnyíti az eligazodást,
sajnos, az igénytelenebb eszközökkel előállított bibliográfiákkal szemben, az árát is.
A kiadó, a Clio Press pedig eléggé rangos ahhoz, hogy sorozatát a nagy nemzeti és

egyetemi, illetve kutatókönyvtárak mind beszerezzék. A száznál több kötetre tervezett sorozatból eddig 20 kötet jelent meg, s a sorozat sok szempontból talán szerencsésen egészíti ki majd Bestermann alapvető munkáját, a világ bibliográfiáinak bibliográfiáját.

Mivel a sorozat elsősorban angol nyelvű anyagra támaszkodik, a szerkesztőség

helyesen döntött, amikor angol nyelvterületen élő kompilátort keresett szerzőnek a

Hungary kötethez. Nem mintha Budapesten nem akadna szakképzett bibliográfus,

hanem azért, mivel a magyarországi könyvtári viszonyok sajátosságai a legfrissebb

anyag ismeretét korlátozzák, egyrészt a beszerzés buktatói miatt, másrészt bizonyos
témakörök anyagának különleges eljárású tárolása folytán. Így esett tehát a választás
Kabdebó Tamásra, a manchesteri egyetem társadalomtudományi könyvtárának

igazgatójára. Kabdebó a magyar irodalom angliai terjesztésének buzgó apostola: és a
megfelelő szakképzettséggel is rendelkezik.

A bibliográfia több mint negyven oldalas bevezetőjében olvasmányosan össze-

foglalja mindazokat az ismereteket, melyek az alapvető tájékozódásához szüksége-

sek. Ismerteti röviden Magyarország földrajzát, gazdasági életét, történelmét, iro-

dalmát és jelenlegi politikai–társadalmi viszonyait. Természetesen ne valami száraz,
tudományos értekezésre gondoljunk, nevekkel, adatokkal zsúfolva, hiszen ezeket
túlbuzgó igyekezetből fölösleges lenne tömény formában a külföldi nyakába zúdíta-

ni, hanem azok között a véletlenül és váratlanul felbukkanó magyar vonatkozású
adatok között kísérel meg rendet teremteni, amik az újságolvasó, a televízió képer-

nyője szerint tájékozódó, vagy túristaként hazánkba látogató átlagember tudatában
már mint passzív ismeretek ott hevernek. Ellentéte ez annak, amit a „hivatalos”
tájékoztatás óhajt elérni, éspedig annak, hogy egységes szempontú, túlságosan jól

elrendezett, tudományosnak elfogadott igazságokat, vagy féligazságokat nyújtson
ellentmondást nem tűrő magabiztossággal. Kabdebó könnyed hangvételének azon-

ban akadhatnak kritikusai is, a dicséretes szándék talán nem a kiszemelt közönséget
veszi célba, hiszen bibliográfiákat átlagos műveltségű olvasó nem vesz kézbe, mivel
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nehézkesen forgatja, ugyanakkor a tudományos kutató elvárásait az ilyen szórakoztatva oktató bevezetés nem elégíti ki.

Maga a bibliográfia 1094 tételt tartalmaz, s az alfejezetek címszavai kellőképpen

igazolják, hogy Magyarország minden vonatkozásban feldolgozásra került, s a ma-

gyar sakkéletben éppúgy tájékoztat, mintha költők fordítását, vagy a Balatonról
szóló képeskönyvet keresne benne valaki. A felsorolt művek majdnem kizárólag

angol nyelvűek, magyarul vagy más európai nyelveken csak olyan tételeket vett fel
Kabdebó, amit pótolhatatlan jelentőségűnek tart. Jócskán szerepel folyóiratokban

található anyag is; a magyarországi angol nyelvű folyóiratokat, főként a New

Hungarian Quarterly aknázza ki. Időnként egy–egy újságcikk is belekerül a váloga-

tásba. Kabdebó a tételeket röviden annotálja – használhatóságukra és értékükre
utalva.

Tudomásom szerint eddig még nem készült olyan bibliográfia, amelyben az ol-

vasó, vagy kolléga ne talált volna kihagyásokat, illetve ne tartotta volna a kompilátor
rendezőelvét vitathatónak. Kabdebó bibliográfiája sem kivétel. Egy ilyen terjedelmű

bibliográfiába talán nem kellett volna nem angol nyelvű anyagot felvenni, mivel a
néhány magyar szakmunka alapján a nyelvet egyébként sem beszélő kutató úgy vél-

heti, hogy bizonyos szálakat nem érdemes követnie, mivel arról magyarul sincs megfelelő anyag, vagy pedig megnyugszik, hogy a legfontosabb magyar nyelvű anyag

ismeretének a birtokába jutott. Főként akkor, ha azt látja, hogy témájáról angolul

cikkeket, sőt újságcikkeket is tartalmaz a bibliográfia. A kötetet név- és tárgymutató
egészíti ki. Ez minden bizonnyal a kiadó összeállítása és Kabdebó nem is látta, őróla

ugyanis nem tételezem fel, hogy olyan írókat, akiket személyesen ismer, a névmutatóban összecserélne.

Ismétlem, tökéletes bibliográfiát talán még sohasem készítettek, s így Kabdebó

bibliográfiája sem az. De talán így is haszonnal fogják forgatni mindazok, akik Magyarországról és-vagy a kompilátor értékítéleteiről óhajtanak tájékozódni.
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IGRICEK UTÓDA 1
Faludy György összegyűjtött versei, Püski, New York 1980.
Faludy György összegyűjtött verseinek testes kötete kötelezi az olvasót, hogy végig-

tekintse az immár fél évszázados költői pályájának dimbes–dombos vonulatát, annál
is inkább, mivel kevés magyar költő él, aki annyira vonzaná az ellentétes véleménye-

ket, a felsőfokú jelzővel minősített ítéleteket mint éppen Faludy: vannak hűséges
olvasói és esküdt ellenségei otthon is és szerte a világban is. Érdemes tehát szem-

ügyre venni, hogy mi az a titokzatos hatóanyag Faludy költészetében, ami mágneses
erővel vonzza az olvasókat, illetve mint ellenpólus taszítja.

Nemrégiben például Mikes György a Times Literary Supplementben a legna-

gyobb élő magyar költőnek nevezte Faludy Györgyöt. Amikor ugyanott Gömöri

György ezt a felsőfokú jelzőt megkérdőjelezte, Koestler Arthur és Vizinczey István
jelentkezett Mikes véleményének a támogatására. Ezzel szemben a magyarországi
hivatalos kritika és irodalomtörténet-írás mindig is kissé ajkbiggyesztéssel kezelte

Faludy kétségtelenül színes egyéniségét. Kinek van tehát igaza? Valóban nagy költőe Faludy, vagy pedig rímkovács, vásári poéták utóda?

Faludy György Villon maszkjában tört be a magyar irodalomba a harmincas

években. Már ezért sokan megharagudtak rá, s azzal vádolták, hogy az általa közis-

mertté tett Villon-balladák nem Villon művei. Ez kétségtelenül igaz, elég őket öszszehasonlítani Szabó Lőrinc, József Attila vagy Illyés Gyula fordításaival. A felhá-

borodás mégsem érthető és jogosult; mivel minden igazi költő csak nehezen tudja
elnyomni saját költői egyéniségét, ha fordít, s a fiatal Faludy számára Villon csupán

maszk volt, költői magatartás, amit nagyfokú empátiával valósított meg: beleélte
1

Megjelent az Új Látóhatár 1981. évfolyam 3–4. számában.
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magát a középkori vágáns költészet, a goliárdok szerepébe, s ez merészen új volt a
magyar irodalomban, ahol a költészetet sokak szerint fehér ingben és sötét öltöny-

ben illett művelni, bár már Petőfi mezítlábas talpnyomai ott virítottak a költészet
szentegyházának ünnepélyes félhomályában. Olvasói és hívei abban a táborban támadtak, ahol a vaskos diákhumort, a cinizmussal álcázott szentimentalizmust, a
hajnalig

tartó

ivászatok

izzadtságszaggal

elegyült

erotikáját

kedvelik,

a

fenegyerekeskedést, a sörtől kihevült felsőtestek ütemes döngetését, mondhatnánk

azt is, hogy a harmincas években egy bierkeller lett volna az ideális közönsége a

Villon-verseknek. (Nem utolsósorban azért, mivel a Villon–balladák némelyike

akaratlanul a latens antiszemitizmusra is apellál: „Zsidók, kik pénzüket kamatra
adják, / hogy a szegényen bőrt se hagyjanak”.)

A Faludy-versek lényege a rímtechnika: a hatásos, könnyedén odavetett, mégis

biztosan ülő rímek. Példaként bárhonnan idézhetünk találomra: a nyáron / jómadá-

ron; idegen / zsinegen; szélkakas / rézgaras; sárga folt / sárba folyt; kegyelmét / árva

lelkét (Akasztófavirágok balladája). Ilyen kifogástalan rímeket hosszú versben ke-

resztrímben alkalmazni nemcsak merészséget kíván, de költői vénát is, mivel a kifo-

gástalanul összecsengő sorvégek feldarabolhatják a narratív sodrását, s az olvasó, de

méginkább a hallgató figyelmét elvonják a tárgyról. A magyar költészetben Gyöngyösi óta egyre kevesebb bátorsággal alkalmaznak simára csiszolt rímeket (a tiszta

rím, ami a manieristák vívmánya, pl. Velence / kemence / szelence ma már stiliszti-

kai csodabogár). Faludy viszont egész életében a rímet tartotta a vers lelkének, ön-

életrajzában maga is bevallja, hogy igazán akkor volt boldog, ha egy három-, vagy
négyszótagos rímet talált. Ki merné például Faludyn kívül az alábbi rímet használni:

a folyosón Rácz Miska fordul
lovával, a rőt telivérrel

s én sírok, sírok, míg szememet
két sebnek érzem, teli vérrel.

(Kurucok)

Milyen életérzés volt e versek mozgató rugója? Meg nem alkuvó lázadás a világ-

rend, az elfogadott polgári értékek ellen a korai versekben. Ezért a látszólag céltalan
lázadásért bélyegezték Faludyt marxista ellenfelei „kispolgári anarchistának”. A
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kispolgári anarchizmus vádjával időnként persze olyan költőket is megvádoltak,
mint Bertolt Brecht, aki a korai Faludy–versek egyik ihletője: Brecht is éppúgy elő-

ször kenyeret követel a Koldusoperában, s csak azután morált (Erst kommt das

Fressen, / dann kommt die Moral) mint Faludy a Parasztnótában 1934-ben (előbb

kenyért, aztán morált!). Mondhatná valaki azt is, hogy már Szabó Dezső is megfogalmazta ezt a gondolatot híres cikkében, amiben azt állította, hogy éhes gyomorral

nem lehet a Himnuszt énekelni, de Szabó Dezső megfogalmazása a szociális morál
felelősségétől izzott, míg Faludy „A senki fiának” romantikus vagányságával lázadt.

Az élet azonban valahogy mindig óhatatlanul összemosódik az irodalommal, ez

történt Faludy esetében is: a Harmadik Birodalom árnyékában nem lehetett sokáig
fenegyerekeskedni, s Faludy most már életútjában is azonosult középkori bálványá-

val, Villonnal. Útra kelt, s „lábai közt a szél fütyült”, s azóta is úton van. Volt arab
emírek

sakkpartnere,

amerikai

repülőgépen

géppuskás,

hazatérése

után

prohászkaszobordöntögető, recski politikai fogoly, de mindenhol és minden körül-

mények között magyar költő. Közben megtisztelés is érte: lett belőle díszpolgár egy
latin–amerikai országban, s nemrégiben a torontói egyetem díszdoktorrá avatta.

Az életmű hűségesen követi a költő földi állomásait, nemcsak a versek alá írt

helységnevekben, de vándorlásainak és kalandjainak leírásában is. Mert Faludy nem
egyértelműen szubjektív lírai alkat, hanem inkább epikus, verseiben nem a belső

történésekről számol be, hanem a külvilág eseményeiről, vagy azokat kommentálja.

Igaz, hogy korai versei Bertolt Brecht hatására születtek és adósságát Brechtnek

szépen nyugtázta is a Népszavában, amikor Brecht elhunyt; őseit mégis a magyar

krónikások között keresném, a végvári harcok idején ott pengette volna lantját valahol Tinódi Lantos Sebestyén társaságában. Krónikások, hegedűsök, igricek utóda.

Volt idő, főként recski korszakában, amikor verseit papír híján csak fejében ír-

hatta: ezek azok a versek, amelyekben az ifjúi daccal magára öltött Villon maszk
hitelességét a magánzárka tébolyító valósága szavatolja:

Cellám falán akasztófát látok

s hatvan napja nem néztem eget,

de búval–bajjal, múlttal és jövővel

nem gondolok félannyit, mint veled.
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Csak most látom, hogy milyen óriás vagy,
nem bír le bennem félelem, halál

és győzől itt is, vaksi muslicák közt,
ahogy rovom sétámat fel s alá
s e verset mondom ...

írja Zsuzsának a tömlöcből. Ugyanaz a hányaveti magatartás, mint a Villon–
átköltésekben, ugyanaz a lüktető ritmus, de véresen komoly életrajzi háttérrel. A

költői hitelességből semmit sem von le, hogy az indítás hangulatilag összecseng

Oscar Wilde balladájával a readingi fegyházról, vagy hogy egy sor erejéig József

Attila visszhangzik (Most látom, milyen óriás ő), mert a ballada sodró erejű sorai

megigézik az olvasót.

A recski rabnak volt bőven lelki tartaléka, ebből jutott a játékos nyelvnyújtoga-

tásra is:

Ez ám az éles, hideg ész

ki mindenkit kiveséz

Ö Gergely Sándor farlyuka
fölött a szöges kancsuka

Déryt zsebkézzel nyúzza meg

s még Nagy Lajos sem ússza meg.
De Zsolt Bélát, azt kedveli
és Szekfű Gyula kell neki

Németh Lászlónak gratulál

Illyés Gyulának gazsulál...

írja Révai Józsefről. A személyi kultusz idején hozsannázó, aranyszájú poétákon
alaposan és keresetlenül elveri a port:

... ... ...Mit csináljak?

Egy mentségem van márcsak, ha
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odaállok a bamba, talmi

költőcskékhez, a párthoz hű

seregbe, Sztálin seggét nyalni.

(Zelk azt állítja: jóízű.)

De nem csak a kortársak szorulnak, az utókornak is hagyományoz egy–két tréfás

fintort: sok bosszúságot fog majd szerezni a filológusoknak. A fentebb idézett rész-

letek az Emlékkönyv a rőt Bizáncból valók, az Összegyűjtött Versek bizonysága

szerint. Az 1961-ben kiadott azonos című válogatásból azonban hiányoznak. Ösz-

szegyűjtött verseit szuverén módon bővíti és szűkíti (most kihagyta az 1934-es Pa-

rasztnótát), az immár közismert szövegeket átdolgozta (az idézett József Attila illú-

zió is egy javítás eredménye), mert Faludy egyszerre dolgozik az egész életművön,
csiszolja tökéletes rímeit, építi öntörvényű mítoszait. Előszeretettel fordít középkori
obskurus arab költőket, hogy majd ezzel is kenyeret adjon az életművét kutató filológusoknak, utolsó nyelvöltögetésként – a sírból.

Nekem mindig is tetszett a játékosság az irodalomban, nemcsak azért, mert hi-

szem, hogy a papír a tréfát is elbírja, még a vaskos tréfát is, hanem azért is, mert

őszintén rühellem az ünnepélyességet. S ez Faludynak egyik elévülhetetlen érdeme,
hogy a Múzsát olykor csak cemendének, ledér nőszemélynek tartja, s összekacsint
velünk, az olvasóval, s már új játékon, már új költői magatartáson dolgozik. Pózt
kellett volna mondanom, ha nem lenne ebben a szóban egy kis lenézés is.

Erre viszont sem okunk, sem jogunk nincsen: Faludy a századközép infernójának

minden bugyrát ismeri, s ezt a védekezési mechanizmust találta fel ellene.

De megtartotta ifjúkori álomvilágát is: első emigrációja idején a magyar nyelvhez

írt ódát, a börtönben egy régi udvarházra emlékezett nosztalgikusan, vagy gyermek-

korában gyűjtött bélyegekre, ausztráliai, rézmetszésű, hattyús sorozatra. Segített
neki, hogy túlélje a versét idéző, de közben gumibotot lóbáló, vigyorgó pribékjét,
hogy ne járjon úgy, mint rabtársa, Havas Endre a szomszédos cellában, aki ideglázban éltette Sztálint.

Örüljünk tehát, hogy Faludy hírt adott azokról az évekről, amikre legméltóbb

módon csasztuskásan csengő rímekben lehet csak emlékezni, örüljünk, hogy Faludy

György még mindig apadatlan energiával rendezgeti rímeit, s játékos elmével, vagy
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hősi pózban, aszerint, hogy kedve tartja, „lágy, légi, lányos Orpheusként” az „idő
visszhangos folyosóin” közlekedik ide–oda cikázva. Mert sokkal fontosabb ez, hogy

itt van velünk, minthogy eldöntsük a legnagyobb élő költő-e, vagy csak nagy költő,

esetleg kismestere-e a magyar irodalomnak. Majd eldönti az utókor.

De azt viszont már most is nyugodtan állíthatjuk, hogy a Faludy–jelenség egy-

szeri s megismételhetetlen, s azt pedig csak remélni merjük, hogy azok a körülmé-

nyek, melyeknek a Faludy-költészet fontos dokumentuma – soha többé nem ismétlődnek meg sem Magyarországon, sem tágabb hazánk, Európa történelmében.

313

PERBENYIK1
Mára már elfogytak a tennivalóim. Mindent elintéztem. Megírtam Sárának, hogy
megkaptam a fényképeket, kifényesítettem a cipőmet, a kertben mélyre ástam a
kimúlt aranyhalat, nem akartam, hogy a macskák kikaparják. Megetettem a százlá-

búakat, s kinyomtam a pattanásaim. Este még telefonáltam a rendőrőrsre, hogy az
utcában szivárog a gáz, ez ugye behatolhat a közeli csecsemőgondozóba. Elhatároztam, hogy a villanykörtét viszont nem cserélem ki.

Lefekvés előtt altatót vettem be, ami nem szokásom, de most, hogy mindent el-

intéztem helyénvalónak tartottam. Mert ugye, altató nélkül nehéz ügy ... Majdnem

olyan nehéz, mint állítható csavarkulcs nélkül szorosra húzni a csavaranyát. Ezt az
aranyigazságot még Sípos, vagy Hegedűs szakitól tudom, aki sokat káromkodott, ha
nem a megfelelő csavarkulcsot adtam a keze ügyébe. Legszívesebben mindig a fran-

ciakulcsot adtam volna, állítsa be magának. Később azt is megtudtam, hogy a franciák angolkulcsnak nevezik ezt a szerszámot, az angolok viszont majompofának. De

ez már nem a VII. kerületi karbantartó vállalatnál történt, hanem itt a királyhidai
szálloda alagsorában, ahol dolgozott egy francia szaki is, aki a háború után maradt
itt. Mivel ő is külföldi volt, összebarátkoztunk.

Az altatót az egyik vendég fürdőszobájából loptam, azzal, hogy jó lesz majd al-

kalom adtán. Szivárgott a fürdőkád csapja, a tömítést kellett kicserélnem. A csap
aranyozott halat ábrázolt, ilyen elegáns csap közelébe csak ritkán engedtek a szállo-

dában, pedig idestova húsz éves gyakorlatom van a szakmában. Nem volt nálam az
ezüstfogó, a franciakulcs pedig összekaristolja, esetleg be is horpasztotta volna az
aranyozott halat, elkezdtem tehát keresgélni a fürdőszobában, hogy valamit a franciakulcs éles recéi és a díszcsap közé tegyek.
1

Megjelent az Új Látóhatár 1982. évi 3. számában.
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A vendég nő volt, már ötször telefonált az ügyeletre, hogy a fürdőkád csapja cse-

peg, s ez nagyon idegesíti. Kaliforniából érkezett társasutazással, hajnalban. Mivel

én voltam az ügyeletes szerelő, mennem kellett. Pedig szerettem az ügyeletet, általában békében alhattam, a túlórapótlék is megérte. A családos szakik nem vállaltak

ügyeletet szívesen, pedig emberemlékezet óta nem történt semmi nevezetes éjjel.
Most mégis hajnali háromkor zavartak fel egy csöpögő csap miatt. Mert, ha leg-

alább kazánrobbanás lett volna. Az anyja istenit az ilyen idegbajos kurvának, miért
nem csukja be a fürdőszoba ajtaját, s akkor nem hallja, hogy csöpög a csap!

A nő fiatal volt, talán ha harminc, hosszú gesztenyeszínű hajjal, magas, nyúlánk,

ezt biztosan nem overallos tömzsi vízvezetékszerelők kefélik ... Az egész fürdőszo-

bában nem találok semmit, vissza kell mennem az alagsorba az ezüstfogóért. Az
ezüstfogó tegnap még a szerszámos ládában volt, s mára lába kelt. Nem adtam kölcsön senkinek, az ember szerszámot nem ad kölcsön.

Matatás közben nem tudtam megállni, hogy a nő szétdobált holmijába bele ne

túrjak. Bevallom, a kíváncsiság hajtott, van-e nála antibébi tabletta. Nem tudom,

miért ne lett volna, de ez izgatott, így találtam az altatót. Tuinal. Az egyetlen altató,

amit névről ismertem. Valamelyik híres popsztár vette be, be is krapált tőle. A lapok

sokáig foglalkoztak az üggyel. A név megmaradt a fejemben. Nincs jó memóriám,

de időnként különös nevek, vagy szavak megmaradtak, csak az baj, hogy általában
nem emlékszem mit jelentenek, ha eszembe jutnak. A tuinalról rögtön eszembe

jutott a popsztár története. Csak nem valami popsztár nője a gesztenyehajú is? Biz-

tosan fényképezték már meztelenül, de nem emlékszem, hogy láttam volna a képét
ott a harmadik oldalon, ahol mindig van egy bika jó nő.

Ennyi gyógyszert még életemben nem láttam. Én csak egyféle gyógyszert kedve-

lek, a sört. Az mindenre jó, csak sokat kell tőle brunzolni, meg másnap nincs kedve

az embernek melózni. Éppen zsebrevágtam az altatót, amikor a nő rámnyitott. Ellenségesen méregetett:

Nincs még kész? – kérdezte kihívóan – fürödni akarok!

Hogy miért baj a csöpögő csap fürdés előtt – ez nem fért a fejembe. Nézem a ha-

talmas ovális kádat, ebben bizony ketten is fürödhetnek. Egyszerre. Fürödhetnénk.

De a 178 centiméteres kaliforniai nők nem fürdenek 158 centiméteres férfiakkal.
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Bár kis ember nagy bottal jár, nekem még nem volt ilyen szerencsém. Illetve volt, de

az a nő 180 centiméteres 80 kilójával tepert le. A nagy darab hústömeg lehetett vagy
negyven éves. Egy biztos, soha nem fényképezték meztelenül. Igaz, néha persze

ilyen hústornyokat is látni a pornofilmekben láttam, én is egy olasz filmet, ami tele
volt kövér nőkkel. Ha nem innék annyi sört, én is vékonyabb lennék. Magasabb
ugyan nem, de karcsúbb.

„Negyven év körüli, nem dohányzó szakmunkás asszonypajtást keres, házasság is

lehetséges” – jeligére. Arról, hogy iszom, hallgatok. S ha lesz jelentkező, addigra

lefogyok. Szabadságot veszek ki, naponta kétszer beveszem a tuinalt, s ha egy hétig
alszom, lefogyok. Meg nem árthat, makkegészséges vagyok. Csak vizet iszom, mikor felkelek, semmi baj nem történhet. Pocak nélkül kívánni fognak a nők.

Közben a gesztenyehajú csak néz rám, várja a választ. Valamit mondani kellene,

valami szakszerűt, amit bevesz.

Nem egyszerű tömítésről van szó – mondom tagoltan –, pogányforrasztásra lesz

szükség. Úgy sem tudja, mi a pogány forrasztás. Az emberek buták. Legtöbbjük
nem ért alapvető dolgokhoz.

Ezért tud pénzt csinálni, akinek szakmája van. Mondhattam volna hegesztést is.

Civilek nem tudják a különbséget. Kezünkben vannak. A szerelők kezében. Eszembe jut az aranyhal otthon. Otthon? A főbérleti szobában, ami olyan mintha albérlet

lenne. Ha nem szórnám a pénzt, lehetne rendesebb is. De soha nem tudom megáll-

ni, hogy munka után vagy szabadnap ne kössek nyakkendőt, s frissen borotválva ne

üljek be valahová. Ez pedig sokba kerül. Ha fusizok, elmegyek vacsorázni valami
jobb helyre. Akkor elfelejtem, hogy csak szerelő vagyok, tömzsi és külföldi.
Szóval az aranyhal.

A nő még mindig ott áll. Nem értette, mit mondtam neki. A kiejtésem. Bár Mi-

ke is panaszkodik, hogy az amerikai vendégek őt sem értik. A kaliforniai nő megvonja a vállát, ereszti a vizet, s elkezd vetkőzni. Engem semmibe sem vesz. Mintha

ott sem lennék. Fejembe megy a vér, ahogy közömbösen vetkőzik. Jó alakja van.
Mint a filmeken. Kár, hogy borotválja a hónalját. Mikor meglátom a lába közti kis,

gesztenyeszínű, selymes háromszöget, nem tudok uralkodni magamon. Lesz ami
lesz, rárohanok, a nő dulakodik, segítségért kiabál – – – – – – – – – – – – – – – – – –
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

A rendőrségen már tizedszer ismétlek mindent részletesen, a fogalmazó mégsincs

megelégedve. Megint visszavisznek a cellába, gondolkozzam, hogyan is történt.

Mennyire fognak ítélni? Az állásomat biztosan elveszítem. Mihez kezdek? Maszekoskodhatnék, de nincs meg hozzá a fellépésem. Központi fűtést biztos nem bízna
rám senki.

Másnap délben kerülök megint a fogalmazó elé. Csak ennyit mond:
Itt van a cucca, ezt itt írja alá, s menjen a fenébe!

Hápogni sem tudok a meglepetéstől. Visszaoldalgok a hotelba, jó félóra a rend-

őrségtől. Bemegyek jelentkezni az irodába, a művezető éppen telefonált. Udvariasan
mondogatja, igen, igen. Úgy néz rám mintha sohasem látott volna. Egyik lábamról
a másikra nehezedem. Egy idő múlva szenvtelen hangon beszélni kezd:

Kutya szerencséje van Leslie, hogy Miss Chandelier visszavonta a vádat, mielőtt

tovább utazott. Nekünk igen disztingvált vendégeink vannak, s nagyon kínos lett

volna, ha az újságokba kerül az ügy. Természetesen, semmit nem számítottunk fel
Miss Chandeliernek, s az igazgatóság kocsiján vitettük ki a repülőtérre. Megérti,

hogy egy luxushotel nincs berendezkedve hasonló botrányokra. – Egy borítékra

mutatott. – Most jött meg a számfejtőktől, természetesen Miss Chandelier számlá-

ját kiegyenlítettük a béréből. Kettő font 57 penny van benne. Legyen szíves számol-

ja meg, s írja alá a felmondólevelét. Ha valamelyik alkalmazottunk saját elhatározásából válik meg tőlünk, nincs módunkban végkielégítést adni. Mivel mi is emberek

vagyunk azonban – s itt jelentőségteljesen órájára pillantott – a bérét péntekig, tehát
holnapig számfejtettük, s holnap már nem kell bejönnie – tette hozzá megkönnyeb-

bülve. Azt javaslom tehát, Leslie, hogy szedje össze a szerszámait, mielőtt még szaktársai visszatérnek az ebédszünetből ... – s itt hirtelen abbahagyta, mintha kimerítet-

te volna a beszéd, s elmerülten tanulmányozni kezdett egy papírlapot.

A királyhidai luxusszállóban kereken kilenc évig dolgoztam. Most két font 57

pennyvel az utcán vagyok. Ebből vehetek három pint sört. Holnap lakbért is kell

fizetnem. A rendőrségen mindent visszaadtak, amit a zsebeimből kirakattak, még az

altatót is. A tuinalt. Nézegettem a kis, barna üveget. Majdnem színültig van. Vajon,
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észrevette-e Miss Chandelier, hogy hiányzik? Vagy azt gondolta, hogy otthon felejtette San Diegóban. Az üveg címkéjén ugyanis egy San Diego-i patika címe.

Itt az alkalom, új életet kezdek. A fogyókúrával kezdem. Ha sikerem lesz a nők-

nél, Miss Chandaliernek köszönhetem. Ha alszom egy hétig, nincs kiadásom. – – –

– – – – – – – – – – – – – – – – – –– – – – –Bódult álomból riadok fel. Egy szó kóvá-

lyog a fejemben. Perbenyik. Ez az altató neve. Nem, az altató tuinal. Perbenyik.

Most már emlékszem, Perbenyik az egyik osztálytársam volt, Perbenyik Sándor. A
legjobb latinista. Mert akkor még tanultunk latint. Bábi tanította. Vékony anyagból

készült rakott szoknyában magyarázta a 3. deklináció rendhagyó főneveit. A napsugár áthatolt a szoknya anyagán s körülrajzolta formás lábait. Ezt csak a falmelletti
padsorban ülők látták, az ablak mellettiek nem. Perbenyik az ablak mellett ült s
éretlennek tartott bennünket, akiket Bábi lába jobban érdekelt, mint a latin nyelvtan

... Várjunk csak ... Perbenyik Sanyi. Erőlködöm, nem látom az arcát... Milyen marha vagyok, az a jó latinista nem Perbenyik volt, hanem Pandák ..., nem Perbíró.
Perbíró volt az eminens latinista.

Perbenyik. Megvan. Most már biztos vagyok benne. Apám mesélte, mikor sza-

badságra jött a frontról, hogy a partizánok a perbenyiki mocsarakban rejtőztek. Ott
a perbenyiki mocsarakban találtak meg egyszer egy járőrt. Meztelenek voltak, a

partizánok zsebet vágtak a hasukba, s abba dugták a kezüket. A járőrparancsnok,

Ludányi zászlós még élt. Golyót kellett ereszteni a fejébe, hogy ne szenvedjen, így
mondta apám ...

Perbenyiki mocsarak, a fenét! A Priprijeti mocsarakban voltak a partizánok.

Perbenyik nagyapám szülőfaluja. Ott született nagyapám, ott lett asztalos, apám
folytatta a mesterségét. Jól jött ez a fronton. Ügyesen, gyorsan, szakszerűen ácsolta a

koporsókat. Soltész tizedes! – idézte apám a felettesét – egy kis megbízatás lesz!
Ilyenkor vette apám a fűrészt, baltát, vonókést s két bakával meg egy üveg rummal
mentek faanyagot keresni... Nagyapámtól tanultam tisztességet és rendet. „Ami egy

tetű bőrénél többet ér, nem szabad eldobni” — mondogatta – mikor, a friss, jószagú

forgácsot seperte a műhelyben. Külön a gyalúforgács, külön a fűrészpor. A forgács a
begyújtáshoz kell, a fűrészpor a füstölőbe. A görbe szögeket kiegyenesítette, a rozs-

dásakat beolajozta. Zöld üvegben állt az olaj, libatoll volt benne ... Borotválás után
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Miss Chandelier is beolajozta a hónalját... Kezdem összekeverni a dolgokat. Nagy-

apám nem Perbenyikben született, hanem Privigyén. Pontosabban Privigyénben.
Senki nem hitte, hogy nem Privigye a falu neve.

Perbenyik sem Perbenyik, hanem Erdőbénye. Persze, hogy Erdőbénye. Erdőbé-

nyei Állami Gazdaság. Amit hamarosan átneveztek Belojannisz Állami Gazdaságra.
Ott kellett jelentkeznem, amikor cséplési ellenőr akartam lenni. Volt ott egy tömzsi
legény, félkézzel dobta a hátára a félmázsás búzazsákot. Csak úgy, virtusból.

Megvan. Perbenyiknek hívták azt a cseh légionistát, akit felakasztottak. Megad-

ta magát, mikor kifüstölték őket a Rotó házból. Térdre esett, jajgatott, elővette

zsebéből a felesége és a kisfia fényképét, úgy könyörgött kegyelemért. De mégis
felakasztották. A katonai rögtönítélő bíróság. A nagybátyám látta az akasztást, ak-

kor nyilvánosan akasztottak. Előbb a vörösök, aztán a fehérek ... Vagy az a jugoszláv
partizán lett volna, akit nem sikerült elfogni, miután kitörtek a börtönből? Az új-

ságban ilyen címek voltak: „Perbenyik a hegyekben bujkál állig felfegyverezve.” Nem
mehettünk kirándulni madarak és fák napján. Vagy anyák napján. Illetve pünkösd-

kor. Veszélyes rablógyilkos volt ez a Perbenyik. ötvenhatban még élt, s Kaliforniába

szökött, öreg ember lehet, ha még él. Tudom, apámnak jó barátja volt, hármasban
ultiztak nagyapámmal. A patikát nyilván a fia nyitotta, de árultak ezüstfogót is. Én

is ott vettem az enyémet, kedvezményes áron ... Jó ezeket tisztázni, most hogy mindent elintéztem, mindent rendberaktam. Mert mára már elfogytak a tennivalók.
Megírtam Sárának, hogy megkaptam a babzsákot, kifényesítettem a cipőmet, a

kertben mélyre ástam a döglött aranyhalat. Megetettem a százlábúakat a tetű bőrével, kezeltem a furunkulusaimat. Intézkedtem a gázszag ügyében.

S most már csak Perbenyik van hátra. A Perbenyik ügyet kell tisztáznom. Csak

jobb memóriám lenne. Bosszantó, hogy éppen most jutott eszembe, amikor mindent elintéztem. Levelet nem várok, az aranyhalat sem kell etetnem. Mivel minden

káros szenvedélytől mentes vagyok, könnyű dolog lesz új életet kezdeni Miss
Chandelierrel.

Perbenyiket egyszerűen nem említem neki.
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F ERDINANDY G YÖRGY VÉDELMÉBEN1
Azt írja Monoszlóy Dezső Ferdinandy új novelláskötetéről szólva (Két szerző –
három kötet, ÚL 1982/3–4. sz.), hogy Ferdinandy „a kötet utolsó oldalán az előző

köteteiről szóló pozitív kritikai véleményeket csokorba gyűjtve prezentálja ...” A

novelláskötetet a Szepsi Csombor Kör adta ki, s az angolszász országok kiadói gyakorlatát követve a kiadó helyesen, vagy helytelenül, valóban közöl korábbi kritikákból idézeteket. Nem szükségszerűen „pozitív” véleményeket, de minden esetben

jellemzőeket. Ferdinandy György tehát ártatlan. A könyveket szerkeszteni szokták,
legalábbis Londonban ez a szokás.

1

Megjelent az Új Látóhatár 1983. évi 1. számában.
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HOMO POLITICUS1
– Szabó Zoltán halálára –
Babits Mihályról írott szép esszéjében állapítja meg Szabó Zoltán, hogy „minden
magyar író belerajzol néhány tájat a mappába”. Most, hogy ő is elment, világosan
látjuk, nem csak hazai tájakat rajzolt bele a magyar irodalom mappájába, nemcsak
Tardot tette fel a társadalmi igazságtalanságok jelképeként a magyar irodalom térké-

pére, hanem nyugat–európai, főként angol és francia tájakat is; Josselin pedig, ahol a
független és szabadságszerető breton nép fejedelmeinek, a rohani hercegeknek a vára

áll, odakerül az irodalmi nemzet térképére, Borsi, Széphalom, Cseke, Pusztakamarás, Rácegrespuszta, Sajkód és Szárszó mellé.

1912 június 5-én született Budapesten, s a Visegrádi utcában nőtt fel, ami pe-

remvidék volt, nem földrajzi értelemben, hanem „a város és külváros között, a polgárság és a munkásság között, két osztály határán”. Ennek a szülőföldnek egy határozott mondanivalója volt: az emberek társadalmi helyzetének különbözőségéről

szóló tételt illusztrálta a fiatal gimnazistának, aki reggel délnek indult a Belváros felé

a piarista gimnáziumba, délután pedig a körúton kívül északnak a népkönyvtárba,
egyre kormosabb utcákon. „Még a szaga is más volt az utcának házunktól északra,

mint házunktól délre” – írja a Szerelmes földrajzban, s talán ezek azok a mozzana-

tok, melyek a társadalmi felelősségvállalás irányultságát környezeti tényezőkként
meghatározzák a még nem „görög–pótlós” gimnáziumban érettségiző fiatalemberben.

Mert Szabó Zoltán költőnek készült, húszéves amikor Babits Mihály beválogatja

az Ú j anthológiaba, de mint szintén egyik esszéjéből tudjuk, el is tanácsolta a költé1

Megjelent a müncheni Új Látóhatár 1984. évi 3. számában.
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szettől: „Mondandójának veleje az volt, hogy az átadott két tucat vers olyan emberre

vall, akiből jó prózaíró lehet.” Babits tanácsa szerencsés irányba terelte a tehetséget;

pedig már zászlót is bontottak. Rózsahegyi Györggyel, Papp Miklóssal, Boldizsár
(akkor még: Bethlen) Ivánnal, Hegedűs Gézával és Rónai Mihály Andrással meg-

alapították a Névtelen Jegyző című folyóiratot, amelybe Karinthy Frigyes, Kárpáti
Aurél, Tersánszky J. Jenő, Illyés Gyula és Fenyő László is adott írást, csak a Philadelphia kávéházban trónoló Szabó Dezső mordult rá az írópalántákra.

A tüneményes pálya ezután indul. 1933-ban Boldizsár Ivánnal megalapítják a Fi-

atal Magyarság című folyóiratot, majd már egyedül alapítja, szervezi és vezeti a Fiatal

Magyarság Szociográfiai Munkaközösséget 1934-ben. Ennek a munkaközösségnek

készül, mintegy eligazításul a tardi szociográfiai felmérés, mert volt egy felnövő nem-

zedék, amelyiket nem Thomas Mann, vagy Rilke, de nem is távoli bennszülöttek

sorsa érdekelte és izgatta, „hanem az, hogy mit kellene itt, Magyarországon csele-

kedni. … hogy mit csináljunk a magyar szociális helyzettel? Úgy vágtam ki magam,

hogy azt válaszoltam: miután nem tudjuk, hogy miben áll ez a helyzet, először talán
meg kellene ismernünk, fel kellene térképeznünk”. Szabó Zoltán intellektusa a

pragmatizmust sugallta, nem a spekulatív magyarázatot. Az eredményt ismerjük, A
tardi helyzet immár félszázaddal megjelenése után sokat és klasszikusként idézett

mű, aminek centrifugális ereje a huszonnégy éves fiatalembert egy csapásra a magyar
irodalom központjába szippantotta. Vagy mint Gombár Csaba állapította meg nemrégiben a Cifra nyomorúsággal kapcsolatban, éppen a mai és hazai közismertségéről:

„Kevés könyvíró dicsekedhet akár tízszer ennyi könyv megírása után is ilyen szellemi
jelenléttel”. Mert országos vita következett, s terjedelmes tanulmányokban méltatták
olyan egymástól eltérő jellegű szerzők, mint Bajcsy-Zsilinszky Endre, Bálint György,

Braun Róbert, Darvas József, Fábry Zoltán, Kassák Lajos, Kodolányi János, Oláh
György, Rónay György, Török Sándor és Veres Péter. És mert ennek a vitának
visszhangja a hatvanas évek végén induló szociográfiai felmérések, tardi helyzetrajz-

ok, melyek némi önelégültséggel vették tudomásul azt, amit egyébként is tudtunk,
hogy a „tardi helyzet” megváltozott. Tard a szocializmus hatékonyságának próbaköve
lett.
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Azon nem lehet csodálkozni, hogy a fiatal Szabó Zoltán nem a Nyugathoz csat-

lakozott, „érettségim után, meglehetősen éretlenül, akadémikussá száradt lapnak
tekintettem a Nyugatot” – írja visszatekintve. Nem csatlakozhatott oda, hiszen ismét

volt „Fiatal Magyarország”, ezúttal nem a Pilvaxban, hanem a Centrál kávéházban
ülésezett vezérkara: fegyvertársait itt találta meg Szabó Zoltán a négyzetesen gyorsu-

ló években. Ha csak említjük is a mérföldköveket, megszédül a mai lassú pergésű
időhöz szokott elme: spanyol polgárháború, Márciusi Front, Anschluss, München,

bécsi döntések, Teleki öngyilkossága, kassai bombázás, Voronyezs és Szárszó, ahol
Németh László, mint a „pápuák” küldöttje azt kérdi: „Nem lehetne-e Új–Guinea a

pápuáké?” A Harmadik Birodalom árnyékában.

Mit csinál ezalatt Szabó Zoltán? Szervezi a Szellemi Honvédelmet a Magyar

Nemzetben. Németellenessége, mely egybeesik a baloldal jelszavával (Nem semlegesség, hanem németellenesség!), nem taktikai lépés nála, mélyebbre megy, racioná-

lis, francia–orientációjú műveltsége irtózik az elméleti konstrukcióktól, a teuton
misztikától, s a francia összeomlás után is hitet tesz, himnikus sorokat ír élete el nem

múló szerelméhez, a francia szellemhez: „A francia Szép nem esett el a Meuse-nél és
a Somme-nál. S ez, a Szépség, mely Franciaországban termett, fegyvereknél fontosabb, erőnél hasznosabb. S reméljük, a közös Európa javáért mindennél tartósabb is.

Franciaországgal szemben a magunkfajta sohasem homo politicus volt. Hanem homo aestheticus.”

Kulcsmondat ez a vallomás az összeomlásban, mert Szabó Zoltán egyszerre volt

homo politicus és homo aestheticus. Alkata, hajlamai, tehetsége, embersége, ízlésé-

nek finnyássága, csalhatatlan formaérzéke szerint harmóniára törekvő homo
aestheticus; akarata, küldetésvállalása, lucidus elméje, helyzetelemző készsége, tettvágya és igazságszeretete miatt pedig homo politicus.

Pár év alatt mindent megkapott: egymás után jelennek meg könyvei, utazásáról a

Balkánon ( A Vaskapun túl, 1937) Németh Lászlóval, Keresztury Dezsővel és Bol-

dizsár Ivánnal, mert tekintetét nemcsak a nyugat–európai művelődés eszményeire

vetette, a szomszédos országok intellektuális erőit is felméri; a Cifra nyomorúság

(1938), ami már a Magyarország Felfedezése sorozatban jelenik meg Cserépfalvinál,

mivel az Athenaeum kiadó törléseket kíván, s ezeket elutasítja, és talán legszebb
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könyve a Szerelmes földrajz (1942), melyben lírai alkata szerencsésen ötvöződik

elemző- és leírókészségével. De egymásután érik a társadalmi megbecsülés jelei is,

1939-ben Babits neki adja a Baumgarten díjat, Pethő Sándor felkérésére 1939-től a

Magyar Nemzet belső munkatársa, 1941-től irodalmi szerkesztője; 1940-ben a francia kormány ösztöndíjával Párizsba utazik s ebből születik bátorhangú és vallomásos
útikönyve, az Összeomlás (1940), amit a Nyugat ad ki. Még első könyve hatására a

belügyminiszter felkérésére szociális tanácsadó lesz Bihar megyében. A Szerelmes

földrajzért 1943-ben elnyeri az Akadémia Kőrösy Flóra jutalmát, de ennél is nagyobb jutalom, amire a könyv második kiadásában emlékezik vissza Szabó Zoltán:

„A másik emlékezetes jutalom – ugyancsak 1943-ban – valahonnan Oroszországból

érkezett. A tábori posta bélyegzőjével. A levelet a kitűnő Borbíró Virgil, az építész
írta, katonasorból. Azt mondta el, hogy jót tett vele a könyv: a sivár sztyeppén, a

kietlen ukrán télben nyájas és ismerős hazai tájakra vitte.”

Szekfű Gyula felkérésére a Magyar Szemlébe is gyakran ír; ismeri a legkiválóbb

politikai elméket: Bethlen Istvánt és Teleki Pált. Szekfű és Németh László vitájában
Szekfű oldalán állt, mivel benne „egy lassú, talán túl óvatos, de határozott reform-

szellem mentorát” látta, míg Németh László „a szerencsétlen mélymagyar–
hígmagyar antitézissel Szekfű nagymagyar–kismagyar ellentétpárját formálta át
misztikára és öncsonkításra csábító elméletté”. Mindenképpen a nagy öregek pártján

volt, Babitsról is tudta, hogy az állítólagos elefántcsonttoronyba zárkózó, nem hiva-

talos (mert a „hivatalos” Herczeg Ferenc!) írófejedelem: „az új, népbarát irodalom
híve és pártfogója, de csak akkor, ha e népbarát irodalom valóban irodalom. De csak
ebben az esetben, mert semmiféle cél nem menti nála a tökéletlen eszközöket.”

Szabó Zoltán ama emlékezetes Szárszói Konferencián nem vett részt, nem volt

jelen Illyés Gyula sem, hogy miért, ennek taglalására talán nem ez a tisztelgő írás a
legilletékesebb hely, Szárszó jelentőségét viszont mégis összefüggéseiben nézte: „. . .

az írók és az ifjúság találkozása. Ez semmiségnek hangzik. Nem az. A magyar történelemnek jövő felé mutató pillanataiban általában írók és ifjúság találtak egymásra.
Ez történt 1848-ban a Pilvaxban, ez történt 1937-ben, a Márciusi Front alakulása-

kor, a Centrálban és a Múzeum előtt. S ez történt 1936 októberében a Bajza utca és
az Egyetemek között.”
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A német megszállás után Gülbaba utcai lakását felszámolja, október végén a

Mátrába megy, s Parádfürdőn várja ki az inferno elvonulását. 1945 januárjában Deb-

recenbe indul jelentkezni az Ideiglenes Nemzeti Kormánynál, s elvállalja a hivatalos
lap, a Magyar Közlöny szerkesztését, kiadásának és terjesztésének megszervezésével
együtt.

Valljuk meg, hogy Szabó Zoltánnak voltak illúziói a korszakváltással kapcsolat-

ban, a magyar társadalom radikális reformját a moszkovita logokratáktól várta, s a
változásoknak tevékeny részese kívánt lenni. Révai nagyra tartotta a falukutató író-

kat, szövetségeseket keresett bennük, és szüksége volt rájuk a népfrontpolitika taktikai céljaihoz.

Szabó Zoltán azonban lényeglátó, szubtilis elme volt, s kettejük között hamar

összetűzésre került sor. A MADISz folyóiratának, a Valóságnak a főszerkesztője

Bibó István cikke miatt került ellentétbe a magyar kultúra főmanipulátorával. Révai
magához rendelte a Valóság főszerkesztőjét és „... egyre hevesebben és egyre lendü-

letesebben ismételte azt, hogy a Bibó–tanulmány a demokráciát fenyegeti. Mindez
furcsán hatott. A jelenetben az volt az elképesztő, hogy egy tömegpárt vezetője, egy

megszálló nagyhatalom árnyékában az ellen ágált kitartó szenvedéllyel, hogy egy
negyven oldalas értekezés egy ötszáz példányban kinyomtatott időszaki folyóirat

hasábjain eljuthasson az olvasóhoz. Ettől féltette pártját.” A tanulmány megjelent, de
nem volt kétséges, ki lehet a győztes hosszú távon. Elmúltak a mézeshetek, s a pári-

zsi követségre kerülő, diplomáciai beosztásban szolgáló Szabó Zoltán a tizenkettedik
órában 1949 júniusában, a Rajk–per előtt levonja következtetéseit és disszidál. Pedig

hasznos szolgálatokat tett a magyar kultúra érdekében a francia fővárosban. Foyer

Culturel-et létesít s kiállító helyiséget rendez be a követség épületében, s itt Csont-

váry–, Rippl-Rónai–kiállításokat szervez, s a megnyitókra a francia irodalmi és művészeti élet kiválóságait gyakran sikerül meghívnia, s ennek eredménye, hogy a „háborús bűnös” Magyarország modern művészetének kiállítását létrehozza Jean Cassou

segítségével a Musée de l'Art Moderne termeiben. Volt szüksége a fiatal magyar
demokráciának a jó hírre, hiszen Rákosinak már „álmatlan éjszakái” voltak, készült a

politikai ellenzékkel való leszámolásra. Ami Magyarországon történt, persze nem
volt egyedülálló, s a párizsi lengyel követség kulturális attaséja, Czeslaw Milosz talán
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ugyanakkor döntötte el, hogy nem maradhat állami szolgálatban, amikor Szabó Zoltán.

Ezzel az elhatározással kezdődik Szabó Zoltán életútjának és írói pályájának má-

sodik szakasza: áttelepszik Londonba és a Free Europe Committee meghívására
1951-től a müncheni Szabad Európa Rádió londoni munkatársa 1974-ig, amikor is
nyugdíjba megy. A rádiós munka robotjának taposómalma nem kedvez a tehetség-

nek, mindenki tudja ezt, aki határidős munkakörben dolgozott: a határidők Damoklesz kardjaként függtek Kosztolányi vagy Karinthy feje fölött is: az ötletek vagy gondolatok kiérlelésére kevés idő marad, s a mennyiség a minőség rovására megy. Szabó

Zoltán a majd negyed százados munka alatt mintegy 5000–6000 flekket írt, ezekből
kiadódna 10–12 kötet. Szerzőjük betegeskedése ellenére, az utóbbi években gondol-

kodott azon, hogy az anyagból válogatást tesz közzé: ez az angol kulturális élet belülről nézett keresztmetszetét adná collage formájában.

A hidegháború reménytelen jégkorszakába a magyar forradalom tűzözönt hozott,

legalábbis néhány évre, legalábbis a nyugaton élő magyar intellektueleknek. A forradalom kilendíti a rutinmunkából: nem lehet meghatódottság nélkül olvasni a forra-

dalomról szóló naplójegyzeteit, melyek Kívülről címen jelentek meg az Irodalmi

Újságban. Bekapcsolódik a hirtelen megélénkülő emigráns irodalmi életbe, elvállalja

a Magyar Írók Szövetsége Külföldön főtitkári teendőit, s az írószövetség egyik leg-

fontosabb vállalkozását szervezi meg: a könyvkiadást, mint a Magyar Könyves Céh
sorozat szerkesztője. Irodalompolitikai érzékét bizonyítja, hogy a sorozatot a bebör-

tönzött Déry Tibor novelláinak kiadásával kezdi, ez a kötet még ma is tartalmaz

olyan novellát, ami Magyarországon, Déry Tibor munkáinak gyűjteményes kiadásában nem jelent meg. Az akkori sajátos viszonyok közepette nagy nehézségek árán
szedi össze Bibó István folyóiratokban található tanulmányait, s ezek, bevezetésével,

melyben rámutat, hogy „a könyv egy fogoly gondolkodó írásait szabadítja ki könyvtá-

rak folyóirattermeinek celláiból”, Harmadik út címen jelennek meg 1960-ban. A

könyv a Bibó István politikai eszméivel éledő ellenzéki gondolkodás közvetlen előzménye és sokáig alapműve. Barátjával, Révai Andrással kerülő utakon tartják a kapcsolatot az 1963-ban szabad lábra helyezett Bibóval, s az ő érdemük, hogy Bibónak
könyve jelent meg angolul.
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A legfontosabb Szabó Zoltán számára azonban, hogy a forradalom után külföldre

kerülő fiatal értelmiségi nemzedékkel akadálymentesen szót ért, s így megteremtődik

az a kellemes közeg, mely feltölti életkedvvel, s a cselekedetnek ismét értelmet ad.
Kiadja a fiatal költők antológiáját. Kilenc költő címen, s a fiatal értelmiséget maga

köré gyűjti, rendszeres találkozók formájában egy dél-kensingtoni kávéházban, mely
az asztalfőn ülő, s a delelőn túljutott írónak talán a Centrál kávéházat idézi, a fiataloknak pedig eleven kapocs a múlttal.

A hatvanas évek első felében, Cs. Szabó László kifejezésével élve ő is „a repülő

egyetem” rendkívüli tanára. Szívesen és figyelmesen hallgatják meg a hollandiai Mi-

kes Kelemen Kör tanulmányi hetein, az Európai Magyar Evangélikus Ifjúsági Konferenciákon, s az 1964 végén megalakuló Szepsi Csombor Körnek is egyik mentora,
kritikus szemléletű, de nélkülözhetetlen alappillére.

Az emigráns irodalompolitikában a konzervatív irányzat képviselője: a dialógussal

nem áll szemben, de szigorú feltételekhez köti az érintkezést a magyarországi hivatalos szervekkel: az anyanyelvi konferenciák kölcsönösen hasznos voltát nem ismeri el,

ugyanígy a magyarországi publikálást is hosszú időn keresztül olyan engedménynek

tekinti, melynek kárvallottja csak a nyugaton élő magyar író lehet. Mindez összefügg
azzal a koncepciójával, amelyet az emigráns Teleki Sándorról elmélkedve ír le: „az

emigráció a hazai valóságtól független helyzetben van, ebből adódik bizonytalansága

és intellektuális értéke”. Egyfelől félti az emigrációban élő író szellemi függetlenségét, másfelől tudja, hogy a közönségnélküliség az író elbizonytalanodásához vezet, s
ez is intellektuális értékcsökkenést eredményezhet éppenúgy mint a függetlenség

feladása. Szabó Zoltán elvei szerint élt: az elmúlt harmincöt évben nem volt Ma-

gyarországon. Ez nem jelenti azt, hogy nem kísérte figyelemmel a hazai szellemi élet
alakulását, de abban semmi vigasztalót nem talál. Bibó nyomán „hazugság–

rendszemek” nevezi azt, amire a hatalom legitimitása épül: „Ha a függőségeket függetlenségnek, kis szabadságokat szabadelvűségnek, forradalmat ellenforradalomnak
kell mondani, maga a rendszer lehet aránylag türelmes, józan vagy okos egyben–
másban. Ám ettől az alapvető hazugság hazugság marad.”

Véleménye az értelmiség és a hatalom kiegyezéséről nem is annyira lesújtó vagy

elítélő mint inkább csak kesernyés: „Számos művelt és jószándékú hazai barátom
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hangoztatja, kecsegtetésként, hogy a mostani szakasz éppúgy megvalósítja 56 céljait,
ahogy hatvanhét 48-ét, hogy ma Budapesten a Monarchia régi szép napjaira emlé-

keztető atmoszféra s valójában kiegyezés történt. S ha megkérdezem, hogy ki egyezett ki kivel ... elszomorodott pillantás a válasz.” Ezek a gondolatok a derűlátó hat-

vanas években kerültek papírra.

Mivel Szabó Zoltán nem csak elitista volt, hanem maximalista is, a nyolcvanas

évek elejére már végérvényes látleletként, post mortem vizsgálatként írja le az ország
helyzetét: szélvédett helyen megfeneklett hajóhoz hasonlítja, melynek helyzete stabi-

lizálódott, s a hajó kapitánya csupán a matrózlázadást tartja egyedül veszélyesnek az

oldalára dőlt hajó jövőjére nézve, melyről egyébként is kimutatták szakszerű magyarázatokkal, „hogy a megfeneklés révbeérés volt, s a zátony: kikötő”.

Végérvényes konklúziója ez egy olyan elmének, mely alapindíttatását Bocskaitól

vette: „úgy cselekedjünk, hogy megmaradjunk”, s melynek alapvető magatartása a
szolgálat igénye, ami meghatározta írói feladatait. Ennek az írótípusnak a vonulata
Szabó Zoltán esetében Zrínyiig nyúlik vissza, s Rákóczin, Kölcseyn, Eötvösön ke-

resztül ér el Adyig, a jelenig. Mert számára Babits és Szekfű Gyula már közvetlen
hajtóerő, Illyés és Bibó pedig fegyvertárs. Nem jelenti ez azt, hogy Szabó Zoltán
szellemi arculatát például Petőfi nem alakította, elég, ha belelapozunk a Szerelmes
földrajzba, vagy, hogy a reformkori utazók, Szemere Bertalan, Bölöni Farkas Sándor

nem tartoznak hozzá szellemi háttérhálózatához, csupán annyit, hogy ezeknél az

íróknál a „haza és haladás” eszméje olyan fokú és jellegű harmóniába került, ami
elméjét lelkesítette. Mert a kortársak közül Németh Lászlónál például már disszonáns hangokat is talál, bár elitizmusát értékeli, de nem tudja gondolatait fenntartások nélkül sem elfogadni, sem pedig a fiatalabb korosztálynak a figyelmébe ajánlani:
„Legyenek Németh Lászlónak szorgos olvasói és kétkedő hívei. Sose tévesszék szem

elől, hogy amit kezükben tartanak pompás stimuláns, ébresztő- s izgatószer. Gyógyszernek ne nézzék.”

Az az elme, mely ilyen magasra rakott mércével dolgozik, kétségtelenül elkomo-

rul a törpe jelennel való találkozásai közben. Elkövetkezik a befeléfordulás ideje, a
lélek védekező mechanizmusa ez, mellyel a külvilág csalódásaitól óvja az intellektust.

S közben egymás után dőlnek ki a harcostársak, akikkel együtt hittek a megújulásban
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a harmincas években, abban a páréves vihar előtti csendben, melyet a tiszta szándékú, mindenáron jobbítani akarás vélt annak. Legutoljára Bibó és tavaly Illyés Gyula
távozott...

Szabó Zoltán utolsó éveit mi sem jellemezheti jobban, mint azok a sorok, melye-

ket ő maga fogalmazott meg külhoni harcostársa, Révai András utolsó éveiről:
„PRIVATE ROAD – jelzi a tábla a Stoke Parkhoz vezető dülőút természetét; talál a

két szó az életút zárószakaszára is. Az elkötelezettségek nemzeti lehetőségei bezárul-

tak, a művészetért ugyan mit tehetett, minden, ami biztató volt, hátrafelé haladt a
múlt ködeibe. Betegségek, a test és a lélek bajai előnyomultak, a növekedő nemes

tehetetlenség kiváltóinak és igazolóinak. A mások szolgálatára már magát erőtlennek
tekintő kedélyben a szorongás, hogy ő szorulhat segítségre, kísértetként közeledett.”

Tragikus és töretlen pálya volt Szabó Zoltáné, mert az életút törése nem a pálya

megtörését eredményezte, ez az alkat és hajlam meghatározó ereje szerint elérte

kitűzött célját. Életútja hajtűkanyarját arisztokratikus méltósággal viselte; tudta és
leírta, hogy az irodalmi nemzetet nem a politikai térképek irracionális tényezői tart-

ják össze, hanem az a bizonyos, „mindennapi népszavazás”, s a szavazat Josselinből,
vagy Londonból éppen olyan jogosult és érvényes, mint Budapestről vagy Kolozsvárról. Hitte, amit Tamási Áron mondott neki, amikor Londonban felkereste: „Akármelyik dombon áll is a pásztor, ugyanazon a nyájon a szeme”.

Szabó Zoltánt 1984. augusztus 21-én temették a római katolikus egyház szertar-

tása szerint breton földbe, abban a kisvárosban, ahol élete utolsó éveit töltötte:

Josselinben. Sírját remélem, reméljük, hogy ugyanúgy fogják majd felkeresni ma-

gyarországi turisták és utazók, mint ahogy egy romantikusabb, de igazabb korban az
Ermenonville-i erdőcskébe ellátogattak a reformkor fiai. Mert az is távol esett a
látványosságoktól, és véletlenül nem vetődött oda senki.

Szabó Zoltán némi elégtétellel vehette volna tudomásul, hogy halálhíre ugyan-

olyan kivételes elbánásban részesül majd Magyarországon, mint Bibó Istváné. A hírt
elsőnek a BBC magyar adása röppentette szét még aznap az esti adásban, s az órák

alatt megváltoztatott műsorba belekerülhetett egy rövid megemlékezés is e sorok

írójától. A legfontosabb angol napilap a Times augusztus 24-én „reformista magyar
író” alcímmel, fő helyen méltatta az elhunyt munkásságát. Noha Budapesten is érte-
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sültek már a gyászhírről a halál napjának estéjén, a hírzárlatot csupán Szabó Zoltán
halála után következő nyolcadik napon oldották fel, ekkor értesülhettek a magyar

állampolgárságú magyarok hivatalosan is arról, hogy egy jelentős magyar író, akinek
a műveit gyakran idézik, külföldön elhunyt.

Szabó Zoltán életműve az egyetemes magyar irodalom hatóanyagaként velünk

marad Londonban is és Budapesten is. Szellemi végrendelete az irodalmi nemzet

mindent túlélő voltát hirdeti: „Megsemmisíteni birodalmakat lehet. Nem irodalma-

kat. A Római Birodalom megsemmisült. A latin irodalom megmaradt. A Római

Birodalomnak romjai maradtak meg. A Római Birodalomról az maradt meg, ami
latinul kifejeződött.”
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A HARMADIK REFORMNEMZEDÉK1
A londoni Szepsi Csombor Kör 1984. június 19-én nyilvános kerekasztal–

beszélgetést rendezett – Borbándi Gyula „A magyar népi mozgalom” című könyvé-

nek megjelenése alkalmából – a népi írói mozgalomról. A vitában – amelyet Czigány Lóránt vezetett – részt vett: Gömöri György, Sárközi Mátyás, Schöpflin Gyula, Cs. Szabó László és George Cushing angol egyetemi tanár.

Az alábbi szöveg a SZER londoni irodája által készített hangfelvétel átirata,

amelyet a résztvevők kijavítottak és jóváhagytak.

CZIGÁNY L.: A népi mozgalom egészének felmérésére vállalkozott Borbándi

Gyula, a kiváló esszéíró, az Új Látóhatár főszerkesztője. Könyve több mint ötszáz

oldalon tárgyalja a mozgalom történetét, alapos tudományos apparátussal, nagy

felkészültséggel s a részletkérdések tisztázásának igényével. Mivel a téma olyan bonyolult, olyan sokoldalú, ezért Borbándi jogosan lehatárolja a saját közelítésmódját a

mozgalom történetére. Nem foglalkozik tehát a népi írók szépirodalmi munkásságá-

val, vagy a népi mozgalom eszmetörténetével. A mozgalmat alapvetően mint szociológiai, politikai jelenséget vizsgálja. A téma fent jelzett lehatárolása ellenére is azt

mondhatjuk, könyvének megjelenése esemény, jelentős eseménye a nyugati magyar
irodalomnak, és szintézisének értékét az is emeli, hogy a néhány éve elhunyt Bibó

István a könyv első, német változatát részletes bírálatban részesítette, s ezeket a

megjegyzéseket Borbándi a magyar változatba beleépítette. Ez is mutatja, hogy
Borbándi objektivitásra törekszik, bár előszavában őszintén bevallja, hogy a népi
mozgalommal fiatal kora óta rokonszenvi kapcsolatban van. A könyv értékeinek

számbavételekor figyelembe kell venni a tényt, hogy nem előzmények nélkül készült
el. Itt nemcsak a saját német nyelvű könyvére gondolok (Der ungarische
1

Megjelent az Új Látóhatár 1985. évi 1. számában.
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Populismus, 1976), hanem arra a forrásfeltárásra is, amit a Magyar Tudományos

Akadémia Irodalomtudományi Intézetében végeztek el, és aminek eredménye egy

majdnem ezer oldalas bibliográfia: Varga Rózsa és Patyi Sándor munkája és amely a
lehetőségekhez mérten teljes egészében tárgyalja a népi mozgalomra vonatkozó
írásbeli megnyilatkozásokat 1920 és 1960 között. Az alapvető bibliográfia segítsége

nélkül Borbándi is nehezebb feladattal állott volna szemben, legfőképpen azért,
mivel Magyarországon kívül élvén levéltári adatokhoz, elsődleges forrásokhoz nem
férhetett hozzá.

Utalni kell arra is, hogy az utóbbi években Magyarországon a két háború közötti

eszmetörténeti kutatások reneszánszukat élik. Utalhatunk például a szellemtörténet

felé megnyilvánuló érdeklődésre, vagy a népi mozgalom történetének oly fontos
dokumentumértékű kiadására, mint a Szárszó, 1943 című kötet, amely a konferen-

cia majdnem teljes anyagát tartalmazza, vannak benne természetesen kipontozott
részletek, viszont a résztvevők emlékezéseinek és későbbi véleményeinek a részlete-

zésével sok minden perspektívába kerül. Nem kevésbé fontos Juhász Gyula, a kiváló
történész munkája, Uralkodó eszmék Magyarországon 1939–1944, amely szintén

1983-ban jelent meg és a háború alatti ideológiák keresztmetszetét adja impozáns

anyagfeltárással, főként a szereplőket beszéltetve. Ugyanígy utalhatok Berend Iván
könyvére Válságos évtizedek (1982). Ez a két háború közötti intellektuális történet

feldolgozása, nagyobb európai politikai és gazdasági összefüggésben és sokszor eredeti koncepciók segítségével. A népi mozgalomnak egyik fontos vetületét megírta
Agárdi Péter Értékrend és kritika című kitűnő könyvében, mely urbánus oldalról

főként Fejtő Ferenc irodalmi nézetein keresztül világít rá a népi–urbánus ellentét

hátterére és a viták kifutására, illetve lefolyására. Azt hiszem, ezzel a néhány művel

tudjuk kijelölni Borbándi könyvének a helyét és jelentőségét a magyar szellemi élet-

ben. Ha külföldi párhuzamokra gondolok, egyetlen példa ötlik azonnal emlékezetembe, ez pedig Franco Venturi Il Populismo Russo című monográfiája, ami olaszul

1952-ben jelent meg, angolul „Roots of Revolution” címen 1960-ban. Az orosz

narodnyikokról Venturi könyvének az ismerete nélkül senki sem nyilatkozhat érdemlegesen; az egyetemen pedig segédkönyvként használják Venturi könyvét.
Könnyen meglehet, hogy ez lesz a sorsa Borbándi könyvének is a magyar népi moz332

galomról: az ő műve nélkül, illetve művének ismerete nélkül a magyar népiségnek
semmilyen lényegbevágó kérdése nem kerülhet szóba.

Éppen ezért tartotta a Szepsi Csombor Kör e könyv megjelenését jó alkalomnak

arra, hogy a népi írók, a népi mozgalom néhány kérdéséről elbeszélgessünk, hiszen a

mozgalom fénykora már elmúlt, a résztvevők nagy része már nincs velünk, de az
irodalmi tudat hajszálgyökér–hálózatában gondolataik műveiken keresztül ma is

jelen vannak. Reformelképzeléseik, kulturális politikájuk egy része megvalósult,
belekerült a köztudatba, s ideológiai örökségük a mai magyar szellemi életben is

eleven erő és az írók egy részének gondolkodására kétségtelenül nagy hatást gyakorol.

Bevezetőül hallgassunk meg két meghatározást arról, hogy mi a „népi” és mi a

„népies”.

Borbándi szerint: „A parasztságból jött vagy vele együttérző, vágyainak és törek-

véseinek hangot adó fiatal írókat nem önmaguk, hanem mások kezdték felváltva
népieknek és népieseknek nevezni. Babits Mihály az elsők között volt, aki ezt a

megjelölést használta. Később szóban és írásban a különbséget nem érzékelve hasz-

nálták a népi és a népies jelzőt. Maguk az írók következetesen népi-nek nevezték

magukat és a népies megjelölés a későbbiek folyamán elsősorban azok szóhasznála-

tában vert gyökeret, akik kritikusan vagy ellenségesen szemlélték az írókat és a mögöttük keletkezett mozgalmat. A népi íróknak két érvük volt amellett, hogy ők miért népiek és nem népiesek. Az egyik szemantikai jellegű. A népi az, ami közvetle-

nül a néptől származik, a néphez tartozik, a nép által lett, míg a népies inkább
olyasmi, ami a népihez hasonló, azt utánozza, annak igyekszik látszani. Gombos
Gyula találóan jegyezte meg, hogy „az egyik jelleg és tartalom, a másik mindennek

az utánzata, erőlködés és mimikri, hogy olyan legyen, mintha ...” Pontosan úgy,
ahogyan a magyar és a magyaros viszonylik egymáshoz. Magyaros az, ami magyarnak látszik, ahhoz hasonlít, annak igyekszik mutatni magát, olyan, mintha az lenne,
de nem biztos, hogy az „ (132–133. 1.)

Ez az egyik meghatározás, ez Borbándi meghatározása könyvéből. A másik

meghatározás Szabó Zoltántól származik. Veres Péterről szóló esszéjében írja: „S mi

vagyok én, kérded? – felelt meg Arany Petőfinek. – Egy népi sarjadék, ki törzsöm-
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nek élek, érette, általa. A nép vállalásához: sorsa az én sorsom, hozzáfűzte, művészi

hitvallásnak ezt; s ha dalra olvadék otthon leli magát ajkaimon dala ... Arany színvallásában néphűséghez népdalhűség is csatlakozik. Abból, ami a harmincas évek-

ben bontakozott a magyar irodalomban, egyedül a népi íróságnak van kevés lehető-

sége az újjászületésre. Így ez a meghatározás, bár nem az aranyjánosi, a múlté. Népi
írónak a század derekán általában olyan embert tekintettek fenntartás nélkül, aki

parasztszármazék.” Íme, két különböző nézet. Rögtön meg is kérdezném, hogy
melyik meghatározással lehetne egyetértenünk, vagy milyen meghatározást javasolhatunk, hogy azt a „valamit”, amiről beszélünk, keretbe tudjuk foglalni.

GÖMÖRI GY.: Bizonyos értelemben Borbándi Gyula már eldöntötte a kérdést,

amennyiben A magyar népi mozgalom címet adta könyvének. Meg kell itt jegyez-

nünk, én nem tudom, hogy más nyelvekben hogy van, de hogy például angolul ne-

héz ezt a finom különbséget megtenni „népi” és „népies” között. Esetleg a popular –
de az nem az –, vagy a populist. Amennyire én tudom, a németben a völkisch je-

lentheti mind a kettőt. Nyilvánvalóan a mozgalomnak például a falukutatásban
megnyilvánuló buzgalma, a faluszociográfia, az valóban a népi irodalom részének

tekinthető. Ugyanakkor nem vagyok egészen biztos abban, sőt biztos vagyok benne,
hogy a szépirodalomban egyes költők, írók, akik felléptek, azok nem ezt a népies

elemet próbálták valamilyen módon továbbfejleszteni vagy újra bevezetni az irodalomba. Én nyitvahagyom a kérdést, de inkább a népi mellett lennék.

CZIGÁNY L.: ... ha az irodalomtörténetre gondolunk, már a tizenkilencedik

században beszéltünk „irodalmi népiességről” ...

G. CUSHING: Illyés mind a kettőt használja. A „népit” és a „népiest”. Az az

érdekes, hogy egy népi író mind a kettőt használja.

CZIGÁNY L.: Borbándi meghatározásában, amit Gombos Gyulától idéz, azt

látom problematikusnak, hogy a népiest leszűkíti arra, hogy ez egyfajta pejoratív
kifejezés csupán, azoktól, akik a népi mozgalomnak nem hívei. Mert, ha a tizenki-

lencedik századi népiesekre gondolunk, tehát Aranyra és Petőfire, akkor egyértelműen mindig népiesekről szoktunk beszélni.

SÁRKÖZI M.: Történelmi kontextusban kell vizsgálni, mikor kezdődik az a

fajta népiség, amikor az író a nép fia vagy különös érdeklődéssel fordul a nép sorsa
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felé és mikor végződik az a korszak, amikor a népiesség csak abban mutatkozik meg,

hogy az író népdal-, népmese-, vagy népballada-motívumokat sző saját irodalmi
műveibe.

CZIGÁNY L.: Ez persze eléggé messzire visszanyúlik, mert a népdalmotívu-

mok felhasználása, ami az első felbukkanása a népiességnek, már a tizennyolcadik

században megtörténik, ahogyan ezt Horváth János nagyon kitűnően kimutatta Az

irodalmi népiesség Faluditól Petőfiig című munkájában, s utal arra is, hogy a népies
motívumok felhasználása jóval korábbi, mint a népiesség ideológiai megalapozása

Bessenyeinél... Az érdekes az lenne, ha azt próbálnánk meg kitalálni együtt, hogy

„mi fán terem ez a népiesség”, milyen módon lehet megközelíteni. Három megközelítési módot javasolnék. Én elsősorban úgy látom, hogy a népiséget fel lehet fogni
úgy is, mint egy fajta identitásideológiát. Mit értek ezen? Azt, hogy identitástudatot
akar adni, az összetartozásnak a mítoszát akarja erősíteni. A második az, és ez

Borbándi propozíciója a könyvében, hogy ezt egyszerűen társadalmi–politikai moz-

galomnak nézzük, ami a társadalom egy részének a szociális felemelkedését szolgál-

ja. A harmadik, ha úgy tetszik, a legellentmondásosabb megfogalmazás, azt mondanám, hogy „irodalmi ellenforradalom” és azért nevezném „ellenforradalomnak”,

mert a huszadik század elején, legalábbis a magyar irodalomban, két nagy forrada-

lom játszódott le, az egyik a „nyugatosság”, amely a Nyugat folyóirattal az élen,
végzett stílusújítást, a másik pedig az avantgarde, ami ugyanolyan jelentős stílusújí-

tás, de aminek jelentőségére csak az utóbbi időben kezdtünk odafigyelni. Szeretném
először is megkérdezni, ha munkahipotézisként ezt a három megközelítést elfogad-

juk, akkor melyiket tarthatnánk ezek közül érvényesnek, vagy legalábbis alkalma-

sabbnak arra, hogy róla itt beszélgessünk.

CS. SZABÓ L.: Hát a legmaradandóbb az irodalmi része. Vitán felül az iro-

dalmi népiség. Kár az elnevezéseken lovagolni, azt hiszem, hogy népies a kiegyezés

előtti irányzat és 1919–20-tól kezdve az új mozgalom az már népi*
CZIGÁNY L.: Borbándi is ezt mondja a könyvében.

CS. SZABÓ L.: Ezek borzasztó finom megkülönböztetések és magyar fül kell

hozzá, hogy az ember ezt valahogy megérezze, de nem érdemes rajta lovagolni.
Aranyt nyugodtan merem népiesnek nevezni, Szabó Dezsőt nyugodtan merem
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népinek nevezni. De ha megszorítasz és azt kérdezed, hogy racionálisan magyarázzam meg, akkor azt mondanám, hogy figyelj a füledre, és el fogod hinni, hogy ez így

van. Már most, ami a fontossági sorrendet illeti, én a Borbándi könyvével szemben,
ami rendkívül higgadt és az a higgadtság árad belőle, ami az egész emberből, és

amire okvetlenül szüksége is van egy olyan embernek, aki harminc éve nyugaton
magyar folyóiratot szerkeszt, ez a nyugalma rendkívül lenyűgöző, de szemben állok

vele abban az esetben, ha politikai jelentőségét tolja előtérbe, míg én meg vagyok
róla győződve, hogy maradandó értéket csak az irodalmi része teremtett.

GÖMÖRI GY.: Véleményem bizonyos fokig különbözik Cs. Szabó Lászlóétól.

A népit, mint olyat, nem tudom, hogy stíluskategóriaként használhatjuk-e egyálta-

lán. Amennyiben Szabó Dezső népi, ő annyiban népi, hogy a népet mitologizálja,
romantikus lelkesedéssel közeledik a népi „őserőhöz” és ez aztán rendkívüli módon
hat később az egész nemzedékre. De ha le akarnám írni például Szabó Dezső prózá-

ját, akkor az utolsó jelző, ami beugrana mint stíluskategória, a népi lenne.

CS. SZABÓ L.: Én nem mondtam azt, hogy a stíluskategóriát nevezzük el né-

pinek, őneki az egész ideológiája volt népi, a stílusa pedig stílusromantika. Erre csak

azt tudnám mondani, őrá illik legjobban az, amit gúnyból és megsemmisítően
d'Annunzióra mondott: stíluskésnyelő.

SCHÖPFLIN GY.: Én csak egyet szeretnék ezzel a vitával, illetve témával kap-

csolatban megemlíteni. Borbándi azt mondja egy helyütt – és szerintem ez nagyon

helyes meglátás –, hogy ott, ahol túlteng az irodalom, ott egészségtelen a politika.

Mi roppant büszkék szoktunk arra lenni, hogy Magyarországon az írók – mintegy

lángoszlop – vezérlik a politikát. Holott az a baj, hogy ez így történt.

Borbándi több helyen is írja, hogy a népi mozgalom elsősorban szellemi mozga-

lom volt és ki is emeli, hogy valahányszor a mozgalom politikát akart csinálni, rendszerint kudarcba fulladt.

Ez a szempont szerintem összefügg az identitás kérdésével is. A mozgalom, ta-

lán nem egészen tudatosan, azt kísérelte meg, azért harcolt, hogy a parasztságot,
elsősorban a szegényparasztságot beemelje a politikai nemzetbe, amelyből mindad-

dig ki volt zárva. Hogy ez nem sikerült, annak – tudjuk – számtalan eléggé ismert
oka volt. Én mindenesetre úgy vélem, hogy ez a szellemi mozgalom megpróbált
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politikai, társadalmi téren is alkotni és eredményeket elérni. Legfontosabb és talán

legmaradandóbb jelentősége, hogy az irodalmat bizonyos fokig eszköznek használta
fel. Talán az első olyan mozgalom a magyar történelemben, amely egyaránt használ-

ja az érzelmi rábeszélést és a racionális gondolkodást. Ahogy Borbándi nagyon helyesen rámutat, a népi mozgalom gyökerei egyrészt az erősen racionális Jászi Oszkár–Braun Róbert–féle útra, a szociológiára vezetnek vissza, másrészt pedig az irodalmi népiségre, amely, mondhatjuk Arany Jánossal, vagy tán még sokkal korábban

kezdődött. Ez mint búvópatak, mindvégig ott lappangott: a húszas–harmincas
években a politikai helyzet miatt kellett a felszínre törnie.

CZIGÁNY L.: Már a Borbándi–könyvből vett idézetből is kitűnt, illetve többen

is utaltak rá, hogy az irodalmi neo–népiesség a húszas években kezdődött és van egy

emblematikus költeménye, amit Erdélyi József írt és amit gyakran szoktak idézni
arra, hogy ezt az új hangvételt megmutassák. Ez az Új anthológiában jelent meg

1932-ben Babits Mihály bevezetőjével. Babits Mihály használja is a „népi” jelzőt,

bár tudnunk kell, Borbándi is mondja a könyvében, hogy először Németh László
használta 1928-ban egy tanulmányában. Hallgassuk meg ezt az Erdélyi–költeményt:
(Cs. Szabó László olvassa fel.)

IBOLYALEVÉL

Kitelt a tél, árad az ér,

bomló rügyet ringáz a szél;

sej, haj, ibolyalevél, –

bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Bokrosodik az ibolya,

festeni kezd a bimbója;
sej, haj, ibolyalevél, –

bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Csordul már a fából a lé,

hogyha szívet vágnak belé;
sej, haj, ibolyalevél, –
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bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Ki vágott kést a szívembe,

hogy könny gyűl a két szemembe?

Sej, haj, ibolyalevél, –

bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
Tavaszi szél utat száraszt,

minden állat társat választ,
sej, haj, ibolyalevél, –

bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.
De én szegény ember vagyok, szerelem híján hervadok,

sej, haj, ibolyalevél, –

bizsereg ilyenkor a szívbeli vér.

CZIGÁNY L.: „Így verselni akkor, kötött formában, rímekkel, a népdalok

hangján, ilyen vakmerő egyszerűséggel, mindenki számára érthető nyelven, nemcsak
újdonság volt, hanem újítás. Ez az ibolyalevél nem lombikban készült, nem is üveg-

házi tenyészetből termett. Ebből a versből tavaszi frissesség, őstisztaság árad, az újra
megtalált őszinte emberi érzés, a líra örök forrása. Erdélyire betű szerint illenének

Pázmány szavai, „mind nyelvét, mind pennáját, szíve gyökerének téntájába mártván
úgy szólt, amint szíve járása vagyon”. Ha csak meg nem értés fogadja az induló köl-

tőt, hagyján, kijár ez minden újítónak a művészetben, de Erdélyit hangos gúnykacaj

fogadta: mit akar ez a műveletlen rímfaragó! Kinevették az egyszerűségét, a rímeit
bök versekben csúfolták, mindjárt rásütötték, hogy Petőfi–epigon. Hogyan is sejt-

hették volna, hogy ezzel az igénytelennek látszó „Ibolyalevél”-lel új fejezet kezdődik

a magyar irodalomtörténetben, az újnépies, vagy egyszerűbben és helyesebben a népi

költészet kora” – írja erről az Erdélyi–versről Szamosi József (Új Látóhatár, 1967;
98–99. 1.) Egyébként ez volt az első tanulmány 1945 után Erdélyi Józsefről. Tény-

leg látunk-e valami olyan jellegű újítást a versben, amit ma is annak kell látnunk? Az
Ady–versekben például ma is látom és érzem az újszerűséget.
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G. CUSHING: Én nem, egyáltalán nem látok benne újítást. Régi hagyományt

követ.

GÖMÖRI GY.: Őszintén szólva rám sem hatott ez a vers annyira, mint Szamo-

si Józsefre. De fel tudom mérni, hogy egy olyan helyzetben, amikor a Nyugat forra-

dalmának a kiteljesedése és egy ugyancsak erősen stílromantikus Ady után, valaki

ilyen hangon mer szólni; ez valami újdonságot jelent. De mindig is az volt az érzésem, hogy a húszas és harmincas években nagyon sokan túlbecsülték, nem ennek a

mozzanatnak a jelentőségét, hanem az egész Erdélyi–jelenség fontosságát, hiszen
az, ami ebben új volt, az később, részben Illyés Gyula és részben a fiatal József Attila
költészetében teljesedett ki, tehát én bizonyosan irodalomtörténeti szempontból
látom, hogy ennek van szerepe.

CS. SZABÓ L.: Borzasztó érdekes, amit hallottam, mert amikor ez a vers meg-

jelent, akkor én körülbelül 17 éves voltam, és rám és a nemzedéktársaimra nagyon

erősen hatott. De nagyon erősen hatott valaki másra is. Aki Illyéssel együtt új irány

képviselőjének tekintette Erdélyit és igen nagyra tartotta. És ez Babits Mihály volt.

Babitsnak az egész költészetére kihatott ez a két ember ... Rendkívül kényes, aláaknázott területre lépünk, de hát menjünk rá! Babits Erdélyi Józsefet sokkal nagyobbra

tartotta valószínűleg végig, erről nem volt szó később. De kezdetben nagyobbra
tartotta, mint József Attilát. Ez kínosan hangozhatik ma, amikor aranybálvány Jó-

zsef Attila és Erdélyi mélyen lesüllyedt mellette, de akkor fej–fej mellett haladtak és
amikor én mint tejfelesszájú félig diák, félig író a Nyugathoz először bekopogtat-

tam, akkor azt akarták tőlem tudni, Gellért Oszkár egyenesen megkérdezte, mi a ti
véleményetek, ti taknyosoké, mi a ti véleményetek Erdélyi Józsefről és Illyés Gyuláról? Ezt a kérdést szegezték nekem, amikor tizennyolc–tizenkilenc éves voltam.

Ezért hallgattam oly érdeklődéssel egy más, egy későbbi nemzedék képviselőjének
hozzászólását.

GÖMÖRI GY.: ... voltaképpen itt arról van szó, hogy én már József Attilán, sőt

Áprily Lajoson keresztül nézek vissza Erdélyire. Ezért nem hat rám.
CS. SZABÓ L.: Persze.

CZIGÁNY L.: Nagyon érdekes, hogy József Attila neve felmerül.
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Tudniillik majdnem egyszerre jelentkeztek: a „Nincsen apám, sem anyám” 1925,

az „Ibolyalevél” 1922. A friss hangvétel, az egyszerűség József Attilában is megvolt,
formailag is, a rímek használatában is. Amit viszont Babitsról mond Cs. Szabó,
azért nagyon érdekes, mert korábbi nézetét teszi kellő megvilágításba, hiszen a Ma-

gyar költészet Aranytól napjainkig című antológia bevezetőjében írja Cs. Szabó,
hogy „Petőfi köpenyén ketten osztoztak: Illyés Gyula és Erdélyi József.”
CS. SZABÓ L.: Akartak.

GÖMÖRI GY.: Ami az óriási különbség volt, azaz különbség lett egyrészt Er-

délyi, másrészt Illyés és József Attila között, hogy ők felszedték az avantgarde-ot és
beleépítették a költészetükbe. Ez Erdélyivel nem történt meg, ő élete végéig ugyan-

azt a vonalat folytatta, kicsit variálva, kicsit indulatosabban, míg a másik két költő
sokkal nagyobb gazdagságban bontakozhatott ki.

CZIGÁNY L.: Amit én továbbra is csökönyösen „irodalmi ellenforradalomnak”

nevezek, annak gyökereit Borbándi is, és azt hiszem mindnyájan ebben a három

kulcsfigurában látjuk: Ady Endre, Móricz Zsigmond és Szabó Dezső. Ady nyilvánvalóan stilárisan hatott vissza ezekre a fiatal írókra. Móriczot a mítosz teremtésében,
az őserő mítoszának a megteremtésében tartjuk elődnek. Mivel abban a szerencsés

helyzetben vagyunk, hogy két kortárs tanú is jelen van, és Szabó Dezső lenyűgöző

személyi hatását mi már soha nem tapasztalhattuk meg, szabad-e megkérdeznem

Schöpflin Gyulát, akár Cs. Szabó Lászlót, hogy hallották-e Szabó Dezsőt beszélni

és mit mondanának utólag arról, miben nyilvánult meg rendkívüli hatása az akkori
ifjúságra?

SCHÖPFLIN GY.: Ezt nagyon nehéz megmondani. Én mindig teljesen érzé-

ketlen voltam Szabó Dezsővel szemben. Bár elismertem írói tehetségét, időnként
idegesített stiláris romantikája és bombasztja. Viszont mint előadó ragyogó és lebi-

lincselő volt: senki nem tudott olyan csodálatos módon invektívákat használni és élő
személyekre alkalmazni, mint ő. Ragyogó szónok volt – szerintem eltévesztette
korát, neki Pázmány Péter korában kellett volna élnie ...

CS. SZABÓ L.: Teljesen igazad van. A nagy magyar polémiák idején, amikor

vastag dolgokat vágtak egymás fejéhez a protestáns püspökök és a katolikus érsekek.
De azért ebben a retorikában nagyon sok volt a francia is. Azt mondod, hogy két
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tanú van. Én Gara Lászlóval együtt mindig ott ültem a régi képviselőházban, telje-

sen megbűvölve az ő retorikája által. De ez a retorika sokkal jobb volt, mint amit
leírt, ez a retorika gyilkos volt, ő kivégző volt, ő kivégzett és olyan hitvány hivatalos

embereket végzett ki, hogy hájjal kenegettek minket. És ezt nem komolyan csinálta,
hanem bohózatként quasi, de ugyanakkor óriási indulattal. Szóval, ő a tisztítótűz
volt valósággal és ugyanakkor nagy mulattató is. Azt hiszem, Pékár Gyula támadta

meg Ady Endrét és erre ő azt mondotta „hát tisztelt közönség, a tordai büdös kénes
gyufa azt állítja a napról, hogy nem ragyog”. Zúgott a parlament a nevetéstől és a
boldogságtól.

SCHÖPFLIN GY.: Mást is mondott Pékár Gyuláról, nem tudom, hogy ez al-

kalommal-e vagy máskor: azt mondotta, Pékár Gyulának „nincsen feje, csak a bőre
van csomóra kötve, hogy ki ne rojtosodjon”.

SÁRKÖZI M.: Én nem voltam jelen, csak pelenkás voltam abban az időben, de

hadd jegyezzem meg, hogy Borbándi Gyula akkor volt egyetemista, amikor már
nem a régi képviselőházban, hanem a Marczibányi téren tartották a Szabó Dezső–
előadásokat. Minden egyes alkalommal ott volt – ezt Borbándi maga mesélte nekem

annak idején –, és ő győzte meg arról, hogy van valami a harmadik utas ideológiá-

ban, amit Szabó Dezső mint népi ideológiát sokkal eredményesebben tudott a fiata-

lok körében elhinteni, mint meggyőzni őket saját irodalmi műveinek nagyságáról.
És talán ez vezette Borbándit ahhoz, hogy a háború után a parasztpárti ideológia
követője legyen.

CZIGÁNY L.: Elhangzott egy fontos kulcsszó és ez a harmadik út. Azt hiszem,

hogy nagyon kevés olyan jelzős főnév van a magyar nyelvben, ami annyi izgalmat
okozott volna, annyira pártokra osztotta volna az embereket, annyira meghatározó
és annyira fontos lett volna a negyvenes években, mint ez. Hadd idézzek erre is egy–

két meghatározást, az egyik, a legjobban ismert, ami Szárszón hangzott el 1943-ban

Németh László szájából arra a kérdésre, hogy mi az a harmadik oldal. Mert Németh
László még harmadik oldalról beszélt és az a parabola, amit ott mondott nagyon

rövid és szerintem rendkívüli módon hatásos: „Tegyük fel, hogy van Új–Guineában

egy párt, amely azt vallja, hogy Új–Guineának az angolokénak kell lennie, a másik

párt szerint Új–Guinea csak a hollandok alatt lehet boldog. S most föláll valaki, és
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azt kérdezi, nem lehetne Új–Guinea a pápuáké? Ez a – harmadik oldal.” Ez az egyik

megközelítése a harmadik útnak. A másik inkább társadalmi megközelítés, ami, azt

hiszem, a svájci Röpkére megy vissza. Ez pedig a harmadik utat úgy jelöli ki, hogy

az egy lehetőség a kapitalizmus és a szocializmus, tehát az angolszász típusú kapitalizmus és a szovjet típusú kommunizmus között, egyfajta speciális, ismét Németh
László kifejezését használva, egyfajta „külön magyar út”.

SÁRKÖZI M.: Kár hogy nem folytattad azt az idézetet, amely Szárszón hang-

zott el és Németh László nagyon keveset idézett mondásai közé tartozik, mert úgy
folytatódott valahogy, hogy „aki Magyarországon szovjet kolhozt akar, annak nem
lesz nagy sikere és jövője itt”.

CZIGÁNY L.: Igen, a harmadik út Szárszón megosztotta a résztvevőket, a bal-

oldaliak elvetették annak a lehetőségét, gondolok elsősorban Erdeire és Darvasra.
Németh László szárszói beszédére 1956-ban, az „Emelkedő nemzet” című cikkében

hivatkozik az Irodalmi Újságban. Azt említi, hogy ő utoljára sorskérdésekről 1943ban Szárszón beszélt és most nyilatkozik meg ismét. A jelenlevők mit látnak 40

évvel később ebben az úgynevezett harmadik útban, illetve harmadik oldalban? Kérhetném-e elsőnek egy kívülálló véleményét?

G. CUSHING: Annak idején a negyvenes években ez lehetetlen volt. Gyakorla-

tilag.

GÖMÖRI GY.: Gyakorlatilag, ha az akkori külpolitikai helyzetet figyelembe

vesszük. Tehát inkább egy idealista elképzelés volt arról, hogy milyen lehetne az a

társadalom, amelyre az értelmiségnek az a, hogy úgy mondjam, „minőségi szocialis-

ta” része gondolt. Ezt teljesen külön kell választanunk ennek Szabó Dezső-i előké-

pétől és megint külön kell választanunk a későbbi, háború utáni, tehát mondjuk
Nagy Imre, Bibó István-i vonalától. Mert ezek, azt hiszem, más és más elgondolá-

sok. Szabó Dezsőnél az egész kép negációból jött létre, Németh Lászlónál már volt
valamiféle pozitív töltése is, bár mint Cushirtg tanár úr mondotta, ez az akkori külpolitikai helyzetben teljesen reménytelennek látszott. És ami Bibó István elképzelé-

sét illette, egy nagyon rövid időre még valamiféle pragmatikus realista töltete is volt
ennek a harmadik utasságnak.
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CS. SZABÓ L.: A harmadik útnak van egy jellegzetes magyar fedőszava, a

vágyálom. Ez volt a magyarságnak, a magyar embernek a vágyálma akkor, de reális

tartalma sokkal kevésbé volt akkor, mint 1945-ben. 1945–46-ban sokkal több értelme volt ennek. 1940–41-ben ez vágyálom volt, amely, mivel belpolitikai okokból,
sem a Magyarország körül tomboló háború miatt nem válhatott valósággá, belsőleg

dúlta fel a népi mozgalmat, az lett ennek a nagy vágyálomnak a vége, hogy az írók
tehetetlenségükben és azáltal, hogy vágyálmuk nem teljesülhetett, egymás torkának
ugrottak. Remélem, arról is szó lesz majd, hogy micsoda borzasztó belső harcok

folytak itt urbánusok és népiek között, az urbánusoknál egymás között és a népieknél is egymás között.

SCHÖPFLIN GY.: Szerintem ez a harmadik utas vágyálom – és teljesen egyet-

értek Cs. Szabó Lászlóval abban, hogy vágyálom volt –, egy alkalommal megvalósult. Igaz, hogy csak néhány napra, 1956 októberében és novemberében.
CS. SZABÓ L.: Hát hogyne, az harmadik út volt.

CZIGÁNY L.: Ehhez szeretnék valamit hozzáfűzni, egy kortársat szeretnék

megidézni, nevezetesen Szekfű Gyulát, aki 1947-ben a Forradalom után című

könyvében szintén foglalkozik ezekkel a lehetőségekkel és a következőket írja: „Nem
lehet a térképen színek szerint válogatni ki a partnereket, aszerint, hogy melyik

ország van nekem szimpatikus színre festve; mindezeket a játékokat csak addig engedhették meg maguknak a felnőttek, amíg a Duna völgye, a benne uralkodó féle-

lem, gyűlölet, irigység, egymástól taszító erők miatt tényleg anarchia völgye volt, s

benne mindennap minden lehetséges volt. Azóta más a helyzet. Minden megszilár-

dult és állandósult, nemcsak hatalompolitikában, hanem társadalmi és gazdasági
téren is. Az a körülmény, hogy a Duna-völgye és a benne fekvő államok a Szovjetunió szomszédaivá váltak, ugyanolyan helyzetbe hozta őket, mint amilyenbe kerül-

tek a Szovjetunió északibb és délibb limitrof államai. Magyarország ma benne van a
Finnországtól Bulgáriáig terjedő vonalban, amely magában foglal legyőzötteket és a

béketárgyalás asztalánál a győzők sorába ülőket, cseheket, lengyeleket, románokat és
jugoszlávokat. Győzelem és vereség különbsége legelőször abban oldódik fel, hogy

mindnyájan szomszédai vagyunk a Szovjetuniónak és ennélfogva az ő politikai,
társadalmi és gazdasági befolyása alá kerültünk ...
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Oly kiterjedésű, hatalmú és hogy úgy mondjam, az államok társaságában annyira

egyéni színezetű állam, aminő a Szovjetunió, nolente–volente is hatást gyakorol kis

szomszédaira, s a Szovjetuniónak nyugati határán ma tényleg csak kis szomszédai
vannak. Mindeddig azt hittük, hogy Árpád vezér nyugatra helyezett bennünket,

örökre elszakítva azon keleti népektől, melyek közt nőttünk fel önálló nemzetté; –
most már tudjuk, hogy ez a felismerés is csak relatív igazságot tartalmaz: Eurázsia

újra elért bennünket, sokszínű népeivel ismét szomszédságba kerültünk, amennyi-

ben évezred folyamán életben maradtak és ma is benne élnek a Szovjetunió szilárd
kereteiben.

Mindebből a lehető legkönnyebb levonni a következtetést arra a magatartásra

vonatkozólag, melyet ma és holnap követnünk kell. Nem beszélhetünk hintapoliti-

káról sem két hatalmas szomszéd között, mert csak egyetlen szomszédunk van, a
Szovjetunió – Nyugat felől az évszázadokon át hatalmas Németbirodalom földjének
egyelőre khaotikus formátlanság a sorsa, melyből felosztottság és legalábbis egyes

részeinek a Szovjetunió befolyása alá kerülése fog következni. De nem álmodozha-

tunk többé a híd szerepéről sem Nyugat és Kelet között. Nemcsak azért, mert ez a

„Kelet” Nyugat felé terjedésében már áthömpölygött a mi hosszúsági fokunkon,
hanem azért is, mert csak egyik szerény kis pontja vagyunk annak a varratnak, amely
északról délre haladva összeköti egymással ezt a szinte mondhatjuk, két világrészt. A

Szovjetunió egyébként is súlyt helyez minden országgal az egyenes kapcsolatokra és

nincs szüksége e téren sem közvetítésre. A hidat is odadobhatjuk az ócskavas közé,
ahol már örökre pihen politikai múltunk sok értelmetlen, nagyzásból született, meg
nem valósítható frázisa.” (120–122. 1.)

Nos, ennek az idézetnek a fényében vissza kell térjek még egyszer a „harmadik

úthoz” és megkérdezném, fenntartható-e az a vélemény, hogy 1956-ban tényleg
sikerült ezt a vágyálmot megvalósítani.

GÖMÖRI GY.: Attól függ, hogy milyen értelemben gondolod. A harmadik út-

nak a némethlászlói megfogalmazásában volt egy társadalmi tartalma is. Pontosan
kistermelői társadalomról volt szó. Ilyen kistermelői társadalom 1956-ban nem

létezhetett, hiszen közben megtörtént, bár aztán visszacsinálódott részben, a kollek-

tivizálás, tehát minden: a gyárak, a bankok, az üzemek átmentek állami tulajdonba.
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Magyarországon államszocializmus volt. És van ma is, de módosításokkal. Ebben az

értelemben nem lehetett szó harmadik útról. A semlegesség kimondása, abban az
értelemben, hogy Magyarország kinyilvánította semlegességét, hogy koalíciós kor-

mány alakult, hogy a szocializmus keretein belül valamiféle pluralizmust, valamiféle

többpártrendszert tételezett fel, nyilvánvalóvá tették, hogy a szocializmus vívmányait
nem akarják feladni, de ugyanakkor szakítani akarnak a régi, nemcsak manipulatív,
de mondjuk ki nyíltan, terrormódszerekkel. Tehát bizonyos értelemben beszélhe-

tünk, igen, a vágyálomnak egy programszerűen megfogalmazott formájáról 1956
októberében–novemberében.

SÁRKÖZI M.: Ez szerintem Szekfű Gyulának nagyon defetista írásműve volt.

Moszkvai követ lévén érezte a Szovjetunió hatalmát és tudta, hogy milyen hatalma

van a Szovjetuniónak Magyarország felett. Németország még valóban kaotikus álla-

potban volt, Ausztria nagy része szovjet megszállás alatt, az államszerződésig. Tehát
Szekfű nem látta, hogy lehet Magyarország híd. Eltekintve attól az 56-os egy héttől,

amíg a pápuák pápuák voltak saját pápua-földjükön, szerintem a harmadik utas

gondolatnak lehet még érvénye továbbra is, fokozatai vannak a járható harmadik

útnak és a gondolatot mint olyant – ha csak vágyálom is –, elvetni soha nem kell,
hanem gondolkodni kell azon, hogy mik a lehetőségek az adott helyzetben.

CS. SZABÓ L.: Ha Illyés Gyula életművének a mélyére tekintünk, akkor látjuk,

hogy ez az elejétől a végéig egy harmadik utas életmű, borzasztóan kifinomítva,

ravaszul és ugyanakkor mégis nagyon becsületesen és óriási hazaszeretettel. Én azt
hiszem, ugyanezt mondhatom Csoóri Sándor művéről is. Abban is benne van, bele-

építve a harmadik útnak a gondolata, vágyálma, de nem vitás, hogy arra a pár napra,
amiről itt beszéltünk, a maga módján – azzal a pluralizmussal – megvalósult bizonyos mértékig a harmadik út, hogy aztán az hol végződött volna, azt a történelem
mutatta volna meg. Visszatérve Szekfűnek erre a borzalmasan defetista szövegére,
azt mondhatom, hogy ugyanúgy túlbecsülte Moszkvát, ahogy túlbecsülte Bécset,
mikor a Száműzött Rákóczit írta.

CZIGÁNY L.: Felmerült közben még egy nagyon érdekes dolog, a népi és az

urbánus ellentét.

CS. SZABÓ L.: Erről kívülállónak kellene nyilatkoznia.
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G. CUSHING: Azt hiszem, Borbándi igen helyesen rámutat arra, hogy iroda-

lompolitikai vita volt, tehát nem lehet csak úgy kettéosztani a magyar írókat népiekre és urbánusokra. És azt hiszem, Márai Sándorra hivatkozik, akiről azt írja, hogy

nincs nála városiasabb, polgáribb magyar író, de akit mégsem lehet az urbánus cso-

port tagjai közé sorolni, mert nem vett részt annak irodalompolitikai harcaiban.
Szeretnék Illyéstől idézni, azt hiszem ez is fontos. Azt írja: „Ezek az akkor annyit

emlegetett nevek, népies és urbánus, fedőnevek voltak. Vagy kettős jelentésű nevek.

Aki adta, mást értett rajtuk, mint aki viselte, s a szemlélő megint mást. Volt vita,
amiben az egyik az ösztönösséget, a másik az észuralmat jelentette, volt olyan vita,
amiben ki nem mondható sértést jelentettek, amelyet csak a hangsúlyi sziszegések

árultak el, azt, hogy „te paraszt”, „te zsidó”. Persze Illyésnek van egy klasszikus,
nagyon találó epigrammája az egész vitáról, A nagy kérdés a címe, s a Rend a ro-

mokban kötetben jelent meg. Szóval volt vita, sok személyeskedés volt, faji vita is
volt, de én úgy látom az egész népies–urbánus ellentétet, mint valamit, ami régóta

ott lappangott. A város és a vidék közötti különbség már a 19-ik században észlelhető, a legtöbb magyar író a 19-ik században a vidéki olvasó számára írt, főleg vidéki témákról. Vajda Jánosnak van egy nagyon szép költeménye, Találkozások a címe

és így kezdődik: „A Váci utcán, fényes délben, úgy fél tizenkettő után, szép olvasónő
a vidéken, ez prózai neked talán?” S azután Mikszáth Kálmán megmondja a véle-

ményét a polgári társadalomról az Új Zrinyíászban. Már a mi századunk elején Ady

a magyarokat a nem–városépítő népek közé sorolta. Van egy nagyon szép esszéje:

Városépítő Népek. Szóval, a probléma már akkor felmerült és az a baj, hogy a „pol-

gár” elnevezés egyenlő volt a zsidó megjelöléssel.

SÁRKÖZI M.: De professzor úr, az urbánust etimológiailag az urbsból szár-

maztatja!

G. CUSHING: És a polgár, a burger? Szóval, a probléma lappangott, de Tria-

non után a magyarság létkérdése miatt nagyon fontos lett. Abból a szempontból kell

nézni, a nemzethalál szempontjából, hogy ki a magyar, mi a magyar nemzet. A

népiek azt mondják és Borbándi azt mondja, mi vagyunk a magyar irodalom, az

urbánusok pedig azt mondják, hogy mi vagyunk az európai műveltség és a népieket

provincializmussal vádolják. Szóval, ez egy nagyon, nagyon kényes téma, de volt
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vita, volt harc és szépen bebizonyítja Borbándi, amit azt hiszem Kolozsvári Grand-

pierre Emil mond valahol, hogy a magyar irodalom a „klikkek irodalma”.

CS. SZABÓ L.: Szabad nekem valamit a zsebemből elővennem? Egy 1941-ből

való szöveg, amit most ástam ki, most találtam egy tanulmányban és amely azt a

légkört akarja kifejezni, ami akkor az urbánus–népi vitát jellemezte. Ebből felolvas-

nék egy pár mondatot, mert mint annak az időknek a résztvevője és tanúja, teljes

mértékben egyetértek a szöveggel. Így szól: „író az író legnagyobb farkasa. A keresztfán is azt nézi, nincs-e spongya a másik ajkán. Jobban fáj neki más ajkán a

spongya, mint a maga testén a legerősebb lándzsadöfés. Lent folyik a kockajáték az
őrkatonák között, de a koccanás nem hallatszik fel a magasba, a megfeszített író a

szomszéd keresztfa felé hallgatódzik.” Tényleg ez volt valahogy a helyzet. Olyan

komplikált volt ez a – bocsánat az erős kifejezésért – időnként idiotikus vita, hogy
teljesen eltévedtél benne. Hát hová helyeznéd Illyés Gyulát magát, és amikor a né-

pieket végignézted, láttad a különbséget, az óriási, nemcsak a tájbeli, hanem lelki,
írásbeli különbséget egy Veres Péter és egy Tamási Áron között. Tamási Áront
egyszerűen urbánusnak nyilvánítottad a lelked mélyén, mert olyan kifinomult ember
volt és olyan kifinomult népréteghez, parasztréteghez tartozott, Veres Péter pedig
egy olyan barbár népréteghez tartozott, hogy közöttük nagyobb volt a belső ellentét,

a lelki ellentét, noha mindketten népi írók voltak, mint például Tamási és én köztem. De hát a legjobb példák egyike most tárul elénk, amikor egy irodalomtörténe-

tileg óriási jelentőségű kiadvány készül Magyarországon, a Radnóti–napló. Borzasz-

tóan fontos a Radnóti–napló. Mi derül ki abból? Hogy soha életében nem írt az
urbánus Szép Szóban. És Fejtő pedig rosszul érezte magát ott, de oda írt, csak oda

írt. És Márai és Zsolt Béla urbánus? És ezt a kettőt lehet egy napon említeni? Erre

csak azt mondhatom, hogy Márai azzal csúfoltatja ki az egészet, hogy van neki egy
kis gyermeke, egy fogadott fia, és arra nagyon büszke, mert mindig elmondja, hogy
az én édesapám turbánus író.

CZIGÁNY L.: Cushing professzor azt mondotta, hogy valójában a népi–

urbánus vita lényegét illetően irodalompolitikai vita volt, ez egy álláspont, Cs. Szabó

László érzékeltette ennek a hangulatát egy korabeli írásával. Most egy pillanatra
retrospektíve nézzünk erre ...
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GÖMÖRI GY.: Szeretném egy picit kiigazítani Cushing professzort, tudniillik

Borbándi nem azt mondja, hogy csak mi voltunk a magyar irodalom, ezt ő sehol

nem mondja a könyvében, hogy csak a népi írók, legalábbis ezt én sehol nem vettem

észre.

G. CUSHING: De igen: „Mi vagyunk a magyar irodalom”.
GÖMÖRI GY.: Ez hányadik oldalon van?
G. CUSHING: A 490.-en.

GÖMÖRI GY.: Helyes, helyes, megnézzük! Ott ez áll: „gondolhatták joggal és

méltán”. Ez, bocsánat, ez az 1960-as évek elején van, akkor gondolhatták, hogy ők a

magyar irodalom, tehát ennek megint egy bizonyos politikai jelentősége van, hogy
ekkor, tehát még a konszolidáció előtt.
G. CUSHING: De korábban is!

CS. SZABÓ L.: Korábban is! Végigcsináltam! Tényleg, egy jó páran kizárólag

magukat tartották magyar irodalomnak. Sinka szemében Márai, hát nem beszélek
Babitsról vagy Kosztolányiról.. . Hogy ma Babits–év van, hát ez teljesen elképzelhe-

tetlen lett volna 1940-ben a népiek szemében! Mert nekik Babits annyira idegen
volt.

GÖMÖRI GY.: Itt elérkeztünk ahhoz, hogy a „népi írók”, mint meghatározás

tulajdonképpen Borbándi könyvében szinte a parttalanság határát súrolja, annyira

tág. Ugyanis nyilvánvaló, hogy sem Illyés Gyula, sem Németh László nem gondolták, hogy csak ők a magyar irodalom és elismerték a tőlük urbánusabb, vagy tőlük
népibb irodalmat egyaránt.

CS. SZABÓ L.: Illyés Gyula mint szerkesztő ezt olyan csodálatosan bebizonyí-

totta, majdnem azt kell mondjam, hogy halhatatlanságának egy része a Magyar

Csillag szerkesztése, amelyben urbánusok és népiek az utolsó teljes menedéket megkapták.

GÖMÖRI GY.: Vissza szeretnék térni ahhoz, hogy Borbándi hogyan állítja be

ezt a népi írói kategóriát. Még egyáltalán nem világos a számomra például, hogy mi
ennek a definíciója nála: az a népi író, aki társadalmi reformot, földosztást követel,

az aki közöl a Válaszban, Kelet Népében, Magyar Útban, vagy pedig az, aki a politikai taktika kérdéseiben együtt menetel mondjuk a népi írók derékhadával? Például
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ő Szabó Lőrincet számomra teljesen érthetetlen módon mint népi költőt méltatja,
pedig a népi irodalomhoz semmi köze.

CZIGÁNY L.: Könyve befejezésében, amikor ma élő írókról beszél, az Új Lá-

tóhatárban közlő Keszei Istvánt is felsorolja mint népi ihletésű költőt, pedig Készéi

egzisztencialista vagy katolikus verseket írt...

GÖMÖRI GY.: ... és Horváth Elemért is közéjük sorolja ...

SÁRKÖZI M.: Itt ékelődik ebbe a témába egy nagyon érzékeny probléma: a

népi irodalom jobbszárnya, amely a népi íróságot úgy tekintette, mint a népből jöttek íróinak táborát. A Szép Szó szerkesztői, Ignotus Pál, Hatvany Lajos úgy érezték,

hogy valaki ki akarja zárni őket a magyar irodalomból. És ez a bizonyos érzékenység

a mai napig is tapasztalható Magyarországon írószövetségi vitákon, amikor a nép
gyermekei felkérik például Pándi Pált, hogy magyarázza meg, miért érzi magát a
magyar irodalom szakértőjének, amikor nem a népből jött.

CZIGÁNY L.: Hogy kit tart Borbándi népi írónak, arra könyve alapján tudok

válaszolni. A könyv végén ugyanis van egy összefoglalás a népi mozgalom lényegéről

és három pontban foglalható össze, ami Borbándinál a „népiség” kritériumát alkotja.

Azt írja, hogy a népi mozgalom először is irodalmi és politikai jellegű és a következő
kritériumokat állítja fel: 1. ezeknek az íróknak sajátos alkotói módszerük van; 2. a

szokatlan témaválasztás; és 3. a hatalommal szembeni kritikus álláspont. Ezt én
kritikával nézném, gondolom mások is. A sajátos alkotói módszert annyiban lehet

megkérdőjelezni, hogy a népieket, a népi mozgalmat mint irodalmi mozgalmat,
neo–népiességnek, tehát valami korábbi ismétlésének, újraalakításának tekinthetem.

A szokatlan témaválasztásról szintén azt tudnám mondani, hogy ez sem újdonság,
tudniillik a magyar irodalomba a magyar paraszt már bevonult az 1770-es években

Faludi Ferencnek a verseiben és a hatalommal szembeni kritikus álláspont pedig
alapvető hagyománya a magyar irodalomnak, már a tizennyolcadik századtól.. .

SCHÖPFLIN GY.: Véleményem szerint a jelenség (amit Borbándi megpróbál

körülírni, de az az érzésem, hogy valahogyan nem fogja meg egész precízen) az volt,
hogy egy politikai erőfeszítést, egy politikai tartalmat vagy politikai célt kíséreltek

meg részben irodalmi, részben szociológiai vagy szociográfiai módszerekkel megkö-

zelíteni. Például a Tardi helyzet, amely bizonyos fokig megnyitotta, vagy legalábbis
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újra kezdte ezt a törekvést. Igen, tudom, hogy Erdélyi József korábban kezdte. De,
ha egyáltalán lehet „tömegről” beszélni, tömegmozgalommá akkor vált a népi hullám. Maga Borbándi mondja, nagyon szerényen: „Lehet, hogy ötezren voltunk,
lehet, hogy tízezren. Senki nem számolt meg bennünket.”

A tény az, hogy ez a sajátos megközelítése a témának – égő témának, a paraszt-

ság és a föld kérdésének – volt az, ami bizonyos fokig sikeresen tudta érzékennyé
tenni az olvasóközönséget; éppen azért, mert ez irodalmi formában történt, amihez

ez a közönség hozzá volt szokva. Így sikerült a köztudatba bevinni mindazokat a
szociológiai vagy szociográfiai tényeket, amelyeket a hivatalos irodalom elkenni és
elkendőzni akart.

A népi írók megpróbáltak egy új dolgot (vagy egy régi dolgot, de új tálalásban)

irodalmi köntösben bevinni a köztudatba. Jól érezték, hogy ez az egyetlen mód a

magyar közönséget és közvéleményt a társadalmi kérdések iránt érzékennyé tenni.

CZIGÁNY L.: Azt hiszem, mindnyájan egyetértünk Schöpflin Gyula lényeglá-

tó megfogalmazásával a népi mozgalom kvintesszenciáját illetőleg. Mivel az időből

jócskán kifutottunk, be kell zárnom a vitát, amit nem szívesen teszek, hiszen az
eddigi beszélgetés is bizonyította, hogy Borbándi Gyula könyve milyen kiapadhatatlan tárháza a vitára serkentő kérdésfelvetéseknek.
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„RÉVÜLETKELTŐ ANYAGOK”1
Harmat Pál érdekes kérdést feszeget Töttösy Ernő megrendítően hiteles története
kapcsán (Egy börtöntéboly története, ÚL, 1985: 549–52), nevezetesen azt, hogy

Magyarországon az 1950-es években használtak-e „révületkeltő anyagokat” (ponto-

sabban: pszichotropikus szereket) az ÁVH börtöneiben olyan célból, hogy mesterségesen előidézett szkizofréniáva] összerombolják az áldozat személyiségét és így
integritását, s ezáltal engedelmes eszközükké tegyék.

Hogy barbitursav–derivátumokkal (ebbe a családba tartozott a régi, rosszhírű al-

tató a veronal, s az újabbak közül a seconal és a tuinal) kísérleteztek, azt Harmat Pál

is említi, illetve számos elbeszélő forrásból tudomásunk van róla. Luka László feltevését viszont, hogy Töttösyt hallucinogén szerekkel (mescalin, LSD) kezelték volna,

elveti. Kétkedésének két fő oka van: egyrészt az Egyesült Államokban csak ezekben

(ti. Töttösy „kezelése” alatti) években kezdték meg a „révületkeltő anyagok” szintetikus előállítását, másrészt nem tartja valószínűnek, hogy ilyen szereket éppen Veszprémben kezdtek volna el használni.

Ezt a gondolatmenetet legalább három szinten lehet megkérdőjelezni. Elsősor-

ban mert labilis premisszára épül, s ez a kultúra diffúziós elterjedésének ma már

egyáltalán nem egyeduralkodó dogmája (az angol V. Gordon Childe volt a diffúziós
elmélet utolsó megtépázatlan tekintélyű hirdetője). A diffúziós elvet valló antropológusok úgy vélték, hogy csak a legfejlettebb társadalmakban találnak fel valamit, s

az diffúzió útján jut a fejletlenebb társadalmakba. Tréfásan szólva: ha Veszprémben

spanyolviaszkot találunk, az csak Spanyolországból kerülhetett oda, mivel „ott lett
feltalálva”. Viszont, amikor valakit azzal vádolunk, hogy „feltalálta a spanyolviasz-

1
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kot”, akkor éppen arra mutatunk rá, hogy valami olyan, kézenfekvő igazságra jött rá,
amit mások már korábban felfedeztek.

Ez a helyzet a mescalinnal is. Mert az igaz, hogy szintetikusan előállított

psychotropikus szerekkel nagyban csak az ötvenes években kezdtek el kísérletezni az
USA-ban, de a mescalint az indiánok időtlen idők óta ismerték és Ludwig Lewin
már jóval az ötvenes évek előtt izolálta a Lophophorus kaktusz róla elnevezett

génuszában (C11H17O3N). Pszichológiai hatásának vizsgálatával pedig már az
1920-as években kísérleteztek, arról nem is beszélve, hogy a kábítószeres kultúra

virágzásának idején a hatvanas években LSD-t amatőr vegyészek különösebb felsze-

relés és laboratóriumok nélkül állítottak elő a fekete piac számára. Nem helytálló
tehát annak a feltételezése, hogy a kelet-európai titkosrendőrség nem rendelkezhe-

tett volna olyan képzettségű farmakológussal, aki a szakirodalom alapján ne tudott
volna előállítani szintetikus kábítószereket. Akár Veszprémben is, ha erre utasítása
volt.

Másodszor, helyes feltételeznünk, hogy ha valamire igény van, ezt az igényt va-

lamilyen formában előbb-utóbb igyekeznek kielégíteni. „Finomul a kín” – írja József
Attila mit sem sejtve még a századközép ellenkező előjelű diktatúráinak borzalmairól, s valóban, a tudattágító szerek (én inkább így nevezném Huxley nyomán a „révületkeltő anyagokat”) emberiségellenes felhasználását sokan szorgalmazták, nem-

csak azért, mivel szofisztikáltabb kínzásokra alkalmas, mint a hüvelykszorító, kurta-

vas, vagy gúzsbakötés, hanem főként azért, mivel hatékonyabbnak vélték az áldozat
együttműködésének a megnyerésére. S a koncepciós perekben olyan mértékű kooperációra volt szükség, melyhez a fizikai kínzás, s a Harmat Pál által is említett sensory

deprivation nem bizonyult elégségesnek. Tehát kísérleteztek, mivel erre szükség

volt. Ha ebben a képletben gondolkodunk, nem is vitás, hogy a titkosrendőrség
megfelelő szakképzettségű alkalmazottja ráakadhatott a korai mescalinos kísérletek
nyomára a szakirodalomban.

Harmadsorban azért is hajlanék inkább Luka László véleményét osztani, bár

analóg esetről Luka sem tud, s csak mint ötletet veti fel a mescalinos, vagy LSD-s
kezelés lehetőségét, mivel van ilyen vonatkozású adatunk, habár csupán egyetlen

egy. 1959-ben jelent meg Ruff Lajos (álnév?) könyve: Az agymosó gép (The
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brainwashing machine, R. Hale Ltd. London; francia fordításban: La machine à

laver les cervaux, Fasquelle, Párizs). Ebben a börtönmemoárban a szerző igen artikuláltan leírja, hogyan kísérletezett rajta egy Dr. Németh László (álnév?) mescalin

és scopolamin adagolásával 1953 őszén mintegy hat hétig. Ruff Lajos politikai el-

ítélt volt, akit fizikuma, szenzibilitásai miatt választottak ki kísérleti nyúlnak. Dr.
Németh azt is elárulta Ruffnak, hogy legrosszabb esetben szkizofréniás lesz a keze-

lés következtében, de megnyugtatta, hogy a szkizofrénia igen előkelő betegség, s

alkotó emberek gyakran szenvedtek tőle; József Attilát említi, hogy költészete ettől

lett igazán nagy (Ruff is költői babérokról ábrándozott): tárgyról-tárgyra ugrált a

figyelme, s így új viszonylatokat látott meg. Mai ismereteink szerint nem lehet a
könyvet fantázia szüleményének tartani – bár megjelenése idején Kovács Imre éppen

itt, az Új Látóhatárban (1960: 64–65) ennek a lehetőségét sem zárta ki –, mivel a

kísérletező orvos irodalmi jellegű fejtegetései, és számos mellékkörülmény teljesen

autentikusnak tűnik (Ruff például arra utal, hogy a tudattágító szerek az ázsiai sámánok öröksége a szovjet titkosrendőrségnél). A vizuális élmények leírása pedig
egybevág a vonatkozó irodalomból ismertekkel. Mindezeket együtt nem találhatta

ki egy börtönviselt fiatalember, bár túlszínezhette, s ezzel éppen saját szavahihetőségét rontotta könyve megjelenése idején. Mert mit ismerhetett egy húszas éveiben

lévő, költői babérokra aspiráló fiatalember a témáról? Magyarországon semmit.
Angliában kijövetele után kezébe kerülhetett (ha tudott angolul) Huxley könyve,

The Doors of perception, amely 1954-ben jelent meg. Ez minden.

Ennyiben tehát tovább érdemes gondolkodni „a vegyi manipuláció legendáin”

szakembereknek és laikusoknak egyaránt.

London
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KRASSÓ MIKLÓS (1930–1986)1
Krassó Miklós halálával az ötvenhatos nemzedék egyik legérettebb, legeredetibb

elméjét veszítettük el. Szellemi frissessége, alkotó gondolkodása, vitára ingerlő kijelentései megtermékenyítően hatottak nemcsak a londoni magyar szellemi életre, de
az angol újbaloldal legjobbjaira is, és az utóbbi években a magyarországi demokrati-

kus ellenzék fiataljaira. Krassó Miklós a szellem arisztokratája volt, társasága kivált-

ságot jelentett mindazoknak, akik ismerték; ilyen minőségű elmék talán csak a századelő Magyarországán gazdagították az intellektuális életet.

Krassó Miklós Budapesten született 1930. november 29-én. Középiskolai ta-

nulmányait a Trefort utcai Minta–gimnáziumban végezte és egyetemre filozófia

szakra iratkozott be; Lukács Györgynél tanult, tőle tanulta az értékhierarchiákban
való gondolkodást. Első írásai még gimnazista korában jelentek meg a Társadalmi

Szemlében, a Fórumban és napilapokban. Ennek ellenére az Eötvös Kollégiumba

nem nyert felvételt, s egyetemi tanulmányait is megszakította a kényszerű katonai

szolgálat. A forradalom alatt október 26-án Újpestre ment és tagja lett az Újpesti
Forradalmi Tanácsnak és a második szovjet intervenció után szerepet játszott a

Nagybudapesti Központi Munkástanács megalakításában. November 16-án Győrbe
utazott Szigethy Attilával tárgyalni, s miután a helyzet reménytelenre fordult, Bécsbe menekült.

A forradalom lázas tevékenysége után drámai váltást jelentett számára az oxfordi

New College áhítatos csendje, ahová ösztöndíjat kapott, s ahol megismerkedett a

legkiválóbb angol filozófiai oktatókkal, Isaiah Berlinnel, Isaac Deutscherrel és később Stuart Hampshire-rel. Kutatóévei alatt a fiatal Marx-szal foglalkozott, és szá-

mos előadást tartott a magyar forradalomról, többek között a nyugat–berlini egye1

Megjelent az Új Látóhatár 1986. évfolyam 2. számában.
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temen is. Figyelme a hatvanas évek elején az akkor szervezkedő angol újbaloldal felé
fordult, s talán részben Deutscher sokat vitatott, háromkötetes Trockij monográfiá-

jának a hatására kialakult az a meggyőződése, hogy a modern marxizmust Trockij
elméleti munkásságának újraértékelése nélkül előrevinni nem lehet. Már mint a

New Left Review szerkesztője viharos vitát váltott ki a hatvanas évek végén Trockij-

ról szóló esszéjével, mely könyvalakban is megjelent, s hamarosan lefordították spanyolra, svédre és japánra is. Trockij esszéjében Krassó egyetlen mozzanatra helyezte

a hangsúlyt: Trockij és a párt, mint a munkásosztály forradalmi élcsapatának viszo-

nyát elemezte újszerű módon, mivel szerinte a hagyományos Trockij–
értékeléseknek, s elméleti munkássága háttérbeszorulásának ez a kulcsa.

Tévednénk azonban, ha Krassó Miklóst csupán mint Trockij újraértékelőjét tar-

tanánk számon, elméje az emberi létezés minden viszonylatát lázasan feltérképezte,
segítette ebben nyelvtudása: anyanyelvén kívül beszélt angolul, németül, franciául és

oroszul, fenomenális memóriája, mely a világirodalom klasszikusait a megfelelő

pillanatban hozta fókuszba, hogy barátait, vitatársait lenyűgözze frappáns idézetek-

kel Hegeltől, Spinozától, Goethétől, Schillertől, Shakespeare–től, Byrontól, vagy
két örök szerelmétől: Ady Endrétől és József Attilától, akinek minden versét könyv
nélkül tudta. De ugyanilyen otthonossággal idézte az ókori klasszikusokat, vagy a
keleti gondolkodókat, talán nem volt az emberi szellemnek olyan kiemelkedő alkotója, akitől szükség esetén ne tudott volna oldalszámra idézni. Ez a kivételes memó-

ria csodálatos találékonysággal párosult, ötletek, összefüggések görögtüze villogott
abban a társaságban, ahol jelen volt. Kivételes képességei szabták meg érdeklődésének hatósugarait is, csak a problémák egésze érdekelte, a totalitás, a részletkérdéseket és a filológiai aprómunkát arisztokratikus gőggel nem érdemesítette figyelemre,

ugyanígy azokat sem, akik gondolatmenetét, mely a fény sebességénél is gyorsabban
száguldott, nem tudták követni.

A hetvenes évektől egyre gyakrabban keresték fel az angol fiatalok és az otthoni-

ak is, látogatóit diogéneszi körülmények között fogadta és kápráztatta el inspirált
napjain tíz–tizenkét órás diszkurzusokkal az általuk éppen felvetett témák bármelyi-

kéről, legyen az a modem pszichológia alapproblémája, vagy a Rigvéda egy homá-
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lyos pontjának az értelmezése. Saját magának, azt hiszem, a kérdésfelvetés okozta a
legnagyobb intellektuális izgalmat és élvezetet.

Számomra is ez a tulajdonsága jelentette elbűvölő személyiségének legérdeke-

sebb vonását. Amikor utoljára beszéltem vele telefonon, egy közös barátunk volt
éppen nálam. Miklóst az érdekelte, mint mindig, hogy miről beszélünk. Javasoltam
neki, hogy jöjjön el, s vegyen részt a vitában. Bár már hajnalodott, azonnal vállalkozott erre. Egy ostoba véletlen azonban megfosztott bennünket a társaságától, s pár

óra múlva baleset történt vele. Hatvankét napig feküdt a kórház intenzív osztályán.

A modern orvostudomány minden csodagépével sem tudta megmenteni: 1986.
január 10-én meghalt.

Ki is volt Krassó Miklós? Egyik barátja szerint elsősorban és mindenek felett

költő. Verseit csak fejében írta, s nagynéha, baráti unszolásra, tagoltan, a ritmusra
vigyázva, érzelmektől mentesen mondta el őket.
Az egyiknek utolsó szakaszára emlékezem:

Ha érted, hogy mindenhol ahol harc van,

A siker ott van ahol a kudarc van.

Megleled hát magad e kudarcban:

Elbuktál a nemlétért való harcban.
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NEGYVEN ÉVIG A SIVATAGBAN1
Borbándi Gyula: A magyar emigráció életrajza 1945–1985,

Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem, Bern 1985, 511 l.
Negyven év hosszú idő – majdnem két emberöltő. A mai magyaroknak – a statiszti-

ka tanúsága szerint – kétharmada még a világon sem volt negyven évvel ezelőtt, s
mindazoknak, akik legalább nem ötvenegynéhány évesek, személyes emlékeik jóformán alig lehetnek az 1945-ös korszakváltás körüli évekről. A nemzeti tudat vak-

foltjait nem a személyes emlékek hiánya okozza elsősorban, a vakfoltok kialakulását
az a tény okozta, hogy a történelmet a győztesek írják, s az események extra

Hungariam kényszerült – és sokszor fontos – szereplőinek tanúságtételével kapcsolatban a magabiztosság hiányától szenvedő hatalom nem alkalmazta az audiatur et

altera pars elvét. Ugyanez történt 1956 után: a tömeges kiáramlás magával sodorta a

túlélők és a tanúk egy részét. Ezek a külföldre került non-personok csak az utóbbi

10–15 évben kezdtek meg visszaszivárogni a magyarországi köztudatba. Kísértetek-

ből materializálódtak, mint szellemidézés során, a televízió képernyőjén, emlékezé-

seik, vélekedéseik pedig a nyomtatott betűnek az országba egyre gyakrabban bejutó,
s ott is reprodukált tárlóiban, az újságok és a folyóiratok hasábjain, de könyvekben is
a hazai közönség elé kerülnek. És egyre természetesebben a maguk hús–vér valósá-

gában is, mint megtűrt látogatók vagy hivatalosan is szívesen látott vendégek. Az
élménynélküli fiatalok, akiknek már a forradalom is szüleik múltjának ifjúkori, félig
bevallott és alig ismert eseménye, megismerhetik a múlt egy másik verzióját.

Mert a múltat Szabó Zoltán szerint az jellemzi leginkább, hogy nem múlik el,

beleszól a jelenbe, alakítja, korrigálja; egyszóval munkálkodik akkor is, ha a múltké1
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pet szakavatott kezek retusálják évtizedeken keresztül: itt kitörölnek belőle, ott hozzáadnak valamit. Az utóbbi években azonban felpattant Pandora szelencéjének fedele és árad kifelé belőle a megemésztetlen múlt. Ennek a megemésztetlen múltnak
egy része az emigráció története. Az emigráció–kutatás Magyarországon ma „törzs-

könyvezett” téma, nemcsak belső jelentések foglalkoznak az emigránsokkal, hanem
kutatócsoportok, akadémiai intézetek vették kézbe a témát, illetve kapták meg a

bennfentesen „alapkutatásoknak” nevezett anyaggyűjtésre szóló engedélyt, hogy
most már mindenkit mikrofonvégre kapjanak és szólásra bírjanak, mindenkit: aki

még életben van és nem tűnt el a befogadó ország semleges anonimitásában. Ezek-

ből az „alapkutatásokból” azután adatfeldolgozások, részmonográfiák születnek

majd, sőt remélhetőleg összefoglaló művek, s ezek, minden bizonnyal a tárgyilagosság igényével fognak majd kitűnni a korábbi, taktikai célokat szolgáló, hasonló témájú munkák közül.

Akármennyire is törekednek majd ezek a művek a tárgyilagosság kívánalmának

eleget tenni, mégsem fogják pótolni, mert nem pótolhatják a belső szempontok

szerint megírt emigrációtörténetet. Mert kétségtelen például, hogy a dualizmus
koráról új adatok feltárásával számos korábban alig sejtett összefüggést tártak fel a

szorgalmas kutatók, de ezek egyáltalán nem tették feleslegessé a kortárs Gratz
Gusztáv nagy művét, A dualizmus korát. Ezért okoz különösen nagy örömet

Borbándi Gyula új könyvéről szólni, mely az emigráció immár negyvenéves történetét dolgozza fel monografikus alapossággal, mivel az egyben az emigráció autonómiájának és irodalmi tudatának is tanújele: az önszemlélet kialakításának eszköze.

Borbándi pótolhatatlan személyes tapasztalatokkal rendelkezik könyve megírásához,
amit tudósi szerénységgel életrajznak nevez. (Az „életrajz” műfaji megjelölése talán
Szekfű Gyula hatása is, ő írt „A magyar állam életrajza” címen magyar történetet

1917-ben.) Borbándi szerénysége azonban ne tévesszen meg senkit, monográfiájá-

ban az anyaghalmazt a historikus, a felkészült historikus szemléletével és módszerével közelíti meg. Felkészült, mert ha jól számolom, emigrációjának 36. évében jelentette meg művét, s ezeket az éveket nemcsak dramatis personaként élte át, utazásait

például arra is felhasználta, hogy az emigráció minél szélesebb spektrumával ismer-

kedjék meg; tárgyként nézze azt, aminek ő maga egyben alanya is. Alkatilag lelkiis358

meretes kutató, aki ismeri a forrásfeltárás és forráskritika módszereit, de legfőképpen megbízható filológus, aki tudja, amit Taine óta sokan ma sem szégyenlünk
vallani, hogy a legmegbízhatóbb összkép, az „apró, fontos tények” mozaikjából, a

részletek gazdagságából kerekedik ki, s nem pedig az előre megfogalmazott elméleti
konstrukciókból. Ezt a módszert manapság divatos leszólni. Ezt nemcsak a marxis-

ták teszik, akiknek persze könnyű dolguk van, mivel ismerik a társadalom törvényszerűségeinek „egyedüli” tudományosan érvényes szabályait, hanem olyan kutatók is,
akik kérészéletű elméletek mindenkori megingathatatlan hitű apostolai.

Borbándi tehát nem elméleti konstrukció alapján írta meg emigrációtörténetét.

Ez megkülönbözteti egyik elődjétől, Nagy Kázmértól, aki emigrációtörténetét a

magyar politikai gondolkodásban hagyományos közjogi szemlélet jegyében fogal-

mazta meg, s így a par excellence politikai emigrációtörténetét lezárhatta 1964-ben,
mivel a Magyar Népköztársaság ismét tagja lett az ENSz-nek, s az 1963-as amnesz-

tia rendelet pedig lehetővé tette az emigráns–hazai kapcsolatok kialakulását. Hogy
ezzel az emigráció de facto nem szűnt meg az a de jure gondolkodó teoretikusokat
nem igazán érdekli: annál rosszabb a tényeknek!

Egy–egy emigráció „megszűntét” ugyanis csak két modell szerint írhatunk le. Az

emigráció vagy hazatér, majdnem mindig idegen hatalom segítségével, ez történt a
kelet–európai moszkovita emigrációkkal 1945 után, vagy pedig „kihal”, illetve bele-

olvad a befogadó társadalomba, s ezzel egyidejűleg fokozatosan elveszíti érdeklődését volt hazája politikai ügyei iránt, bár egyfajta ressentiment a koporsóig elkíséri. A

legtöbb emigrációnak ez a sorsa; egyéni kivételek persze mindig akadnak: a spanyol
emigránsok közül a „Passionaria” Moszkvából, Salvador de Madariaga pedig Angli-

ából úgy tért haza, hogy kivárta a Franco–rendszer végnapjait. Mindezekből kitűnik,
hogy az emigrációk befejezését jelölő évszám, csak „győztes” emigrációk esetében

indokolt, ellenkező esetben csupán önkényes periodizáció lehetséges. Mikor ért
véget a „fehérek” emigrációja? A hugenottáké?

A politikai emigrációk közös jellemzője ugyanis, hogy nem ismerik el a létező,

illetve keletkező új hatalom birtokosainak legitimitását, ezzel (fegyverrel) szembe-

szállnak és ezért a hatalom veszélyezteti személyi biztonságukat és (sokszor) az életüket is. Ha a hatalom részéről megszűnik az életet és személyes szabadságot fenye-
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gető veszély, ez kétségtelenül a hatalom önbizalmát jelenti, nem pedig azt, hogy az
emigránsok hallgatólagosan elismerik a korábbi ellenségnek tekintett hatalom legitimitását. Ezért az emigrációk jellegének meghatározó tényezője, hogy mikor, milyen körülmények között hagyták el hazájukat, emigrációknak tehát csupán az eredete lényeges.

Így csoportosítja Borbándi Gyula is könyvében az emigráció vonulatait, keletke-

zésük, fogantatásuk szellemében. Az öt nagyobb fejezetre tagolt munka fejezetcímei
évszámok. Ebből csupán az első három utal egy–egy emigráció genezisére. Az évszámok szimbolikusak. A „negyvenötösök” a vesztett háború utáni menekültek, a
„negyvenhetesek” a demokratikus átalakulás sikerében hitüket vesztett politikusok és

intellektuelek, az „ötvenhatosok” pedig a hatalom legitimitását fegyverrel megkérdőjelezők tömege. Átfedések lehetségesek: „negyvenötösök” hagyták el az országot

nemcsak 1946-ban, de még 1956-ban is, és „ötvenhatosok” a forradalom, után

évekkel is. Több emigráció nem volt. (Az otthon egy időben „digózóknak” titulált

Olaszországba házasulok, illetve az enyhe iróniával lekezelt „szabin nők” és más
„diaszpornyikok” helyzete szociográfiai jellegű emigrációtörténetbe kívánkoznak, s
ezzel Borbándi nem foglalkozik.) A két utolsó fejezetcím („Hatvanhárom” és „Het-

venöt”) már nem egy–egy emigráció genezisére utal, hanem az első az ország belső
fejlődésében végbement változásokra, az amnesztiával kezdődő „nyitás”-ra, a második évszám pedig egy nagypolitikai mozzanatra, a helsinki konferenciára és egyez-

ményre, illetve annak következményeire.

Ez tehát Borbándi könyvének koncepciója, amellyel nehéz lenne érdemleges vi-

tába keveredni, annak ellenére, hogy a két utolsó fejezet „szemléleti törést” jelez,
mivel más rendezőelv alapján íródott, mint az előző három. Ez a szemléleti törés

azonban látszólagos, valójában a realitás érzék diadala: leszámolás a közjogi szemlé-

lettel, mely a magyar hagyományokban oly mélyen gyökeredzik, s amely érthetet-

lenné teszi sokaknak a mai, változó viszonyok megértését, s számos non sequiturt

nemzett az emigráns politikában.

A negyvenötös emigráció ugyanis a jogfolytonosság elvén álló (persze korántsem

egységes) emigráció volt, amelyik úgy vélte, hogy mivel a legitimitás forrása a jogfolytonosság, a de facto hatalom figyelmen kívül helyezhető tényező, mivel ex lex
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állapotnak minősíthető. Ennek az okoskodásnak ad absurdumig fokozott követ-

kezményét az altöttingi országgyűlés jelezte, melynek irrealitását Borbándi szándékosan száraz és a körülményeket gondosan mérlegelő szövege (32–42. 1.)
méginkább reflektorfénybe helyezi, mintha ironikus jelzőkkel illetné a szereplők
arányérzékének hiányát.

A „negyvenhetesek” álláspontja tudatos politikai szerepcseréből született: az el-

vetélt demokrácia utóvédharcosaiból a diktatúra ellenségei lettek. „ ... a sztálinizmus

magyarországi változatának volt tulajdonítható, hogy még a kommunista párttal ...

együttműködni hajlandó demokrata politikusokat is belekergette az antikommunista

táborba . .(81. 1.) A „negyvenhetesek” politikai eszköztárába ugyanúgy beletartozott
saját legitimitásukba vetett hitük, mint a „negyvenötösökébe”, s az Amerikai Egyesült Államokkal szövetkezve szerették volna a kívánatos állapotot elérni: azaz a ha-

talmat meg(vissza?)szerezni. Az Egyesült Államokkal való érdekazonosságuk megállapítása a hidegháború éveiben nem nélkülözte a realitást, mivel a fokozódó nagy-

hatalmi rivalitás, amit akkoriban „a kommunizmus elleni kereszteshadjáratnak”

neveztek fantáziadús közírók és honatyák egyaránt, az USA-t a Szovjetunió „egzisz-

tenciális ellenségévé” tették, hogy Karl Schmidt egy más viszonylatban használt

kifejezését új jelentéssel töltsem meg. Borbándi könyvéből nem egészen világos,
hogy a „negyvenhetesek” is arányérzék tévesztést követtek el, annyiban, hogy magu-

kat „partnereknek” vélték, akik időnként még arról is meggyőzték önmagukat, hogy
túljárnak az amerikaiak eszén, akik természetesen lecserélhető eszközembereknek
tekintették az emigránsokat. (Nem mintha „eszközemberek” nem kerültek volna
hatalmi pozíciókba, hiszen a moszkoviták is így jutottak hatalomhoz.)

A változást az „ötvenhatosok” hozták; addigra már, Kovács Imre szavaival, „kijó-

zanult az emigráció”, s ötvenhat megmutatta az atombomba árnyékával terhelt status quo rigiditását. Az emigrációs életet azonban egy időre galvanizálta a nyugatra

áramlók tömege. Ahogy Borbándi írja: „Az ötvenhatosok sokféleségének tulajdonítható, hogy minden emigráns politikai irányzat és csoportosulás utánpótlási forrást

látott bennük.” (244. 1.) Ennek megállapítása természetesen nem jelenti azt, hogy
Borbándi az „ötvenhatosok” szerepét csökkenteni akarja: intézményeiket és törekvé-

seiket ugyanolyan alapos részletességgel ismerteti, mint a többi csoportét. Talán
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csak az „apolitikus emigrációról”, a művészi formabontás megszállottjairól szól enyhén korholó hangsúllyal, ezeket ugyanis „fegyverletételre kész partnereknek” nevezi.

(372. 1.) Eltekintve attól, „fegyvert” csak az tehet le, aki egyszer fegyvert ragadott,
egy Borbándiétól eltérő szemléletrendszerben az inkriminált avantgarde művészeket
inkább az emigráns politika „trójai falovának” lehet tekinteni.

Viták, marakodások, civódások természetesen voltak az egyes emigrációs hullá-

mok között, és nem kisebb mértékben a csoportokon belül is. A korai pozícióharcok

után a hatvanas évek végére mindinkább megélénkülő hazalátogatások kerültek a

viták középpontjába. Erről Borbándi megállapítja, hogy „ezt (ti. a hazalátogatást) az
ottani rezsimmel szembeni rokonszenvnek tekinteni éppen úgy téves volt, mint a
haza nem látogatást egyszerűen ellenséges érzület jelének tartani. A frontok a ma-

gyarországi helyzet megítélésében és a belőle levont következtetésekben egészen
másként alakultak, mint a hazalátogatás melletti vagy elleni döntésben.” (317.1.)

Fontos megállapítása ez Borbándi könyvének, mivel a magyarországi hivatalos poli-

tika és az emigráció hangadóinak nagyrésze a hazalátogatást (később csak a „hivata-

los” meghívásra történő hazalátogatást) egyaránt szimbolikus értékűnek tekintették,
s mint ilyet, vízválasztónak az „emigránsság” megítélésében.

Új emigráns magatartás született tehát az utóbbi húsz évben. Borbándi Gyula

szerint ennek két oka volt. Egyrészt a „hatvanhárom” utáni „nyitás” Magyarorszá-

gon. Mely ha nem is „békejobbot” akart nyújtani az emigrációnak, de modus
vivendit tett lehetővé. (Kár, hogy a „nyitás” külpolitikai előzményeit nem ismerteti

Radványi János disszidens diplomata könyve, a Hungary and the Superpowers,

1972, figyelembevételével, amelyből kiderül, hogy az amnesztia, mely az emigráció
felé történő „nyitás” előfeltétele volt, a Kennedy adminisztráció nyomására is tör-

tént, ez volt az ára annak, hogy a „magyar kérdést” az ENSz-ben levegyék a napirendről.) Másrészt a későbbi helsinki egyezmény, melyben eleinte „a nyugati magya-

rok hangadói... a Nyugat vereségét látták ... és (ami) egyértelmű szovjet sikernek
könyveltetett el.” (405. 1.) Pedig mint Borbándi megállapítja, „a Szovjetunióban a

Helsinki Egyezmény után jöttek létre vagy erősödtek meg a polgári jogokért küzdő,
a hivatalos politikától eltérő elveket valló, vagy ellenzéki beállítottságú csoportok.”

(403. 1.) Ehhez annyit kell hozzátenni, hogy ugyanaz vonatkozik természetesen
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Magyarországra is, s hogy létrejött a jelenlegi igen bonyolult helyzet, amelyiknek az
egyik fő jellemzője a hazai disszidensek és emigráns csoportok bensőséges kapcsola-

ta. Hogy a belső ellenzék megtűrése és a Szent Korona visszaadása között van-e

kapcsolat, ennek lehetőségét Borbándi elveti: „Mert milyen címen szabhattak volna
feltételeket az amerikaiak olyasminek a visszaszolgáltatásáért, ami nem az ő tulajdonuk?” (40S-409.1.)

Ez a két mozzanat, „hatvanhárom” és „hetvenöt” tehát az új emigráns magatartás

kialakulásának sarkköve. Borbándival egyetértésben megállapíthatjuk, hogy az
emigráció nagy többsége nem gyors felfogó képességéről nevezetes, hogy a Bourbo-

nokról ne is beszéljünk. Amikor például a „Sonnenfeldt–doktrína” egy véletlen foly-

tán nyilvánosságra került, az is kiderült, hogy a politikai emigránsok jó része még

mindig az illúzionista gondolkodás áldozata volt: megingathatatlanul hittek abban,

hogy az Amerikai Egyesült Államoknak morális obligációja a kelet–európai

kisországok függetlenségi vágyának minden áron való kielégítése. Az amerikai ma-

gyarok ugyanakkor szavazóképes amerikai állampolgárok is, s Borbándi szerint Ford
elnök újra nem választásában szerepet játszott a reményeikben csalatkozott republi-

kánus szavazók „pálfordulása” is. (417.1.)

Borbándi könyve végén óhatatlanul felmerül a kérdés „Mi az emigráció hivatá-

sa?” (409. 1.) Az utóbbi tíz év bebizonyította, hogy a „magyar–magyar” kapcsolatok
alakulása már nem a nyugati hatalmak kelet–európai politikájának a függvénye.

Ennek természetesen nem az az oka, hogy valamiféle emigráns politikai egységfront

jött létre, hanem az, hogy a nyugati hatalmak egyre kevesebb jelentőséget tulajdonítanak az emigráns csoportosulásoknak, s támogatásukat egy–két taktikai jellegű
project kivételével megvonták. Ezáltal a politikai emigráció meggyengült, s az emig-

rációnak alkalma volt megmutatni, hogy mire képes a saját erejéből. Megerősödött

és jelentős tényezővé vált a kulturális emigráció. Borbándi szerint: „az előtérbe egy
olyan ellenzéki magatartás került, amely a budapesti kormányzattal és annak politikájával kiegyezni nem tud, de bírálatával annak módosítására, a hibák és mulasztá-

sok elismerésére, a nép javát szolgáló kezdeményezések elindítására ösztönzi.” (447.
1.)
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Magyarán az ellenséges magatartás ellenzékivé vált; azaz lekerült a hangsúly a

rendszer legitimitását mindenáron megkérdőjelezni kívánó magatartásról, „külső”
ellenzék szerepét tölti be az emigráció, ezért is találhatta meg a kapcsolatokat a

belső ellenzékkel. Ahogyan Borbándi megállapítja: „Nagyot változott az idő. Ma

nem lehet a cselekvésnek ugyanaz a közvetlen célja és iránya, mint volt negyven,

vagy harminc évvel ezelőtt, de mégkevésbé a módszere és eszköztára. A változatla-

noknak tekintett távoli célokat is veszélyeztetheti a helytelenül megválasztott út és
eljárás.” (447.1.)

Mit lehet ehhez még hozzátenni? Talán annyit, hogy az emigráció teljesebb tör-

ténetét csak akkor lehet majd megírni, ha a nagyhatalmak levéltárai hozzáférhetővé
válnak, és nemcsak egy példás emberi integritással rendelkező nyugaton élő

magánmagyar írja meg az emigráció történetét, de például a magyar külügyminisz-

térium Emigráns Politikai Osztályának az irattárát is feldolgozzák majd a kutatók.

De Borbándi könyve akkor is viszonyítási pont és hivatkozási alap marad majd szó-

kimondó őszintesége és igényes kérdésfelvetései miatt.

És végül talán még annyit, hogy a néző is benne van a képben. Borbándi Gyulá-

nak A magyar emigráció életrajza a második nagyszabású monográfiája, ebben öszszegezte egy életút tapasztalatait és tanulságait, annak az életformának adottságait és

lehetőségeit, amit emigráns hivatásának tekintett. Korábbi monográfiája a népi
írókról azt a mozgalmat elemezte, mely fiatalkori érdeklődését és vonzalmait meg-

határozta, s aminek szolgálatába szegődött. Hátra lenne még egy monográfia volt
munkahelyéről, a Szabad Európa Rádióról. Mint hírlik, gondolt erre. Kívánunk
neki erőt és jó egészséget, hogy a tervből mű legyen. S így az életmű a hivatás, a
szolgálat és az áldozat triptichonjává kerekedjék ki.
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ÉNEKLŐ IFJÚSÁG 1
Tokaji András: Tömegdal Magyarországon, 1945–1956,

Művelődéskutató Intézet, Budapest 1985,5 kötet.

Akkoriban folyton énekeltünk.

A legelején azt énekeltük: „Énekelj magyar ifjúság, míg a nemzetek meghallják! . . ”
Ezt még a művészhajú, ősz Mester szellemében tanultuk, mert az Atyák is meg

voltak győződve, hogy „az nem lehet, hogy annyi szív...” A párizsi békekonferencián
ülésező nemzetek azonban „vagy nem hallottak, vagy tálán nem is akartak”. Közben

az utcáról új, friss dallamokat hozott be a szél a múltjára büszke gimnázium agyonfaragott padjai közé: „Drága föld, szülőhazánknak földje...” Az Atyáknak ez nem
tetszett, mert a megszálló csapatok szülőhazájáról szólt. De nem mondták. Ravasz-

kodtak. Ha ők úgy, akkor mi így. Lefordították latinra a fülbemászó dallam szöveget, s teli tüdővel énekelhettük most már mi is: „Terra casae, terra patrum alma ...”
Amikor hírek érkeztek az egyházi iskolák államosításáról, a kékinges SZIT-es ifjak

egyre agresszívabban énekeltek: „a csuhásra is rájár a rúd!” Ezalatt „milliók ajka
zengte bízón, hogy éljen a köztársaság.”

Szóval, akkoriban mindig csak énekeltünk.

De hát könnyű dolgunk volt, mert akkorra „már újra termeltek a gyárak”, s tud-

tuk, hogy „harcba boldog jövőért megyünk”, mivel „egy nagy cél érdekében tör előre
ifjú seregünk”. Az csak természetes, hogy a sok kicsi úttörő mind egyet akart”. Egy
lett a jelszónk is a béke, s az erősödő hidegháború idején, amikor „új tűzkohót szí-

tott a tőkés Nyugat”, május elsejéken, öblös hangon, a Vörös Hadsereg férfikórusától tanult férfias mokánysággal énekelhettük egymást váltogatva a szólót:„Á-me-ri1

Megjelent az Új Látóhatár 1987. évfolyam 1. számában.
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ka-ha-el-ti-por-na-ha hogy-ha-né-ki-hi-mód-ja-vol-na-ha ...” Mint később kide-

rült, nem volt módja néki. De ez csak azután derült ki, mikor már tényleg „csikorogtak a hernyótalpak”. Mert először biztattuk magunkat: „Csak bátran hát, míg

vígan száll a dallam!” Nem tartott sokáig, amíg rádöbbentünk: „Fel-KÜZ-de-lem-

re-hö-ős-ha-za ...”

Mi voltunk az éneklő ifjúság.
*

Miért is törnek a felszínre a bőrünk alá ivódott dallam- és szövegtöredékek ilyen

könnyen? Nem hiszem, hogy Wordsworth-öt kellene igazolnom, aki szerint The

child is father of the man, vagy ahogy a mi Kosztolányinkkal mondanánk: az ember
élete végéig első tizennyolc évének az adósa, mert kézenfekvő dolgok ezek. De néha
van értelme a kézenfekvő dolgokról is beszélni. Hogy a felszín alatt örvénylő ellent-

mondásos, tehát megemészt(het)etlen múlt egy–két pohár borókapálinka, vagy nem
különösebben jó minőségű bor után előbuggyan, azt mindenki bizonyíthatja nem-

zedékemből, aki évtizedeken keresztül konferenciákon, összejöveteleken rekedten
üvöltötte, hogy „velünk a népek nagy vezére Sztálin”. A más korosztályokhoz tartozók nem értették, hogy miféle szertartás tanúi, mi pedig önkéntes obszcenitásunktól
megittasulva öntöttük, zúdítottuk kifelé mindazt, amit a tudatmanipulátorok és

logokraták egy nemzedék tudatába töltögettek abban a háború utáni, emlékezetes
első évtizedben az annus mirabilis előtt.

Még olyan antennás ember is, mint Cs. Szabó László, félreértette a helyzetet,

amikor borgőzös hajnalokban hallgatni kényszerült perverzitásunk megnyilvánulása-

it: a nyilvános gyógykezelési eljárást a sebek takargatásának vélte. Ha nem így lenne,

miért írta volna egyik öregkori esszéjében, hogy ez a nemzedék „súlyos lelki zavarát”
„időnként hisztérikus gúnnyal és vihogva énekelt mozgalmi indulók mögé rejtette” ?
Mert hiszen nem a „súlyos lelki zavar” volt a mozgalmi indulók mögé rejtve, hanem

a mozgalmi dalok szennyesét mosta egy nemzedék a tudatából, mint ama balladabé-

li Ágnes asszony.

Hogy a bőkezűen adagolt antidotum meghozta-e a kívánatos eredményt a nem-

zedék minden egyes tagjánál, nem tudom. De most kézhez kaptuk a kórokozó tüze366

tes tanulmányozáson alapuló leírását. A tömegdal–szindrómát feltérképezte egy

fiatalabb zenetudós és szociológus, Tokaji András, a Művelődéskutató Intézet mun-

katársa, „aki már nem lehetett részese az általa visszaidézett eseményeknek” (III:87),
ahogy enyhe iróniával ő maga tudtunkra adja. Az öt vaskos kötet, mely „belső kiadványként jelent meg, kutatásai teljes anyagát tartalmazza, szemben a Zeneműkiadónál korábban megjelentetett rövidített változattal (Mozgalom és hivatal, 1983).

A magisztrális értekezés szisztematikusan feltárja a mozgalmi indulók, illetve

Tokaji szakszerűen indokolt terminológiájával, tömegdalok forrásvidékét és felfutását, részletesen tárgyalja szociológiai és zenetörténeti vonatkozásait, nem hagyva

figyelmen kívül a szomszédos országokban lejátszódó párhuzamos fejleményeket

sem a tárgyalt korszakban, 1945 és 1956 között. Marginális szegmentuma ez a köz-

elmúltnak, mondhatná a történész. Valóban, a tömegdal éneklés járulékos mozzana-

ta csupán a mai magyar társadalom befejezetlen múltjának. De a járulékos itt a lényegesre mutat.

A korszakváltás után ugyanis a társadalmi tudat gyökeres átalakításához a hata-

lom rendelkezésére álló manipulációs eszköztárban a tömegdal szerepévé! aligha
versenyezhetett bármi is, hiszen irigylésre méltó hatékonysága abból adódott, hogy a

legkedvezőbb kommunikációs feltételek mellett fejthette ki tudatformáló hatását:
könnyen énekelhető dallamok segítségével sulykolta bele optimális számú fiatal
fejébe a főhatalom által kívánatosnak tartott politikai magatartásformákat és serkentett a felsőszintű döntések végrehajtására. S mindez az együttes éneklés közösségte-

remtő körülményei között. Mi más lenne ez, ha nem a szocialista, „szép, új világ”
Huxley által megálmodott szómája?

Tokaji András alapos kutatómunkát végzett, beszélt a kortársakkal, felkutatta az

efemer zenei anyag relikviáit, s noha képtelen a tömegdal–szindrómát irónia nélkül

vizsgálni, a társadalmi, politikai összefüggéseket mindig tudományos igényességgel

alkalmazott fogalmi készlet hivatkozási rendszerében veszi szemügyre. Célja, mint
írja, nem a korabeli zenei élet értékpusztító hatásának, vagy öncsonkító tevékenysé-

gének a leleplezése (V:51–52), hanem, hogy analitikus módszerekkel a hatalom
működési mechanizmusát és mozgástörvényeit bemutassa egy meghatározott terüle-

ten. A mozgalmi dalok e megszállott kutatója nagy figyelmet szentel a részleteknek:
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elemzési módszerei között találjuk a content analysist, szókészlet- és szófajstatiszti-

kát, a szövegekben előforduló metaforák, szimbólumok és emblémák tipológizálását,

a nyelvtani struktúrák, versformák és a versmagatartás vizsgálatát is. Ugyanakkor,

laikusok számára is élvezetes módon elvégzi a dallamok zenei elemzését: dallamtani,
harmóniai, motivikai, formai és ritmikai vonatkozásban. Az így nyert építőkockákat

illeszti azután bele a zenei élet mozzanatain keresztül a vizsgált korszak, az 1945 és
1956 közötti évek ideológiatörténeti vonulatába.

Miről is volt szó? „A demokráciáért küzdő dolgozók lelkivilágát nem fejezheti ki

a mulatozó, úri osztály magyarkodó cigánynótája, sem az operettek érzelgős dalai,
vagy fülledt tánczenéje” (1:63). Ezzel szemben, nyilatkozzák Tokajinak a kortársak:

„A mozgalmi dal legyen ütemes, ritmusos – legyen harcos.” (1:43). Ilyen alternatívát
láttak 1945-ben az MKP Csengery utcai székházában. Amikor megalakult a Ma-

gyar Zeneművészek Szövetsége új foglalkozás született: a zenepolitikusoké, akik a

zeneműveket a politikai hasznosság elve szerint elemezték, azaz, azt vizsgálták, hogy
vajon szinkronban vannak-e a napi politikai feladatokkal.

A hazai tömegdal termelés a zeneszerzők minden buzgalma ellenére sem indul-

hatott meg azonnal: a hagyományok értékelése volt az elsődleges feladat. Az igazi
munkásmozgalmi dalok hamar kikoptak (Liedertafel reminiszcenciák, I:115) nyil-

vánvaló német eredetük miatt. A németes jelleg a német–orosz, illetve fasiszta–
szocialista ellentétpárban ellenségest, tehát kerülendőt jelentett. A szovjet példa
követését nagyban elősegítette a Nyírfácska együttes nagysikerű látogatása 1946ban, s így a tömegdal korai szakaszában, tehát a koalíciós időkben, a szovjet tömeg-

dal modelljét akadálymentesen követhette. A hazai zeneszerzők azonban nemsokára

kívánatosnak tartották a „nemzeti jelleg” kellő kidomborítását a sztálini „formájában
nemzeti — tartalmában szocialista” tételnek megfelelően. Törekedtek tehát zeneileg

a magyaros intonációra, s így kapott helyt a pentatonizáló stílus. Tokaji meggyőzően

adatolja, hogy a magyaros stílus miért nem tett szert olyan népszerűségre sohasem,
mint a szovjet, indulótípusú tömegdalok. („A szovjet tömegdal szelleme nem idegen
a magyar tömegdaloktól” – állapították meg 1949-ben. V:100)

A tömegdalok szövege eleinte egységet hirdetett, azaz, követte a népfrontpoliti-

kát, hangsúlyozta a békét, amiért persze harcolni kellett, beszélt az újjáépítésről, s ez
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szintén harci program volt. Ezzel szemben hallgatott a múltról, csak a jelenről, a

boldog jelenről esett szó. A műfaj értékrendszere alapvetően fehér–fekete rendszerű

(V:115); szimbólumai egyszerűek és félre nem érthetőek: a vörös zászló, például, a

legváratlanabb helyeken lengett, lobogott, vagy éppen zúgva szállt a (keleti) szélben.
Az ifjúság dagadó, feszülő izmokkal menetelt, kezükben a munka szimbóluma, a

„kalapács”, mely hol mint pöröly vágott oda, hol pedig a békés termelés, legtöbbször
a nehézipar jelképévé magasztosult.

A tömegdal éneklés történetében új szakasz kezdődött 1949 után: hangváltást fi-

gyelhetünk meg, a dinamikus ritmusképletek kezdenek elmaradni, hiszen a tömegdalra egyre kevesebbet menetelnek; inkább ünnepélyes alkalmakkor éneklik őket. Ez
a folyamat Sztálin 70. születésnapjának előkészületeivel veszi kezdetét, egyre több

lesz az alkalom a himnikus, patetikus, álheroikus ünnepélyeskedésre. 1952 után
azután a dobok friss pergése és a trombiták víg harsogása véglegesen hitelét veszti: a

hurráoptimizmusnak egyre kevesebb az aranyfedezete. („A direkt módon kifejezett
politikai mondanivalónak egyre kevésbé volt politikai hitele.” V :95) Ekkoriban

szaporodnak el a kevesebb spontaneitást követelő kórusművek és kantáták. A ma-

gyar zeneszerzők szembesültek a tényekkel: a tömegdalok hitelessége is csak belső
meggyőződésből fakadhat. S ilyen belső meggyőződés nem létezett. Kétségbeesés-

ükben a frissebb ütemű verbunkos stílust is kezdték alkalmazni mint ihletforrást.

Hogy a király meztelen, azt Kodály Zoltán mondta ki: „Tömegdalt írni nem lehet,
mint ahogy közmondást sem. Viszont a tömeg dalává lehet valami, ha sok ember
ismer rá benne saját érzésére.” (V :88)

Mi tehát Tokaji András kitűnően dokumentált monográfiájának a tanulsága?

Mert a könyvnek van tanulsága. Az, hogy a tömegdalon keresztüli tudatmanipuláció
ugyanúgy megbukott, mint a kulturális forradalom, mert bármit énekeltethet a hata-

lom hangszórókkal masíroztatás közben, a természetes lojalitásokat nem bírja megváltoztatni, csak szánalmas mimikrit szül. S talán az, hogy a szóma is közönséges
kábítószer, nem csodaszer.

Mivel a lojalitásokra nem hatottak a mozgalmi indulók, egy nemzedék tudatában

– megváltozott előjellel – emlékük közvetlenül egy lyukas zászló, a szobortalpazaton
maradt csizma és a késő őszi rádiórecsegések emléke mellé került.
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NÉPIESEK ÉS URBÁNUSOK OROSZORSZÁGBAN 1
Köves Erzsébet: Kelet és Nyugat, Orosz eszmék I. Miklós korában,

Magvető Kiadó, Budapest 1982, 281 l.

Nem sokkal a második világháború kitörése után jelentette ki Churchill, hogy
„Oroszország a titokzatosság homályába burkolt érthetetlen rejtély”. Az oroszok
másságát, az orosz mentalitást mindig is talányosnak vélték Nyugaton; Churchill

kijelentése is arra utalt, hogy az orosz politika útjai a kiszámíthatóság határain kívül

helyezkednek el. Persze, nemcsak erről, illetve nem elsősorban erről van szó: az
eltérő hagyományokból kialakult értékrendet és beidegződéseket mindig is idegenkedő értetlenséggel szemlélte a nyugati társadalmak kézenfekvőségeiben gondolko-

dó, felületes általánosításokra hajlamos külföldi, s ehhez járult a mindenkori orosz

főhatalom olykor szinte paranoiás titkolódzási hajlama. Most, hogy a főhatalom
önszántából igyekszik a titkolódzás mértékét csökkenteni, s helyette a nyilvánosság
elvét bevezetni a közéletbe és a hatalom gyakorlásába, a szovjet társadalom, paradox
módon, újabb talányt produkált a nyugati megfigyelők számára.

Ez a talányosság, persze, távolról sem olyan „talányos”, ha a szovjet társadalmat

nem a szovjetológusok és kremlinológusok napi politikai kérdésekkel nyűglődő

hivatkozási rendszerében szemléljük, hanem az orosz társadalmi hagyományok

konstánsai, főként a 19. századi orosz eszmetörténet fényénél. Az orosz társadalom
mozgása egyszerre nem olyan érthetetlenül rejtélyes, ha rendezőelvként azt a sajá-

tosságát vesszük figyelembe, hogy legújabbkori történelme során, de legalábbis Nagy
Péter óta, mindig is két malomkő között őrlődött: a Kelet és Nyugat ellentétét kifejező antinómia között. Egyrészt a befeléforduló, hagyományőrző tendenciák priori1

Megjelent az Új Látóhatár 1987. évfolyam 3. számában.
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tásából adódó társadalmi passzivitás, amely olykor az oblomovizmusba torkollott,

másrészt a nyugat-európai, gazdaságilag fejlettebb társadalmakhoz való felzárkózás
igényéből fakadó méricskélés, hasonlítgatás és legfőképp a cselekvésre serkentő bi-

zonytalanság. Ha ebben a hivatkozási rendszerben nézzük az 1917-es orosz forra-

dalmat, rögtön nyilvánvaló lesz, hogy a szocializmus csupán eszköz, noha célként

jelentkezett a marxista gondolkodásban. A felzárkózás eszköze: az orosz társadalom
ennek segítségével akart egycsapásra, forradalmi módon felzárkózni a nyugati fej-

lettséghez 1917-ben, s egyúttal a társadalomfejlődésben túl is akarta lépni a nyugati,

kapitalista modellt. Hetven évvel az orosz forradalom után, úgy tűnik, hogy nem-

csak a szocializmus ellenségei, de ügyvivői is belátták, hogy a marxizmus nem az a
bölcsek köve, amelynek segítségével a gazdaság- és társadalomszervezés problemati-

kája sikeresen megoldható. Az orosz társadalom és gazdaság, ha nem is stagnált
állandóan és teljes mértékben, ha ki is állta legnagyobb erőpróbáját a második világ-

háborúban, a fejlődés iramában katasztrofálisan elmaradt a kapitalista modelltől,
amelyet nemcsak utolérni, de túlszárnyalni is szeretett volna. A gorbacsovi reformok
mozgató rugója ez a ki nem mondott felismerés: Kelet és Nyugat kiengesztelhetet-

len versengésében a szocializmus mint eszköz alulmaradt, s ennek következtében
sokakat az sem lepne meg, hogy az orosz reformista igyekezet — ha el nem bukik a

társadalmi inerciával folytatott küzdelmében — az ezredforduló környékén deklaráltan is poszt-marxista köntösben jelentkeznék.

Mindezeken eltűnődni az adott alkalmat, hogy kezembe került egy néhány évvel

ezelőtt megjelent, kifogástalan szakmai felkészültséggel megírt könyv az orosz tár-

sadalom 19. századi uralkodó eszméiről. A könyv szerzője Köves Erzsébet, „Kelet és
Nyugat” címmel ír az I. Miklós korabeli orosz közgondolkodás kulcskérdéseiről: a

szlavofilek és zapadnyikok (nyugatosok) vitájáról a múlt század közepén. A könyv
nemcsak azért tanulságos, mivel részletesen elemzi a Kelet–Nyugat antinómia múlt

századi jelentkezését, ami akkor a konzervativizmus és a liberalizmus zászlaja alatt
kelt bírokra, hanem elsősorban azért, mivel szemléleti módszere megengedi, hogy a

jelenlegi társadalmi mechanizmusok előképeit felfedezze és felfedeztesse az olvasó-

val. Ezek között a társadalmi mechanizmusok között első helyre kerül a tekintély
elven alapuló korlátlan egyeduralom társadalmi elfogadása, a tolerancia hiánya, s
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ami ebből következik: a kompromisszumok kötésére irányuló hajlam fejletlensége,
valamint egyfajta „retrospektív utópia”, ami az értelmiség által felkarolt népiesség-

ben nyilvánult meg legkitapinthatóbban. Azt hiszem, senkinek sem lehet kétsége
afelől, hogy az autokrata hatalomideál, a terrorba fajuló intolerancia, és a „nép” mint

politikai absztrakció nemcsak túlélte 1917-et, de fénykorát éppen a népeket irtó

Sztálin uralma alatt érte meg.

Az orosz társadalom nemcsak a régmúltban (mongol hódoltság), de az újabb

időkben (Napóleon, Hitler) sem tudott olyan szinten és olyan eredménnyel megfe-

lelni a sorskérdések (vagy a történelem?) kihívásának, amely a túlélés elemi követelményét megnyugtató módon biztosította volna. A túlélés stratégiájának valamilyen

„nemzeti ideológia” is szükséges (bár nem elégséges) feltétele. A nemzeti ideológusok mindig is hittek abban, hogy nemzetüknek küldetése van, s a szlavofilek is meg-

tanulták Hegeltől, hogy a nemzeteknek rendeltetésük van, létüket valami eszme
indokolja a világrendben. A szlavofilek eszmevilágában ez a „nemzeti ideológia” az
oroszok „másságából” (iszklucsítyelnoszty) táplálkozott, s a szláv messianizmushoz

vezetett. Így lett szerintük a „sajátos” Oroszország és Európa egymást kirekesztő

fogalom. A nyugatosok is tudomásul vették az oroszok „másságát”, de szerintük

szükséges és lehetséges volt a szintézis. A szlavofilek nemzeti kollektivizmusa élesen
szemben állt a nyugatosok individualista törekvéseivel az egyén jogainak érvényesítésére; a szlavofileknél a nemzeti megmaradás ügye előbbre való volt az egyéni szabadságjogoknál. Köves Erzsébet nem rejti véka alá a véleményét, azt, hogy szíve a

nyugatosokkal dobog. Noha nem mondja ki sehol sem könyvében, mégcsak utalások

formájában sem, mégis lehetetlen észre nem venni, hogy a 19. századi orosz szlavofilek és nyugatosok közötti ellentéteket mintha a magyar népi-urbánus szembenállás

analógiáján keresztül szemlélné, s problémaérzékenységét, értékítéleteit ez a lappan-

gó párhuzam befolyásolja. Hőseihez való viszonya ettől kissé polarizálódik. A szlavofilek ki nem mondott, meghatározó magatartásformájának azt tartja, hogy szerintük minden ami nyugati – rossz, s következésképpen: nem kívánatos. Ha ezt elfogadjuk, ott kísért az ellentétel: a nyugatosok szerint pedig minden ami jó: az nyu-

gatról jön. Természetesen minden sarkítás túlzás, hiszen a szlavofilek között is

akadtak jónéhányan, akik fogékonyan reagáltak nemcsak a nyugati művelődés esz372

ményeire, de az eltérő társadalmi berendezkedés értékeire is, s a nyugatosok egyik

legkiemelkedőbb egyénisége, Herzen, az emigrációban sok vonatkozásban megértőbb lett a szlavofil állásponttal szemben. Köves Erzsébet ezt annak tudja be, hogy
elszakadt az „orosz valóságtól”. Ez részben kétségtelenül igaz, ugyanakkor Herzen
emigrációs évei alatt olyan helyzetismeretre tett szert a nyugati világ működési me-

chanizmusaival kapcsolatban, amilyennel az utazgató nyugatosok, akik nyugatot
csak csodálni jártak külföldre, nem rendelkezhettek. Terepismerete, mivel az angol

és francia társadalmat belülről volt alkalma megismerni, lényegesen megnőtt. Ez azt
eredményezte, hogy a szlavofil-zapadnyik alternatíva nem fekete-fehér árnyalatlan-

ságban jelent meg előtte.

Az orosz közgondolkodás kétsarkúságán azonban mindenesetre érdemes elgon-

dolkozni a magyar társadalom koordinátái között is. A szlavofil–zapadnyik alterna-

tíva, akár analóg a magyar népi–urbánus alternatívával, akár nem, szükségszerűen
kelet-európai jelenség, mivel ilyen formáció a nyugat-európai társadalmi modellek
egyikében sem létezhet per definitionem. A felzárkózás „nyugatos” ideológiája
azonban minden kelet-európai társadalomban jelen van, s vele szemben a
szlavofilizmushoz hasonló ellenerő áll.

A szlavofil-nyugatos beidegződöttségek a mai szovjet társadalomban is eleven

erőként hatnak, bár a frontok korántsem olyan egyértelműek mint a 19. század közepén voltak. A nyugatosság marginalizálódott, mivel közben az orosz nemzeti lét

prioritásában hívők a társadalmi reform gondolatát is felkarolták, kevesebb misztikára való hajlammal, mint múlt századi elődeik, akik a földközösség, az obscsina

mindent megváltó erejében hittek. Az a paradox helyzet állott elő, hogy a
szlavofilizmus mai megfelelője is felkéredzkedőfélben van a haladás szekerére, amely

vargabetűkkel ugyan, de természetesen a nemzeti önmegvalósítás felé törekszik. A
gorbacsovi reform a technológiai megújulást szorgalmazza, a nyugatosság enged-

mény és eszköz, nem pedig elérendő célkitűzések összessége. Mivel a reform műkö-

dési mechanizmusa megköveteli az individuum kevésbé korlátozott mozgásterét, az
orosz társadalomfejlődés iránya nem szükségszerűen azonos azzal az iránnyal, amit a

felülről kezdeményezett reform kijelölt. A nagyobb egyéni mozgástér ugyanis nemcsak a társadalmi inercia, a tehetetlenségi nyomaték leküzdésének hatékony eszköze,
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hanem kiszámíthatatlan irányú társadalmi energiák felszabadításának a szülőanyja is
lehet, mivel olyan társadalomban, ahol az egyéni mozgástér mindig is szűkreszabott

volt, nincs lehetősége annak, hogy a felszabaduló energiák vektoranalízisét valaki is
előre elvégezhetné.

Vannak, akik az orosz reform nehézségeit Münchhausen báró erőlködéséhez ha-

sonlítják, aki, mint ez közismert, a saját hajánál fogva emelte ki az ingoványból

nemcsak maga-magát, de még a lovát is, amin ült. Ez a tanmese az orosz reform
kivihetetlenségét példázná, mivel Münchhausen báró nem az igazsághoz való pe-

dáns ragaszkodása miatt lett híres. Az orosz reform konkrét esélyeinek mérlegelése a

szovjetológusok dolga, s egyébként is, az idő meghozza a választ. Az azonban két-

ségtelen, hogy az orosz közgondolkodás kulcskérdéseinek ismerete és megértése
mindenképpen hasznos és szükséges magyar viszonylatban is, nemcsak a múltbeli
analógiák miatt, hanem a közeljövő imponderábiliáinak szempontjából is.

Ehhez szolgáltat artikulátlan megfogalmazott nézőpontot Köves Erzsébet könyve.
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A TIZENKETTEDIK MÓKUSSZEZON1
Itt az ősz: beállt a mókusszezon! Erre vártunk Betyár meg én. Mert nincs jobb a

mókuspörköltnél. Már annak, aki szereti. Igaz, egyikünk sem evett még mókuspör-

költet, így tehát, mi nem tudhatjuk. De minden ősszel, amikor hullik a makk, nyakunkba vesszük a tölgyest, ahol fürge, lompos farkú mókusok futkároznak: gyűjtögetnek télire. Örülünk, hogy elmúlt a vadászati tilalom: szabad préda minden mó-

kus. A mókusok mégis reménykednek, hogy kihúzzák tavaszig, hogy érdemes
kitelelniök. Mi már alig: nekünk ez a tizenkettedik mókusszezon. Betyár megörege-

dett, bár fogai épek, szőre fénylik, mégsem tudom, hogy megéri-e a tavaszt. Eddig

még nem sikerült mókust fognunk, de bizakodnunk kell: a jó vadász holtig remél. A

kicsinyhitűség egyébként is nagy baj, a hét főbűn egyike: a kicsinyhitűek sohasem
kóstolhatják meg a mókuspörköltet, s vízen járni sem tudnak.

Elkiáltom magam tehát jókedvűen: ,,Hol a mókus, Betyár?” Betyár pattan, li-

hegve csörtet, töri magát, s közben hátra sandít, hogy nézem-e. Mert a jó gazda

szemével nemcsak a jószágot hizlalja, a hűséges párát is sarkallja. Potyog a makk;

ijedten rebbennek a mókusok. Betyár nyargal; toportyánférgek utóda, ő is

ordasszürke. Ősei: csapzott bundájú fenevadak, de dinasztiaalapítók. Nem fertály-

mágnás, bár kelta kékvér csörgedezik ereiben: a velszi Fekete Hegységben született.

Betyár tehát törzsökös, de nem alapított dinasztiát: magvaszakadt. Városi eb utódját
boldog Isten bírja.

A szűkölő szukák körül mindig a Rápolthy fiúk nyüzsögtek. A Rápolthy fiúktól

tartanunk kellett: öten voltak és uralták a mezőt. Mindig falkában jártak: fürgén
szimatoló előörs, oldalbiztosítás, hátvéd; a szigorú hadrendben vonuló alakulat közepén Gazdival. Kimért biccentés, egy „ma szép időnk van, nemde?” a bennszülöt1

Megjelent az Új Látóhatár 1987. évfolyam 4. számában.
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tek nyelvén, s tovább görög az Aranyhorda, illetve a Wehrmacht. Szerényen visel-

kedünk, a Rápolthy fiúk egyszer megtéptek egy afgán agárt, igaz, bírósági tárgyalás
lett belőle. Mi viszont ismerjük a történelmet: Betyár mereven áll mellettem, lecsa-

pott farokkal, csak hátsó lábán remegnek az inak. Füle, mint a radar, követi a gót

hordát. Civilizáltan lépdelünk tovább: nekünk költőóriásaink vannak. Dehogy gondolunk ilyenkor a mókusokra: hiába tartja a közmondás, hogy jobb ma egy mókus,
mint holnap egy interkontinentális hajtóvadászat.

Aztán, egy szép napon, a Rápolthy fiúk nem jöttek többet. Így van ez rendjén: a

piktek, vikingek, vandálok is eltűntek; ez a világ rendje: a fekete halál, a spanyol
nátha is elmúlt.

A Rápolthy fiúk rémuralma után miénk lett a rét. Ez a gondosan ápolt, angol

rét, amit hónaljában és a patakok szemérembozótjában is rendszeresen borotválnak

a mindig egykedvű, barna egyenruhás alkalmazottak. Ez a törvényesség: addig nyúj-

tózkodjék a fűszál, míg le nem borotválják. Ha korán keltünk, sárló rendőrlányt
leltünk a bozótban. Nem egyedül. Ez pedig: a kötelességteljesítés. Frissen elnyert

szabadságunkkal, persze, élni kellett volna tudnunk. De mi nem tudtunk élni a szabadsággal: szabadoskodtunk. Besároztuk a padokat, ijesztgettük a kiscserkészeket és
a sárkányeregetőket.

Elsőnek Billy ismerte el Betyárt a mezők új, korlátlan urának. De Billy, szegény,

csak egy árva, fiatal tacskó volt, gazdi nélkül. Hűséges lihegéssel követett bennün-

ket, s alázattól kifordult szemekkel szaglászta Betyár territoriális jelzőfolyadékát.
Betyár ilyenkor paripásan ügetett, felvágott fejjel, diadalmasan kunkorodó farokkal,
tudatában az őt körülvevő hódolatnak. Ilyen lehet a pünkösdi királyság. Betyár kegyesen uralkodott: így Billynek bőven jutott alkalom, hogy a területkijelölő folyadékot szagolgassa, csak kuporgás közben mordult rá alattvalójára. Ott, ugyebár, ahová
a király is egyedül jár.

Egyszer aztán Billy eltűnt; a mezőn úgy tudták, hogy autó ütötte el, illetve csa-

vargók mérgezték meg. A környéken, persze, nincsenek csavargók: itt a konzervatívokra szavaznak és a telefonfülkéket rendszeresen újrafestik. Akkor Billyt tehát a

helyi állatvédő egyesület mentette meg: bolhátlanították, védőoltást kapott és feltáplálták. Mivel gazdája nem jelentkezett az előírásos harminc napon belül, jobblétre
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szenderítették. Ilyesmi, persze, csak hűtlenkedő ebekkel fordulhat elő. Az igazán hű

állatokat nagyteljesítményű túrakocsin hozzák a felelősségérzettel bőven rendelkező

kutyabarátok. A mezőn állítható hosszúságú pórázon sétáltatják őket, s nem gondolnak a mókusszezonnal. Ezek az ebek, míg gazdái nyaralnak, kutyahotelban fogadkoznak, hogy nem lesz belőlük szalonna.

Bezzeg, mi! Betyár szabadon szaladgált, fénylő fekete orrával nyomjelző szagokat

porszívózva; árkokat ugrott, Szent Iván tüze nélkül; megrágta a gyakorló

krikettpálya hálóját; vastag törzsű fákra az első oldalágakig felfutott. Ez, persze,
régebben volt, nem az idei mókusszezonban. Akkoriban, ha féloldalas sompolygás-

sal váratlanul a játszótér felé tartott Betyár, a fiatal, szoptatósanyák félve emelték
kicsinyeiket magukhoz. Ha izzadt a nyelve: eb ura fakó! lábat mosott a patakban,

lefetyelte a vizet, cuppanó léptekkel ár ellen gázolt. Mert mi nem engedünk az öt-

venhatból. Így nyalkáskodtunk, kuruc módra. Felelőtlenül azért sohasem hősköd-

tünk. Nem mondhatja senki, hogy miattunk áll a karaván. Mi a szögre akasztott
bihari pórázt is ámulva csodáltuk. Különös póráz volt ez: ha akarom korbács, ha
akarom nem vemhes.

Most, persze, már nem sok lehet hátra. Ez a tizenkettedik mókusszezon. Lehet,

hogy az utolsó. Ha az idén sem fogunk mókust, szégyenszemre mégis a kicsinyhitű-

eknek lesz igazuk. Pedig csak az első mókust nehéz elkapni. Aztán megy minden,
mint a karikacsapás. A mókus vadászat, igaz, veszélyes mesterség: egy elroppantott
gerincű mókus egyszer kimarta támadója szemevilágát.

Ilyeneken rágódunk Betyárral, ahogy loholunk a mókusok után. Mert a mókus-

pörkölt igencsak ízletes, ha jól készítik el: babérlevéllel és mákonyos tárkonnyal.
Van, aki fokhagymával töltött vöröshagyma körettel szereti. Egyre megy: kinek a
papné, kinek a pornofilm. A szürkemókus rágós marad, ha nem párolják gondosan.

A vörösmókust készíthetjük franciásan is, borban főzve. Mindegy. A szabadság:
kordába kényszerített szükségszerűség.

Nincs igazuk tehát a kicsinyhitűeknek, akik fennen hirdetik, hogy főtt ételen tar-

tott, városi kutyának nem fűlik a foga a mókusvadászathoz.
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M ESTER ÉS TANÍTVÁNY1

Fodor András: Ezer este Fülep Lajossal, 2 kötet,

Magvető Könyvkiadó, Budapest 1986, 746 + 663 l.
Fodor Andrásról évtizedek óta tudni véli az irodalmi közvélemény, hogy naplót
vezet, azt azonban csak kevesen sejthették, hogy ezzel a naplóval nem az utókor
előtt kíván a nyilvánosság elé lépni. Igaz, hogy az 1400 nagyalakú oldalt tartalmazó

két kötet válogatás csupán a naplóból, s mintegy tizedrészét tartalmazza annak az
anyagnak, amit a szerző 1947 és 1971 között papírra vetett, s az is igaz továbbá,
hogy a napló bevallott célja nem az, hogy Fodor András és kortársai irodalmi tevé-

kenységének „leleplező” krónikája legyen, hanem az, hogy Fülep Lajosnak, a magyar
századelő e különleges és nagyformátumú egyéniségének, szelleméhez méltó emlé-

ket állítson.

A bejegyzések 1947. július 10-én kezdődnek, azzal, hogy az ifjú Eckermann

mint fiatal költő és szépreményű gólya felvételizni megy az Eötvös kollégiumba,

ahol megismerkedik Fülep Lajossal, s az ő halálával végződik a napló 1970-ben,

amikor a 85 éves aggastyánt már nem kereshetik fel többé tanítványai a Széher úti
rendszeres fogadónapokon, hogy közös sétákon hallgassák a Mester kötetlen szemi-

náriumi előadásait művészetről, filozófiáról, vagy ellentmondást nem tűrő szentenciáit kortársakról, fiatal és kevésbé fiatal költőkről.

Tudatosan szerkesztett, zárt kompozíciójú mű tehát Fodor András naplója,

melyből azonban mégsem csak Fülep Lajos portréja kerekedik ki – elméjének zseni-

ális felvillanásaival, öregemberes dohogásaival és kifakadásaival arról, hogy miként

jut a világ az ebek harmincadjára, vagy lágy lírai futamoknak beillő anekdotáival,
1

Megjelent az Új Látóhatár 1988. évfolyam 2. számában.
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melyek pasztell–színekkel idézik a századelő boldog békeéveinek hangulatát – ha-

nem önarcképet is rajzol, hiszen a néző óhatatlanul mindig benne van a képben. Az

egymásután következő pillanatfelvételek időmetszetei eleven történéssé, a magyar

szellemi élet folyamatának mozgófilmjévé rendeződnek össze, s ez egyfajta sodrást
ad a napló állóképeinek, mely így helyenként a monumentalitás érzetét váltja ki az
olvasóból, aki a távolból szemlélve is lépésről lépésre érzékeli, hogy miként esett szét

Magyarországon az irodalmi tudat 1945 után, s miféle szívósan hősies utóvédharco-

kat folytattak néhányan, hogy az irodalmi tudat folytonosságát megőrizzék, vagy
hogy legalább az értékrend emlékét átmenekítsék az új világba. Ebben az igyekezetben lesz viszonyítási pont, az értékhierarchia (egyik) csúcsán álló Fülep Lajos, aki

maga minden bizonnyal tisztában van don-quijote-i szerepével, s azzal a kordába

kényszerített jövővel, amely felé az irodalom államosítása sodorta az egyébként is
köldöknézésre hajlamos, szellemi törpéket egyre szívesebben ünneplő, eleven erejében egyre kevésbé magabiztos magyar szellemiséget.

Fodor András naplója tehát első sorban ezt a folyamatot ábrázolja, akarva aka-

ratlanul is, a maga mikroszkopikus részleteivel, s így lesz naplója kitűnő segédeszköz
az irodalmi élet mozgásmechanizmusainak, az irodalmi folyamatnak a megértésé-

hez. Mert legfőbb naplóírói erénye a teremtő indiszkréció, a szókimondó bátorság,

mellyel főként kortársait, költészetüket, művészi teljesítményüket vitathatatlanul

hiteles, bár csöppet sem. hízelgő módon jellemzi, ahogy kitapogatja az államosított
irodalom szűkös mozgásterét, melyben gyakran csak kisszerű érdekek és érzékenysé-

gek ütköznek politikai sérelemnek álcázva, ahol a kelleténél mindig óvatosabb funk-

cionáriusok azt vallják, hogy „csinálni kell az irodalmat az írók ellenére, s a közvéleménnyel szemben” is (1955. ápr. 5).

A tilalomfákkal körülvett akolba terelt írók pedig rafinált bók–csokrétákkal ked-

veskednek egymásnak, (mert ha valaki felsőfokú jelzők nélkül nyilatkozik kortársa

költészetéről, ez kimeríti a becsületsértés és a denunciálás közös ismérveit) s így,
egymás piszkában henteregve, az akolban mégiscsak egyfajta ólmelegben érzik ma-

gukat a sokszor tehetségesnek induló művészek és írók, akik cinikusan azt is vallják,
hogy ha a felsőfokú dicsérgetéseken túl valakire rásütik a zseni bélyegét (például

Juhász Ferenc esetében), az illető el van veszve (1956. máj. 17), szent tehén lesz
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belőle, s ez zsákutcás művészi fejlődéshez, majd óhatatlanul személyiségtorzuláshoz
vezet. Csak szemlesütve lehet olvasni az útlevélért pitiző írók keserveiről, az Állam

Bácsi húsosfazeka körül tolongó, s egymást sanda pislantásokkal méregető költők,
zenészek és festők önsajnálatáról, akik, közben persze, mind világhírre áhítoznak a
„bartóki–modell” bűvöletében, hiszen ez csalhatatlan recept, a bölcsek köve, mely-

nek segítségével kiröppenhetnek a világhír szárnyain az Állam Bácsi által engedélye-

zett nem eléggé kövér legelőkről. Mindez terméketlen álmodozás csupán, mivel „az
egész magyar költészet olyan, mint a vérfertőzött család: mindenki egymást utánozza...” (1958. ápr. 22). Egyébként is Állam Bácsi erősebb: somolyogva legelteti a

duzzogó költők hiúságát, alkotóházakba terelve őket, vagy intézményesített író–

olvasó találkozók Patyomkin falujába, s ha még ez sem elég, ott vannak az irodalmi

díjak, s a velük járó pénzösszegek, melyekre az eltékozolt tálentomokat válthatják be
a velük történt méltánytalanságok elkapart sebeit dédelgető írók.

Üdítő színfoltként emelkedik ki ebből a belterjes irodalmi életből a Széher úti

remetelak szikár gazdája, akinek legendás alakját Fodor András mindig szeretettel,
tisztelettel és megbecsüléssel ábrázolja, s akinek emberi gyengéivel szemben is min-

dig elnéző. A köréje sereglő költőcskéket, ha azok csak bókokért ülnek a lábaihoz,
egy–egy gyors kézmozdulattal lefricskázza, verseiket lényeglátó elemzésekkel
helyreteszi, és ótestamentumi dühvel fakad ki „világszínvonalú líránk” ellen, ha erre
alkalom adódik (1970. aug. 7). Jól esik nyugtázni, hogy értékítéleteiben nem tesz

engedményeket, s hogy tájékozottságát, szellemi frissességét nyolcvanon túl sem
veszíti el. Egyik fő vesszőparipája a nyelvromlás ostorozása: a neki bemutatott írás-

művekben nemcsak a stiláris henyeségekre, a germanizmusokra, de a végig nem
gondolt gondolatból adódó szemantikailag zavaros fejtegetésekre is lecsap és sokszor
eléggé nyers megfogalmazásban közli a véleményét.

Legszívesebben a természettudományok új fejleményeiről hall tanítványaitól (pl.

Vekerdi Lászlótól), ő maga egyszer hosszasan elmélkedik a szabadidő problémáról,
mely a nyugati társadalmakban is csak az utóbbi időben tört a felszínre a tömeges
munkanélküliség miatt, bár lehetőségét több mint száz évvel ezelőtt Marx éppen a
megvalósult szocializmus melléktermékeként vizsgálta, s megoldására Lukács pedig

a kulturális tevékenység lehetőségeinek kitágulásában látta a kiutat. Fülep azonban
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nem marxista széplélek, kétkedő morfondírozásaiban felrémlenek a futballmeccsek
előtt és után randalírozó tömegek, a semmittevést sörbe és vandalizmusba kiélő új

barbárok céltalan hordái (1954. aug. 26). Habár az emberiség jövőjét minden be-

szélgetésben sötéten látja, ezek ellenére sem pesszimista. S talán ezért jelentős gon-

dolkodó Fülep a sötéten látó magyar társadalom adta lehetőségek között: nincs
szüksége az átlagértelmiségi eszképista álmaira, vallásra vagy vallást pótló utópiákra

ahhoz, hogy az emberiség sorsát érintő kérdésekkel elkeseredés nélkül tudjon szem-

be nézni. A kozmikus pesszimizmust nem váltja aprópénzre, de nem hajlandó arra
sem, hogy „kancsalul festett egekbe” nézzen.

A naplóból a külvilág, a világpolitika kérdéseiről, illetve ezek hatásáról csupán

rövid utalások formájában értesülünk, az irodalompolitikai izgalmakról viszont rész-

letesebb képet nyerünk. A naplóíró ugyanis inkább szemlélődő ember, aki a forradalom alatt Németh László Égető Eszterét olvassa (1956. okt. 23). A forradalom

minden egyes napjáról kötelességtudóan beszámol (ez az egyetlen eset, hogy napi

krónikát ad!), leírása érzékletes: a forradalom hangulata jelen van a sorok között. A
konszolidáció után újjáéledő irodalmi élet egyik fontos eseménye Németh László
Szovjetunióbeli utazása. Az ebből keletkezett színművet, Az utazást azonban a kor-

társak képtelenek koncepcionális szinten megítélni. Az egyik mindentudó irodalmár
fölényes erkölcsi magaslatról mondja ki a szentenciát, amikor fanyalogva elismeri,

hogy „Németh László nem követett el semmi becstelenséget” (1962. máj. 11). Jellemző a forradalom utáni hangulatra, hogy minden egysíkúan erkölcsi kérdéssé

zsugorodik. Egy másik, hasonlóan fontos esemény, amely érthetően szintén a gesz-

tus értékével mérődik. Illyés fellépése az erdélyi magyarok ügyében, s ez óriási izga-

lomba hozza a közvéleményt (1964. febr. 11).

Mint említettem: a szerző önarcképe is kirajzolódik a napló lapjain. Fodor And-

rás büszke arra, hogy „népi ihletésű” költői magatartásáról beszélnek (1960. júl. 13),
hogy költői útja „a népével azonos” (1960. máj. 5). A világra való kíváncsisága azon-

ban kitágítja intellektuális látóhatárát nemcsak kivételesen erős zenei és képzőművészeti fogékonysága miatt, hanem elsősorban azért, mivel minden kvalifikáció nélkül,
par excellence, a szellem embere, aki Fülep Lajoshoz is éppen annak univerzális
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szellemisége miatt vonzódik. (Kodály Zoltánt, Illyés Gyulát, Németh Lászlót tiszteli, de csak az utóbbihoz kerül közel.)

Szellemi szuverenitását is dokumentálja a napló: a Mestert, Fülep Lajost is képes

kritikával szemlélni. Mivel azonban értékőrző szerepével teljesen tisztában van, s
mivel ez többet nyom a latban, szelíd makacssággal tereli a tanítványokat a fogadó-

órákra, s őszintén elkedvetlenedik, ha egyik–másik tanítvány nem válik be a Mesternél, illetve elmarad, kiesik a társaságból. Saját szerepét nem túlozza el, csak

„szürke krónikásnak” tartja magát (1963. dec. 22), bár kétségtelenül irodalompolitikai ambíciói is vannak (1967. febr. 28): ő és beavatott társai egy „halódó öntudatú
nemzet szellemi képviselői” (1970. jan. 31), akiknek feladata az igazi értékek óvása

és hirdetése. Elégedetlen önmagával és társaival, mert eddig még a „fölsorakozás

sem sikerült” az „Illyés–Németh–Veres–Erdei vonal mögé” (uo.). De őrzik legalább
a jelképes frigyládát: az irodalmi tudatot.

Rokonszenves tulajdonsága az is, hogy, noha a világot egy eléggé merev érték-

rendszerben nézi és méri, toleranciája következtében (mellyel, olykor úgy tűnik,
nincs is tisztában), nyitott marad szellemi kapcsolataiban: azokat is meg tudja ked-

velni, akik nem illeszkednek bele a „Fülep–iskolába”. A naplóírást belső kényszerből
és intellektuális fegyelemmel végzi: itt gondol tovább olyan témákat, melyekről

társaságban nem nyilatkozott. Barátaival és önmagával szemben szigorú érzelmi
kettős könyvelést vezet: mindig arra törekszik, hogy a tartozik és a követel rovat
harmóniában legyen az emberi kapcsolatok terén is.

A naplóból kitekintést nyerünk külföldre is: nemcsak Fülep Lajos idézi állandó-

an Párizst, Firenzét vagy Londont, de a barátok és saját úti élményei is állandóan
jelen vannak a beszámolókban. Amikor először megy Angliába, tudatában van an-

nak, hogy „Kosztolányi óta első magyar költő... aki Angliában oda–vissza járt”

(1958. szept. 29). Az emigráns irodalomról emberközelből először Kormos István
beszámolóiból nyernek képet: Kormos a hatvanas évek közepén egy ideig Párizsban

élt: Bakucz, Vitéz György és Horváth Elemér verseit dicséri a társaságnak (1965.
nov. 24). Emigráns folyóiratként elsőnek a Látóhatár kerül a kezébe: Király István-

tól kapta kölcsön, s ebben olvassák Kovács Imre cikkét a kijózanult emigrációról (vő.

Látóhatár 1956:4-11), s Fülep „becsülően nyilatkozott” Kovács Imréről (1956.
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márc. 16). Fülep egyébként „provinciálisnak” tartja az emigrációt: főként azért, mi-

vel Cs. Szabó László Bartókhoz hasonlítja Juhász Ferencet a Gara antológia elősza-

vában (1962. aug. 3)2, s véleményét néhány év múlva megismételi (1965. júl. 23).
Hasonlóan, az emigráció irodalompolitikájáról Németh Lászlónak sincs túl jó véleménye közvetlenül a forradalom után. Egyik első jele a felpezsdülő irodalmi életnek
Hernádi Gyula: A péntek lépcsőin című regényének a megjelenése, hosszas herce–

hurcák után. Amikor Fodor András az Irodalmi Újság recenzióját említi (vö. Gömöri György: Harc az értelmetlen világgal, 1U. 1960. ápr. 1., 6.1.), Németh kifakad

az emigránsokra, „kik nem látják be végre, mennyit ártanak az ittenieknek” (1960.
aug. 15). Ellenőrizhetetlen pletykák keringenek arról is, hogy az Iszonynak „még a

Gallimard-nál lévő második kiadás esélyét is megakadályozták a Gara-féle gondos
kezek” (1967. febr. 19). Fodorék tájékozatlanságát legjobban Weöres: Tűzkútjának

„kalózkiadása” jelzi, amit Weöresnél lát. („Látjuk a Tűzkút hírhedt kalózkiadását,
mely egy szó híján teljesen megegyezik az itthoni publikációval” 1964. ápr. 5). Be-

jegyzéséből nem derül ki, hogy a Tűzkút párizsi kiadása jelent meg elsőnek, s ennek
köszönhető, hogy a Pesten elfektetett Weöres kötet nagy sietve napvilágot látott. A

kötetet dicséretes módon kiadó Magyar Műhely szerkesztőit csak mint „Weöres
epigonokat” emlegetik Fülepnél (1964. aug. 28), bár Kormos elismerően nyilatkozik

a Magyar Műhely Weöres–számáról (1964. máj. 5). Mindezek a példák csupán a
magyar írók tájékozatlanságát bizonyítják a hatvanas években.

Fodor András naplója tanúbizonysága szerint is gondos stiliszta, hiszen talán ak-

kor is Fülep Lajos szelleme lebegett előtte, amikor a napi bejegyzéseket készíti, s

Fülep bizony Fodor András stílusát is állandóan nyesegette. A napló kitűnően reprodukál, illetve foglal össze vitákat, mesterien jellemzi az előbukkanó alakok külle-

mét egy–két szóval és színesen ír le eseményeket. Kiemelkedik például az egyik

zengővárkonyi kirándulás leírása (1964. aug. 13), vagy a fiával történt baleset elbe2

Cs. Szabó László ezt írta: „La poésie de Ferenc Juhász, et celle de tant de ses
camarades si remarquablement doués, est née, aprés l'invasion bartókienne, de l'union

entre un passé asiatique barbare et un présent européenn raffiné.” (Anthologie de la
poesie hongroise, Seuil, Paris 1962, p. 30.) Az idézetből világosan kitűnik, hogy Cs.
Szabó csupán Bartók hatásáról beszél.
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szélése (2966. nov. 4). Művek ismertetésével azonban nem ilyen szerencsés, érték-

ítéletei (Beckett darabja a Waiting for Godot például „jól van megírva” 1965. aug.
25) gyakran csupán közhely szintűre sikerednek, filmek tartalmi összefoglalásába

kerül talán a legtöbb szárnyaszegett gondolatú mondat. (Pl. a Hiroshima Mon
Amour, 1960. szept. 4). Időnként a lírikus váratlanul szót kér, s ez nem mindig

szerencsés (pl. „Tornai Jóska szomorú, mint egy földből kimeredő kalapács”, 1965.
okt. 1). Stiláris aggályoskodásai olykor furcsa visszametszéseket eredményeznek:

értelmileg fontos névelőket és igekötőket elhagy (pl. gyakran hangsúlyos helyzetben

is azt írja, hogy „X. Y. érkezik”, a nyilvánvaló „X. Y. megérkezik” helyett). Egy–egy
elírás is becsúszik, pl. a „címlap verziójáról” beszél a nyilvánvaló verzó helyett (1964.

szept. 22), vagy máshol Jane Austin Emmájáról (1969. júl. 7) Austen helyett. Az

viszont még 1959-ben is ízlésficam, hogy május 1-ét, vagy november 7-ét „hazafias

ünnepeknek” nevezi (1959. nov. 26) az egyik falusi tanítónőt idézve. A „Húsvét
szigetek” tipikus magyar elírás „Húsvét sziget” helyett (1959. nov. 26).

A napló utolsó bejegyzése (1971. febr. 9), mintegy természetes epilógusként a

kortárs és barát Colin Mason (1924–1971) haláláról értesít. Colin Mason ugyanúgy,

mint mestere, Fülep Lajos, meghatározta Fodor András szellemi, főként zenei tájé-

kozódását. Ez a tragikus hirtelenséggel a kiteljesedés előtt elhunyt angol zenekritikus és Bartók-kutató szintén Eötvös kollégistaként kezdte pályafutását, s a Fülep-

körnek örökös tiszteletbeli kültagja maradt, aki időről–időre személyesen is megje-

lent a Széher úti estéken; magyarul írt leveleivel pedig szinte állandóan jelen van a
naplóban. Halálának feljegyzése méltó befejezése a Fülep Lajos emlékművét bronz-

ba öntő műnek: hiszen a Mester és a Jóbarát majdnem egyszerre bekövetkezett halála Fodor András életének talán legélesebb cezúrája: olyan elviselhetetlen veszteség a

ma már hatvan felé járó költő számára, melynek terhét, hogy el bírja viselni, meg
kellett osztania az olvasóval.

Mostmár végérvényesen és visszavonhatatlanul.
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TUDNIVALÓK TEMESI F ERENCRŐL1
Temesi Ferenc: Por, két kötet, Magvető,

Budapest 1986 és 1987,471+637 l.

Temesi Ferenc Por című regénye az 1987-es év irodalmi eseménye volt. A kiadó az

első kiadás után néhány hónappal megjelentette a másodikat is, s tudomásom szerint már ez is elfogyott. A regénynek nincs politikai pikantériája (bár szó esik benne

a forradalomról), tehát nem valaminek a kimondása (a mai gyorsuló időben egyre
nehezebb a szépírónak politikai izgalmakat előidéznie) okozta azt, hogy a közönség

szétkapkodta a könyvet, a kritikusok pedig felfigyeltek a műre. Temesi Ferenc nevét

korábban csak szűk körben ismerték, s a kiadó így végső soron egy ismeretlen szerző

művével jelentkezett, méghozzá egy vaskos családregénnyel, ami ráadásul ezt a furcsa alcímet viseli: Első kötet, A–K; Második kötet, L–Zs. A könyvben fett kisbetű-

vel szedett alcímek alatt szócikkek formájában található a szöveg, mint egy szótár-

ban, vagy egy lexikonban, s családi fényképek, horoszkópok, levelezőlap reprodukciók, számlamásolatok, furcsa ábrák és tipográfiai ügyeskedések tarkítják, illetve bont-

ják meg a szócikkek tömbjeit. Ha valakinek kétsége támadt az első kötet megjelenése idején a folytatással kapcsolatban (voltak, akik blöffre gyanakodtak), rövid időn
belül megnyugodhatott, mert a fülszövegben megígért második kötet csak pár hó-

napot váratott magára. Így tehát több, mint ezer oldalon árad a szöveg, illetve sorjáznak a címszavak, s az olvasó hamar meggyőződhet róla, hogy nem elsőkönyves

író túlméretezett ambíciójának a termékét tartja kezében, hanem egy tudatos alkotó

nagyregényét forgatja, melynek szerzője a kortárs magyar próza egyik újítója, aki,
ugyanakkor, a hagyományokat is vállalja.

Ha hagyományokra utalunk, Temesi Ferenc esetében Szegedre kell gondolnunk,

a most 39 éves író ugyanis ott született 1949. november 29-én pedagógus családban;

apja iskolaigazgató volt. Egyetemi tanulmányait is szülővárosában végezte magyar–

angol szakon. És első írása is Szegeden jelent meg 1969-ben a Tiszatájban. 1974ben Budapestre költözött és első kötete Látom, nekem kell lemennem (1977) címen

1

Megjelent az Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában.
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látott napvilágot. Mindezt, persze, megtudhatnánk egy lexikonból is, ha lenne olyan
magyar irodalmi lexikon, amelyik nem negyedszázados adatokkal porosodik a polcokon.

Temesi írói alkatának lényeges vonása a szó szoros értelmében vett mesélőkedv,

az anekdótázó hajlam, s ez a magával és másokkal szembeni kíméletlen őszinteség

igényével párosul: ugyanúgy szereti „kibeszélni” az általa ismert világ szereplőit,
mint Petelei István a múlt század végén. Másik alkati vonása az erős érzelmi kötő-

döttség a családjához és felmenőihez, valamint szűkebb pátriájához, Szegedhez.

Ebből teremti meg azt a világot, aminek hivatkozási rendszerét kedve szerint alakít-

hatja, s amit, mivel ugyanakkor bensőségesen ismeri, érvényesen, öntörvényűen tud
ábrázolni.

Hogy írói arcképének minden lényeges vonását szemügyre vegyük, személyes

háttere és írói alkata mellett szellemi háttérhálózatára is szükséges egy pillantást

vetni. Ez a háttérhálózat a hatvanas évek végének intellektuális mozzanataira és
politikai légkörére utal vissza. 1968-ban iratkozott be az egyetemre, abban az évben,

amikor a prágai tavasszal reménység költözött a kelet–európai szívekbe: emberarcú

szocializmust akartak és vártak nemcsak Prágában, de Budapesten és Varsóban is.
De ebben az évben várták a francia diákok a képzelőerő hatalomátvételét a párizsi
latinnegyedben, az amerikai fiatalok és a virággyermekek pedig a vietnámi háború

ellen tüntettek, s pszichedelikus látomások erejével kívánták a szeretetet és a szerel-

met trónraültetni – közben egy generáció szívta a sejtjeibe, a bőre alá a beat–zenét (a

Por főhősének is hangsúlyozottan szívügye), s én őszintén hiszem, hogy a beat–
zenével együtt a nagyobb emberi szabadság és a teljesebb emberi élet iránti igényt is.

Ennek a hatvannyolcnak a gyermeke tehát Temesi Ferenc, s ez a hatvannyolc

pedig ötvenhat szellemi örökségét szélesíti ki a különböző előjelű, túlmechanizált,
dehumanizált totalitárius hatalmi kolosszusok irányában. Irodalomtörténészhez

méltó feladat lesz majd a hatvanas évek végének szellemi áramlatait felmérni a ma-

gyar irodalomban is, mert például a szexuális tabu döntögetése, a női egyenjogúság

követelése, vagy a kábítószereskultúra fantáziát felszabadító stimulusa titkos ható-

anyagként a magyar irodalom hajszálereibe is belekerült, késéssel ugyan, s ott olyan
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szemléletbeli változásokat eredményezett, melyek nélkül az irodalom eszköztárának
megújulása szegényesebb maradt volna.

Temesi regényének mindenek előtt szembetűnő újításáról kell szólni. Mert a

szócikkekben megírt regény formai újítása az, hogy a narratív linearitását új eszközzel töri meg, szellemes és ügyes lelemény segítségével. Miről is van szó? Anélkül,
hogy regényelméleti fejtegetésekbe kívánnék bocsátkozni, talán annyit meg kell
említenem, hogy a narratív linearitása okozta mindig is a kísérletező kedvű írónak a

legnagyobb fejfájást. Mert a világban minden egyszerre és egymásután is történik, s
így egy cselekményt, ami több helyen játszódhat ugyanabban az időben, az író csak
egymás után, sorban tud leírni, ahogy halad a szövegben, oldalról oldalra, s ezzel
mesterséges kronológiát hoz létre. Ez már a 19. századi mestereket sem elégítette ki,

ezért iktatták közbe a cselekményt késleltető motívumokat, hogy ezzel eltereljék a

figyelmet a lineárisan haladó időről, talán még nem is tudatosan. A századeleji nagy

formabontás azután véglegesen felborította az elbeszélés konvencionális időrendjét,
elég ha Joyce-ra, Virginia Woolfra, vagy a mi Krúdynkra utalok: a cselekmény térben és időben felszabadult, a pszichológiai ismeretek növekedése következtében

megszületett a belső monológ, később létrejött a flash-back technika, ami, noha a

film formanyelvéből került ugyan az irodalomba, végső soron ugyanúgy az egyén

belső időszámítását tükrözi, mint a belső monológ. A világ bonyolultabb és így való-

sabb ábrázolására törekedett a szimultanizmus is (Dos Passos). Mindezek az újítások arra a pszichológiai felismerésre támaszkodnak, hogy az agy nemcsak több dol-

got érzékel egyszerre, de ez a természetes, s gyors váltásokkal ezeknek bármelyikét
fókuszba tudja hozni. A huszadik századi alkotók közül sokan totálisan akarják

ütköztetni az olvasót az általuk ábrázolt világ egészével, s ehhez a régi formák elvetésére van szükség.

Arra is tudunk példát, hogy az író mesterséges, tehát filológiai rendezőelv segít-

ségével rúgja fel a konvencionális kronológiát (Nabokov Pale Fire című regényét két

példányban kell párhuzamosan olvasni). Egy ilyen mesterséges, tehát filológiai ren-

dezőelvet talált ki Temesi Ferenc, akkor, amikor mondanivalóját szócikkek formájá-

ban írta meg, illetve szócikkekre bontotta fel. A szótárban ugyanis minden benne

van, mindenre ad magyarázatot. A szótár egyfajta totalitás, ezért is keresi Kosztolá387

nyi szótárban a múltját: minden benne van, csak össze kell rakni a szavakat. Temesi
szócikkei nem tartalmaznak hagyományos cselekményt, az időrend kérdése pedig fel

sem merülhet. A cselekmény ha volt, ízzé–porrá zúzódott. Ez kétségtelenül újítás,
de érdekes módon a regény ettől még regény marad.

Temesi műve éppúgy családregény, mint Thomas Mann, vagy Zilahy Lajos re-

gényei. Mivel regényét 1983-ban kezdte el írni, tehát ha nem is előzte meg jugo-

szláv írótársát, Milorad Panic-ot, akinek hasonló újítást tartalmazó regénye, a Kazár

szótár 1984-ben jelent meg, s tudomásom szerint az idén magyarul is kiadták, annyi

legalább is kétségtelen, hogy Panic-csal egyidejűleg találta fel a szótárregény „műfa-

ját”. (Hasonló esetet a múlt századból is ismerünk: Eötvös József regénye A falu

jegyzője 1845-ben jelent meg, s az összehasonlító irodalomtörténet Disraeli

Coningsby című, 1844-ben megjelent művének hatását Eötvös regényére a mai

napig nem tudta megnyugtató módon tisztázni.)

A főhős, Szeles András a szótáríró, ő írja a szócikkeket, s a cselekménymozaikok,

időben a reformkortól a közelmúltig terjednek, tehát a mű másfél századot ölel fel.
Rokonok és ősök elevenednek meg, s keverednek a főhős életével és más, gondosan

válogatott efemer–jellegű anyaggal. A regény színtere Porlód, Temesi a porlódi
társadalmat ábrázolja, melyben nem nehéz Szegedet felismerni, ugyanúgy mint a

kortárs szereplők között is kulcsfigurákat találhat a helyi ismeretekkel rendelkező
olvasó. Ismétlem, klasszikus értelemben vett cselekményről nem beszélhetünk, de a

sorban olvasott címszavak mégis kiadnak egy időrendet az olvasó képzeletében, van

tehát a regénynek egy „bújtatott” cselekménye: s ez egy város élete, a szótáríró saját,
valamint ősei rokonsága és ismerősei szemével nézve, ami egyben a magyar történe-

lemnek is egy szegmentuma. Semmi szenzációs nem történik a regényben, emberek

születnek, szeretnek, engedelmeskednek a felettük álló hatalmasoknak, egy kevéssel
beérik, harcolnak az elemekkel, ha kell hősiesen, és belenyugodva a változtathatat-

lanba meghalnak. Temesi hősei egyszerű emberek, akik alulnézetben látják a történelmet, belepi őket a por. Ha van üzenete a regénynek, akkor ez csak a „világ rend-

jére” utalhat: a por nemcsak azokat lepi be, akik alkalmazkodnak, akik behúzzák a
nyakukat, hanem azokat is, akik úgy képzelik, hogy ők befolyásol(hat)ják az esemé-

nyeket, a történelem menetét. A kisemberek belenyugvásáról van szó, hogy „a világ
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így megyen”? Kemény Zsigmond-i fatalizmus? A szótáríró elmenekül fojtogatóan

leverő környezetéből. Szereti Porlódot, de nem bírja elviselni. Menekülése nem
sikerül, autóbaleset áldozata lesz. Vagy talán mégis el kellene fogadnia „az elfogadhatatlan realitást”?

De hogy mindez érdekli az olvasót, hogy kíváncsi a szereplők sorsának alakulásá-

ra, már ez is az irodalomba emeli Temesi Ferenc „szótárregényét”, a porlódi valóság

totális ábrázolását, mert a szócikkes megoldás megengedi, hogy Temesi mozaikszerűen készítsen szélesvászonra freskót szülővárosáról.

Porlódról nekem Porvár jut eszembe, Eötvös fiktív Taksony vármegyéjének fik-

tív fővárosa: Porlód és Porvár között ellentét áll fenn: Porvár a már idézett A falu

jegyzőjében általánosít, Porlód, éppen ellenkezőleg, partikularizál. S ez a partikuláris
valóság vezet el bennünket mondanivalómnak a regény újításán kívüli, lényegre

utaló másik mozzanatához. S ez Temesi Ferenc regionalizmusa. Azzal, hogy tuda-

tosan vállalja Szegedet és a szegediséget: Temesi Ferenc a regionalizmus elvét újítja

fel. A regionalizmus az 1945 utáni magyar irodalomban nem játszott olyan jelentős

szerepet, mint korábban. Nem arra gondolok, hogy ma nincsenek vidéki irodalmi
központok, mert vannak, folyóiratokkal és helyben élő írókkal, hanem arra, hogy
olyan par excellence regionális írók, mint éppen a szegedi Tömörkény István és

Móra Ferenc, nem jelentkeztek. Talán a provincializmustól való félelem miatt. Pe-

dig a regionalizmus hagyományőrzése, a helyi hagyományok tiszteletben tartása, s
kötődései nem azonosak a beszűkítő provincializmussal. A provincializmus képtelen

kilépni a helyi értékrend fojtogató megkötöttségéből, ezért mindent békaperspektívából néz. A külvilág, a „nagyvilág” kívül esik érdeklődési körén. A regionalizmus
tudatos, intellektuális választás eredménye lehet csak, fel- és elismeri az összehason-

lítási alap jelentőségét; az írónak van viszonyítási alapja. Móra Ferencnek, például,
spanyolországi utazása, vagy egyiptomi archeológusi útja rálátást adott a szegedi

viszonyokra is, nemcsak új élményekkel színezte írói világát. Regionalizmusra minden irodalomban szükség van, mert szokatlan színösszeállításokat, autochton ízeket,

ismeretlen sajátosságokat emel ki, s ezekkel gazdagítja az irodalom egészét. Kétség-

telen érdeme tehát Temesi Ferencnek az is, hogy mer par excellence szegedi író

lenni.
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Hogy Temesi Ferenc mennyire tudatosan vállalja a szegediséget, s hogy mennyi-

re merészen újítja fel a regionalizmust, azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy
egyedül neki jutott eszébe ünneplő cikket írni Dugonics Andrásról kerek évforduló

alkalmával: az Etelka, melyet az irodalomtörténet az első magyar regényként tart

számon, ezelőtt kétszáz évvel jelent meg, 1788-ban. Hogy a magyar regény kétszá-

zadik évfordulójáról megemlékezzék az Élet és Irodalom, ahhoz az kellett, hogy egy
mostani szegedi író tisztelegni kívánjon egy kétszáz évvel ezelőtti szegedi író teljesítménye előtt.
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S ZŰCS JENŐ (1928–1988)1
Szűcs Jenő halálával 1988-ban már másodszor érte pótolhatatlan veszteség a magyar
történettudományt: ő is alkotóereje teljében hunyt el, mint Ránki György. Habár
hatvan éves elmúlt, Szűcs Jenőt annak az úgynevezett középnemzedéknek a tagjaként tartották számon, melynek indulása egybeesik a magyar szellemi élet államosí-

tásával a negyvenes évek végén.

Szűcs Jenő protestáns patrícius családból származik. Debrecenben született

1928. július 13-án. Egyetemi tanulmányait az akkor még patinás Eötvös Kollégiumban kezdte meg 1948-ban történelem–levéltáros szakon. 1952-ben, a háború
utáni magyar történelem egyik legkilátástalanabb pillanatában végzett, s a tehetséges

fiatal történész az Országos Levéltárban kapott állást. Innen került 1960-ban a Ma-

gyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetébe, ahol 1977 óta osztály-

vezetőként dolgozott 1988. november 23-án tragikus hirtelenséggel bekövetkezett
haláláig.

Történetírói munkásságát mint forrásfeltáró medievalista kezdte meg. Első mo-

nográfiája Városok és kézművesség a 15. századi Magyarországon címen jelent meg

1955-ben. E munkában már megtaláljuk csírájában a nyugati városfejlődéstől eltérő

kelet-európai városiasodás gondolatát. Szélesebb körben 1970-ben vált ismertté a

neve. A nemzet historikuma és a történelemszemlélet nemzeti látószöge címen
kiadott munkája alapján, melyben a nemzettudat középkorba visszanyúló gyökereit

elemezte a hézagos források reinterpretációjával és értékelésük újragondolásával. A

tanulmány nemcsak azt mutatta meg, hogy Szűcs Jenő véleményét kombattáns formában is hajlandó megfogalmazni, hogy az aurea mediocritas elvét, tehát azt, hogy

az igazság valahol két ellentétes vélemény között helyezkedik el, tudatosan elveti és
1

Megjelent az Új Látóhatár 1989. évfolyam 1. számában.
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hajlandó kihegyezve fogalmazni, hanem elsősorban azt, hogy nagyformátumú, kon-

cepciózus történetíró, aki a szintézisalkotás felé halad. Nyugati magyar értelmiségi
körökben egycsapásra ismertté vált a neve: Szűcs Jenő munkássága ekkor forrott

össze a hazai történetírás megújulásának jogos optimizmusra okot adó folyamatával,
és művét ma is mérföldkőnek tekinthetjük a dogmatizmusból kilábaló történetírás
öntörvényű útján.

Szűcs Jenő legizgalmasabb esszéjét a Bibó–Emlékkönyvbe írta, Európa három

régiója címen. Az esszé megjelent a Történelmi Szemlében is 1981-ben, a Helyünk
Európában című eszmetörténeti válogatásban 1986-ban és franciául, könyv formá-

jában. Az esszé központi gondolata, nevezetesen az, hogy a nyugati modellek és
normák a kelet–európai közegben módosulva, illetve torzulásokkal jelennek meg a

középkor óta, szemben áll az „elkanyarodási elmélettel”, mely azt hirdette, hogy a
magyarországi társadalomfejlődés párhuzamos volt a nyugatival, mindaddig, amíg
külső erők (a török) össze nem zúzták a társadalomfejlődés „organikus” kereteit. Az

esszé ugyanakkor politikai programot is tartalmazott: ugyanúgy mint Kundera vagy
Konrád, Szűcs Jenő is megfogalmazta a magyar értelmiség jogos vágyát, azt hogy
Kelet–Európából vissza kell térni Közép–Európába, mivel Kelet–Európa par excel-

lence az orosz térség, s ennek a kulturális, társadalmi és gazdasági hagyományai

eltérnek Európa „köztes”, harmadik régiójától. Ez a nézet rokonságban van Oscar
Halecki gondolatával, mely szerint Kelet–Közép–Európa a nyugati civilizáció

borderland-ja, azaz határvidéke, szemben Oroszországgal, amely teljesen más kultúrkörbe tartozik.

Szűcs Jenő személyét és gondolatait az ellenzék is számontartotta és nem ok nél-

kül: emberi és történetírói integritásának számtalan tanújelét adta; Szűcs Jenő a

magyar értelmiség legjobbjaival több közös akcióban vett részt az utóbbi tíz évben:

bátran tiltakozott az autokrata hatalom emberi jogokat korlátozó és az emberméltóságot sértő intézkedései ellen.

Bár személyesen ismertem, most, hogy eltávozott, mégsem személyére vonatko-

zó emlék követeli jogát az emlékezés pillanatában. Arra a Szűcs Jenőre emlékezem,

akinek cikkét harminckét évvel ezelőtt olvastam 1956 nyarán az Új Hangban. A

nándorfehérvári győzelem ötszázadik évfordulójára írott tanulmány egy olyan törté392

nészt mutatott be, akinek első mondata arról győzött meg, hogy a szerző autochton
nemzeti hagyományainkat tiszteli. Tudatomban ekkor és így került Szűcs Jenő a
„Hunyadi keze” szerzője, Illyés Gyula társaságába.
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ILLYÉS E LEMÉR, 1919-19891
Illyés Elemér halálával a nyugati magyar értelmiség egyik legkiválóbb Erdély–

szakértőjét veszítette el.2 Főműve az Erdély változása, 1975-ben jelent meg, s az

emigráns könyvkiadás egyik sikere volt: néhány hónap alatt elfogyott, és nemsokára,
1976-ban második, bővített kiadásban is napvilágot látott.3 A könyv sikerére az is
jellemző, hogy 1981-ben németül, majd a következő évben angolul is megjelent

Amerikában. S ami még fontosabb, az Európai Parlament különbizottsága, amelyik
a romániai kisebbségek helyzetét vizsgálta, Illyés könyvét forrásmunkaként használta.

Illyés Elemér maga is erdélyi: a Háromszék megyebeli Torján született 1919-ben

és a kolozsvári egyetem jogi karán szerzett doktorátust. Egyetemi évei alatt részt vett

az erdélyi falukutató mozgalomban, s cikkei jelentek meg folyóiratokban. 1943-ban

ment külföldre, Rómában folytatott államtudományi tanulmányokat, majd a heidelbergi egyetemre járt. A háború után kivándorolt Brazíliába és Rio de Janeiróban

telepedett le, innen visszakerült Portugáliába, majd München közelébe költözött, s
végül, utolsó éveit a Garda tó partján töltötte. Vándorlásokkal teli életének csak az

utolsó harmadában tért vissza a kutatómunkához: az 1970-es évek elején kezdett

publikálni Erdéllyel kapcsolatos tanulmányokat az Új Látóhatárban és a Katolikus

Szemlében. Ekkor gyűjtötte Erdély könyvéhez az anyagot, s ellátogatott szülőföldjé-

re is. Munkásságának mottóját egyik írásában maga fogalmazta meg: „Erdély története nélkül elképzelhetetlen nemzeti történelmünk megértése.”

1
2
3

Megjelent az Új Látóhatár 1989. évfolyam 4. számában.

Az olaszországi Pieve di Tremosineben halt meg 1989. augusztus 4-én.
Az Aurora Könyvek (München) sorozatában
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Erdély-könyve nagynevű földije, báró altorjai Apor Péter munkájának címét vet-

te kölcsön: Metamorphosis Transylvaniae – Erdély változása. Ez az első monográfia

Erdélyről a háború óta, amely imponáló dokumentációval mutatta be a romániai

magyarság életét, de amelyből hiányzik „a retorikai hangvétel, a rekrimináló gondolkodásmód, a sérelmek drámai felmutatása” – mint egyik kritikusa megállapította. A

tények elfogulatlan, jelzők nélküli ismertetése azonban nem zárja ki a személyes

hangvételt: könyvének első része, „Utazás kitérőkkel”, inkább erdélyi „szerelmes
földrajz”, mint szociográfia, amelyben a szerző szembesül a harminc év után viszontlátott szülőfölddel: „Nevek szállíngóztak vissza emlékezetembe, mint jóleső
puha hópelyhek. Altorja, Karatna, Volál, Szent Ilona, Benkőszeg. . . . És ahogy a

hegyek belseje felé vitt az út, körülfogott valami meleg biztonság. A hegyek nem
változtak, sem az erdők; sorra felismertem, mintha tegnap hagytam volna itt őket.”

Az esszéíró Illyés Elemér nem vetette meg a filológiai aprómunkát sem, nemcsak

az Erdély változása jegyzet apparátusában, hanem az Orbán Balázs klasszikus Szé-

kelyföld leírásának sajtó alá rendezésében sem. 1981-ben adta ki ezt a művet három

testes kötetben, s fáradságot nem kímélve beleszerkesztette Orbán Balázs kéziratos
kiegészítéseit is. Voltak további tervei is Orbán Balázs könyvével: „De máris készül

az ún. VII. Orbán kötet egy háromnyelvű helységmutatóval, a szövegben előforduló
tájszavak magyarázatával és az Orbán Balázs halála utáni kutatásokkal, melyek egyrészt kiegészítik, másrészt korrigálják Orbán megállapításait. Itt elsősorban Kele-

men Lajos volt kolozsvári történész levéltári kutatásai az érdekesek. Kelemen Lajos
még a harmincas évek végén rámhagyta a Székelyföldre vonatkozó kutatásainak az
eredményét ... Őrjítő munka, Te tudod a legjobban” – írta egyik levelében 1984

végén.

A kiegészítő kötet mostmár nem fog elkészülni, ugyanúgy, mint ahogy a terve-

zett monográfia: Erdély története, 1918–1990 között, is torzóban maradt. Bemutató
szemelvényt, a kolozsvári egyetem történetét, nem sokkal halála előtt közölte az Új

Látóhatár. Az utolsó két évben betegség gyötörte Illyés Elemért, mégis dolgozott,

ahogy tudott. Kicsit elszomorította, hogy a pesti kiadás követte az ő Orbán Balázs
kiadását, „száz évig hallgattak az illetékesek” írta, ugyanakkor civilizált arányérzék-

kel hozzátette: „így sokak számára hozzáférhetővé vált a ritka mű”. Ez jellemezte őt,
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nem az egyéni sérelem hánytorgatása, hanem a tárgyilagosság. Mert valljuk meg,

Pesten nemcsak azért nem férhettek hozzá a külföldön megjelent Székelyföld leírá-

sához, mivel igencsak borsos volt az ára, hanem azért sem, mert mint minden külföldi könyvnek, ennek is tilos volt a terjesztése.

Illyés Elemért a halál megakadályozta munkájának folytatásában. Reméljük,

lesznek még, akik az ő szellemében folytatják az erdélyi kérdés tanulmányozását.
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Czigány Lóránt irodalomtörténész, a „magyar irodalom krónikása” tíz évvel ezelőtt

hunyt el. Kötetünkben emléke és munkássága előtt tisztelgünk a méltatlanul feledésre

ítélt folyóirat, a Münchenben megjelent Új Látóhatár című emigráns kiadvány oldalain megjelent írásainak közlésével.

Czigány Lóránt és az Új Látóhatár kapcsolata három évtizedes alkotói együttmű-

ködés, melynek során számos írása látott nyomdafestéket a folyóiratban. Kritikái,
könyvismertetései nem csak az emigráns, hanem a szülőföldön megjelent könyvek

bemutatására is kitértek, így speciális rálátást engednek arra, miként vélekedett a külföldre szakadt magyar értelmiség az irodalom hazai terméséről.

Czigány Lórántnak a magyar nyelvről, annak változásáról, értelmezéséről szóló ta-

nulmányai méltán tarthatnak igényt ma is az ezen szakterülettel foglalkozók érdeklődésére. Pontos és sokszínű leírásai, okfejtései láttatni engedik egy elemző elme gondolatvilágát, gondosan és igényesen fogalmazott mondatai pedig a külföldön élő magyar

írónak anyanyelve iránti felelősségét és szeretetét.

Fel kell hívnunk a figyelmet arra is, hogy Czigány Lóránt nem csak írásaival jelent-

kezett az Új Látóhatár alkotói műhelyében. 1975-ben és 1987-ben összeállította az
1950-ben elindult Látóhatárban, majd névváltoztatás után, Új Látóhatárban megjelent

írások repertóriumát, nélkülözhetetlen forrást szolgáltatva a későbbi korok irodalomkutatói számára.

Kötetünk az ujlatohatar.com web-oldalon kerül közlésre, ahol az előbb említett re-

pertóriumokat és a folyóirat minden példányát elolvashatják. Tisztelettel adózunk az
1945 utáni magyar emigráció alkotói és krónikásuk, Czigány Lóránt emléke előtt.
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