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Dickens 1841-ben felolvasó körútra indul 
Amerikába és azzal a kiábrándulással tér 
vissza, hogy az amerikaiak főistene a dollár, 
hogy a tisztesség és becsület elvész a magán-
és pénzérdekeltségek hálójában, a rabszolga-
tar tó erkölcs barbárságában. A hajókalauz-
ból lett bányatelepi újságíró, Mark Twain, 
ott hordja poggyászában Dickens regényeit, 
s nem múlik el mestere feljegyzései (Ameri-
can Notes) után huszonhat esztendő, amikor 
mindezek ellenére azzal a meggyőződéssel 
indul egy San Francisco-i lap megbízásából 
európai körút jára , hogy a liberális burzsoázia 
kezében vannak az igazi demokrácia meg-
teremtésének feltételei. 

Mark Twain nem elfogult honfitársaival 
szemben, még az északiakkal sem. Nem 
polemizál ugyan, mint Szaltikov-Scsedrin, 
aki viszont egy évtizeddel később jár nyuga-
ton, s ú t ja lényegét szinte egyetlen dialógus-
ban fogalmazza meg — az európai fejlődés-
ben helyet kereső, de annak poltikai-társa-
dalmi formáit keményen bíráló, minden 
forradalmi jelenséget számon tar tó kritikus 
út irajzában (Küliöldön). Mark Twain a libe-
rális demokrácia, a fejlett technikájú or-
szág fölényével néz körül Párizsban éppen 
úgy, mint Nápolyban -fagy a beduinok kö-
zött . Nem az amerikai és európai viszonyo-
kat méri össze, hanem illúziókat rombol, 
az útikalauzok, a hamis hírverés, a vallási 
előítéletek illúzióit. Soraiból kicseng ugyan 
a civilizált polgár krit ikája a civilizálatlan-
ság felett, de mégsem erre a két végletre 
épít. 

Igaz Veres Péter észrevétele, amikor azt 
mondja (Csillag, 1955. február), hogy hely-
telen egy népet a köztereken lebzselő bizony-
talan egzisztenciákból, az idegent körülvevő 
koldusokból és naplopókból megítélni, s 
hogy ezért Mark Twain »a népi valóságnak 
csak a felületén maradt«. Ám Mark Twain 
akár az olasz, akár a török vagy arab koldu-
sokról beszél, nem a dolgozó népről vonja 
le következtetéseit! — s ez szorosan össze-
függ ábrázoló módszerével. Leggyakorib 
karrikirozó eszköze, hogy a végleteket 
állít ja egymás mellé. A hihetetlen kincse-
ket őrző templomokat és az a j t a jukban 
ácsorgó koldusokat ; a durva csuhájú, me-
zítlábas bará to t , aki eleven példája lehetne 
az önsanyargatásnak és vezeklésnek, való-
jában azonban kövér és derűs, mintha má-
sokat éheztetne. Ez a módszer keríti egymás 
mellé a mesés török fürdőről táplált ábrán-
dokat s az istállószerű kellemetlen szagú 
hodályt , kiéhezett csutakoló fürdősével 
együt t ; így ju t a fényes, udvarias Párizsról 
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írt riportba aránytalanul nagy hely a bör-
tönöknek ; ezért kerül Velence nagy múlt ja 
mellé a Mark Twain lát ta Velencének el-
hanyagoltsága, szegénysége ; ezért mulat-
ságos, hogy Firenzében a tervezett Szent 
Sír helyére éppen a zsarnok Medici-eket 
temették, és csak így lehet szatíra tárgya 
Tizian, Tintoretto, Veroneze, Rafael, mert 
memes tehetségüket szörnyeteg magasztalá-
sával prostituálták«, e két véglet pedig leg-
alább annyira tragikus, mint nevetséges. 

Mark Twain szat írájának elemzését szí-
vesen lá t tuk volna Mészáros István hézag-
pótló tanulmányában (Szatíra és valóság, 
1955.), nem e rövid recenzió feladata, hogy 
elmélyedjünk benne, de mégsem kerülhe-
tünk el néhány megjegyzést. Az előbb emlí-
te t t ellentétek polarizálása nemcsak alkal-
mas és általános eszköze Mark Twainnak, 
de a legegyszerűbb is. Súlyát azonban a 
tar talmi, szinte adatszerű bőségtől kapja. 
Mark Twain részben megfigyeléseivel áraszt 
el, de a valóság tényeinek lenyűgöző töme-
gével is. Olvassuk el például »Az elképesztő 
Konstantinápoly« című lejezetet. Két be-
kezdésben a fél görög történelem. És nem 
kevesebb szkepszis. Perikies, Marathon, 
Xerxes, Byron után hirtelen fordulattal 
saját környezetére tér á t : ». . . amikor aztán 
a száraztöld eltűnt szemünk elől, fo lyta t tuk 
a kártyázást«. Mark Twain a nyomorúságot 
sem a civilizációval eltelt polgár igényével 
nézi, a nagy múltat sem történelmietlen 
kiábrándulással a jelenhez mérve. 

Szatírát írni filozófikum nélkül nem lehet. 
A szatíra világkép a világ képe ellenében, 
kellő a való ellenében. Mark Twain tud 
örülni a jónak, a nyugodt párizsiaknak, a 
szépnek, az olasz műemlékeknek, de kény-
telen a csodálkozásból minduntalan át-
csapni kételkedésbe, mert úgy lát ja , hogy 
az ember nem tud emberhez méltóan élni, 
emberhez méltóan bánni a rábízottakkal. 
így lesz Mark Twain számára is a világ egy 
hatalmas cirkusz, melyben igen kevés dolog 
van úgy, ahogy lehetne. Nem keresi az okát : 
miért? Az pedig, hogy a tényeket nem a ma-
guk belső történelmi törvényszerűségei felől 
nézi, erkölcsi relativizmushoz vezet. Misze-
rint : minden lehet nevetséges, az a kérdés, 
honnan nézzük. Mark Twainnek nem az 
a hibája, hogy felületes, hanem az, hogy 
egy groteszk párhuzamért vagy felsorolá-
sért hajlandó feláldozni esetleg kevésbé 
meglepő alapigazságokat, hogy végső soron 
önmaga a mérték, hogy minden humanitása 
ellenére is éppen az emberrel szemben a 
leggyanakvóbb. Figyeljük csak meg meny-
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nyire személytelenek az alakjai is! Szal-
tikov-Scsedrin az emberben a megtestesült 
elvet kereste, egy Stefan Zweig vagy Kosz-
tolányi európai útirajzában a nagy emberi 
találkozások a legtanulságosabbak. A fiatal 
Mark Twain mintha képtelen volna a fel-
oldódásra, emberi kapcsolatok teremté-
sére, meghatódásra. Fölényének végtelen 
magánya az ára. 

Minden fölénye ellenére sem nézi le az 
elmaradottságot, hanem éppen a vázolt 
kontrasztokban tragikusnak ábrázolja. Az 
álszenteket, az álerkölcsöt, a civilizáció 
gőgjében sütkérező korlátoltságot megveti, 
legyen az akár a műemlékeket barbár mó-
don pusztító amerikai úti társ vagy éppen 
a »tehetséges kalandor«, III. Napoleon. 
A butaságot minden körülmény között 
butaságnak t a r t j a s a kiszolgáltatottságot, 
ha nem is osztályszempontból, de züllesz-
tőnek. Ezzel a könyvével alapozta meg hír-
nevét. De ennek nem csak az áltekintélye-
ket és illúziókat romboló szatírája a magya-
rázata, s nem csak eleven, élő beszédnek 
ható előadásmódja, hanem az ötletek, meg-
figyelések, az útra már fegyverül magával 
vi t t ismeretek gazdagsága is. 

Benedek Marcell francián csiszolt nyelve 
kitűnően alkalmas Mark Twain ellenpontozó 

stílusához. Fordításában alig akad egy-két 
lektori felületességből benn maradt hiba, 
mint például : lakossága 120.000 fő, amely 
kétharmada, úgy gondolom, a női nemen van 
(52. 1.). Eredetiben : two-thirds of these a re 
women, azaz : ennek kétharmada nő. Vagy : 
a középső kellemes u ta t választjuk (6. 1.). 
A jelző eredetileg : a middle and pleasant , 
tehát ebben az esetben lehetett volna sza-
badabban s magyarosabban bánni vele : 
a kellemes középutat választottuk. Magya-
rítása, amennyire helyénvaló a Rabelais-
fordításban, annyira v i ta tható itten (pl. 
Szilasbalhás volt magyar helynév alkalma-
zása Damaszkusz istenhátamögötti falujára 
csak meglepő, de nem fejezi ki a falu jelen-
téktelenségét). A szöveg összevonása, mon-
datok, fejezetek tömörítése az eredetin 
lényegesebben nem vál tozta tot t . Bár a 
teljes szöveg nem csorbította volna a művé-
szi fordítás értékét, annak ellenére, hogy 
angol nyelven is számos megnyirbált kiadás 
forog közkézen, — melyekből nem utolsó 
sorban a kellemetlen önkritikái bekezdések 
hiányoznak, mondjuk éppen : a Collins 
Pocket Classics népszerű sorozatában a 
műemlékeket romboló »zarándokokról« írt 
remek részletek. 

Koczogh Ákos: 

FÜSI JÓZSEF : AZ ASZÓDI DIAK. 
(Népszerű drámák.) Bev : Apáthy Imre 

Füsi József Petőfi diákéveinek aszódi 
szakaszát lelelevenítő, József Attila-díjjal 
ki tüntetet t színjátéka iíjúsági színműiro-
dalmunk egyik iigyelemre méltó állomását 
jelzi. 

Apáthy Imre előszavában méltányolja 
Füsi bátorságát, amikor arra vállalkozott, 
hogy fordí tot t gukkeren á t nézze hősét, 
hogy a készből bontsa ki az alakulót, hogy a 
felnőtt Petőii jelleméből rekonstruálja a 
gyermek-Petőiiét. Főhőse jellemét illetően az 
író tehát arra az álláspontra helyezkedik, 
ahonnan majdnem egy évtized távlatából 
inaga Petőii tekint vissza, amikor 1847-ben 
»Első esküm« c. költeményét megírja. 

A nemrégiben elhangzott »Petőii Mező-
berényben« című rádió-drámában, Németh 
Lászlót ugyancsak ennek az eskünek a be-
tartása foglalkoztatja : az, hogy hogyan 
választja Petőii befejezendő nagy élet-
művének még be nem vál tot t ígéretei 
helyett inkább a halált, tehát azt az u ta t , 
amelyre őt épp ennek az eskünek, vagy 
ahogy az író megfogalmazza : »az eszmének 
s egyben a halálnak adot t váltó-az erkölcs-
vitte«. Önkéntelenül kínálkozik a két mű 
egymás mellé állítása, melyek közül az egyik 

Petőfi jellemalakulásának első komoly ki-
bontakozását, — a másik pedig a már kia-
lakult jellem imperatívuszának minden 
józan meggondolást elsöprő erejét mu ta t j a 
be, az egyik a váltó aláírását, a másik annak 
beváltását igazolja, s együtt az út elejét 
és végét jelzik. 

Füsi darabjának értéke épp abban van, 
hogy érzékeltetni t ud ja azt, hogy ez az első 
eskü egy életre szól. Az írónak sikerül a 
gyermekifjú jellemének azokat a vonásait 
megragadnia, amelyek a későbbiekre nézve is 
hitelesen igazolják, hogy itt és ekkor kapta 
Petőfi azt az egész életére kiható s t i gmá t , 
mely elévülhetetlen nyomot hagyott lelkén 
a becsület s t igmáját , vagy ahogy Illyés épp 
az aszódi eseményekkel kapcsolatban mond-
ja : »a becsület rögeszméjét«. S ez a »rögeszme« 
a történelem tanulsága szerint — gyógyít-
hatat lan. Füsi színműve épp a »rögeszme« 
megszületésének körülményeit, okait bogozza. 

Ez az alig 15 éves if jú, akinek »esze felnőtt , 
de vére még gyermek, kettős életet él, 
mint különben ebben az életkorban a leg-
több gyermek«. S Illyés megállapítása 
valóra válik Füsi darabjában : sikerül egy 
félig gyermeki, félig felnőtt jellem megrajzolá-
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