
VALLOMÁS 

KÖZÉLET ÉS MAGÁNÉLET 

(AZ IRODALOM PEREMÉN V.) 

Háborús békeévek 

A negyvenes évek első felét mintha tejüvegen át látnám. Míg 
fölöttem zúgott a történelem —Varsótól, Dunkerque-től a Kau-
kázusig s a Csendes-óceánig, majd vissza El-Alameinen, Sztálin-
grádon , Párizson át Berlinig és Budapestig - én kis magánügyeim-
mel bajlódtam, család, állás és irodalom foglalták le napjaimat. 
A különbség bennem volt: míg a harmincas években úgy érez-
tem, bármily szerény módon is, de tevőleges szereplője voltam 
az eseményeknek, most inkább csak arra ügyeltem, hogy a 
fölöttem zúgó paták el ne tiporjanak. 

Azért persze, történt velem egy és más. Tevékenyen részt 
vettem a Független Színpad különböző rendezvényeiben s 
főként a lap szerkesztésében. Ebbe bekapcsolódott Fejér 
István is, akit Prágában ismertem meg. Szó került arra, hogyan 
lehetne a Független Színpad előfizetőinek körét kibővíteni s 
Fejér István névsort készített azokról a felvidéki barátokról, 
szimpatizánsokról, akik szóba jöhettek. 

Nem sokkal ezután Fejér István lebukott — én nem tudtam 
róla: így némileg meglepődve fogadtam, amikor felszólítottak, 
látogassak el a főkapitányságra feleségemmel együtt. Wayand 
Tibor fogadott s eleinte elég udvariasan, majd egyre fenyege-
tőbben követelte valljuk be, mit tudunk a felvidéki szervez-
kedésről s főleg, adjam oda a névsort. Abban a biztos tudat-
ban, hogy a névsor már nincs nálam, ugyanoly hevesen tilta-
koztam, mondván, hogy életem nyílt könyv előttük, mit akar-
nak tőlem? 
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Erre felhozták A méla Tempefői előadását, azzal, hogy ott 
„Budapest szennye" jelent meg a nézőtéren; mire visszavág-
tam, hogy ha Illyés Gyula, Féja Géza és Schöpflin Aladár ezt 
jelentik, büszke vagyok erre a „szennyre". De minduntalan a 
névsorra tértek vissza — a végén odavágtam lakáskulcsomat az 
asztalra, fölemelt hangon mondván, ha úgy tetszik, menjenek 
el, keressék meg. Végül eleresztettek bennünket a szokásos 
fenyegetések közepette, hogy ők tudnak mindenről és csak 
vigyázzunk magunkra. 

Mikor hazamentünk, döbbenten láttam, hogy meggyőződé-
semet meghazudtolva, íróasztalom tetején, legfelül, ott volt a 
névsor. 

* 

A névsort persze, némileg reszkető gyomorral, nyomban 
elégettem. De egy dologban túllőttem a célon fennen hangoz-
tatván makulátlan életvezetésemet: azt találtam mondani, 
hogyha méltó voltam a Felvidéki Emlékéremre, nekik nincs 
joguk dolgaimat firtatni. Úgy látszik, ezzel ötletet adtam ne-
kik. 

1940 nyarán Erdély visszacsatolása idején, újra behívtak, 
ezúttal nem gyalogezredemhez, hanem Alsódabasra, egy tar-
talékszázadhoz. Eleinte irodán dolgoztam, míg egy szép nap — 
úgy sejtem, Wayand Tibor jóvoltából — átdobtak egy munka-
századba. A behívottak javarésze zsidó munkaszolgálatos volt; 
engem egy „különleges", magyarán büntetőszázadba csaptak. 
Kommunisták, nyilasok, kaszáskeresztesek, cigányok és közön-
séges bűnözők keveréke volt ez; szerencsémre az egész munka-
szolgálat még csak akkor kezdődött s a fejetlenség, szervezet-
lenség — majd utóbb, a „keret" megalakítása után, a korrupció 
— megenyhítette helyzetünket. 

A „büntetés" abban állott, hogy borsót pucoltunk. Gunde 
László kisgazdapárti képviselő helyi földesúr volt, élénk üzleti 
kapcsolatban állt egy vetőmag-kereskedővel; s Tüköry őrnagy, 
osztagunk parancsnoka, az egész büntetőszázadot kiadta albér-
letbe Gundénak. 



60 Vallomás 

Egy faluszéli udvarház szérűjén hosszú sor kecskelábú asz-
talt raktak ki; ezek mellett ült vagy kétszáz büntetőszolgálatos 
és nap mint nap, válogattuk a férgesét a vetőborsóból. 

Ez a kép, ahogy a „fennálló társadalmi rend" többszáz 
ellensége borsót tisztít; az őrnagy úr s a képviselő úr nyíltan 
összejátszik — ki mit keresett rajta, nem tudom, de valaki 
keresett, hisz a katonai kincstár adta a táppénzt — jelképévé 
vált szememben az egész Horthy-rendszernek: életveszélyes, de 
komolytalan. 

Aztán egy októberi napon, mintegy varázsütésre, Kárpát-
aljáról suttogott rémhírek után, leszereltek. Nem mind-
annyiunkat: aki zsidó volt közöttünk, azt áttették egy közön-
séges munkaszázadhoz, a nem-zsidó „politikaiakat" hazaküld-
ték. 

Ezzel véget is ért katonai szereplésem. Az elkövetkező évek 
alatt szinte naponta vártam a behívót, tudván, mit jelentene. 
Az ólmos, fenyegető várakozás ránehezedett magatartásomra. 
De mindvégig kikerült a behívó, hogy miért, csak később 
tudtam meg. 

A felszabadulás után egyszer összetalálkoztam Vas Lászlóval. 
Elmondta, ő is katonai irodán dolgozott akkortájt, s egy nap 
kezébe került az én személyi lapom. Amit olvasott rajta, oly 
ijesztő volt, hogy azon nyomban összetépte és elégette. Hála a 
katonai adminisztráció primitívségének, ezzel nyilván meg-
szűntem létezni a hadsereg számára. Túlélő voltam. 

* 

Visszaestem a megszokott életformába, mindvégig a veszély 
tudatának felhője alatt. Ez az állandó pillanatra élés — amikor 
ittam egy feketét az eszpresszóban, azt kérdeztem magamtól, 
nem az utolsó-e? — eltompította felelősségérzésemet, kölönc-
ként tartott vissza minden tevékenységtől - mindig feltolult a 
kérdés: érdemes-e? 
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Ebben nem voltam egyedül; barátaimat, társaimat éppúgy 
markolta a világvége érzése, annyinak közülük pontosan ezt is 
jelentette. Hont Ferenc írja meg könyvében ezt a visszahúzó-
dást, a fokozatos befelé fordulás folyamatát. 

Egyelőre a Független Színpad laza munkaközössége, ha 
üggyel-bajjal is, működött. Egyre változó személyekkel — java-
részt az említett törzsgárdával — még szerveztünk néhány 
előadóestet: egy Csokonai-estet (ha jól emlékszem, a Vigadó 
kongó színpadán), majd mintegy utolsó kihangzásként, egy 
József Attila-estet. 

Ezek a művészi estek, s a mögöttük álló társaságok, a 
közmondásos vörös fonalként húzódnak végig a harmincas és 
kora-negyvenes esztendőkön. Szalai Imre könyve, A Vajda 
János Társasági megemlít számosat, de nem tér ki mindegyik-
re. Kezdetben valának a Nyugat-estek, jó ideig Nagy Endre 
elnöklete alatt, a Nyugat-gárda s a színivilág legjobbjainak 
részvételével. Emlékeimben legfőképpen Medgyaszay Vilma 
bűbájos egyénisége él. Politikai téren a Bartha Miklós Társaság 
volt az elsők egyike, melyekben részt vettem; néha, főként ha 
külföldi irodalomról volt szó, vonzott a La Fontaine-Társaság; 
utóbb tagja lettem a PEN Clubnak; de a mindennapi kenyeret 
a Vajda János Társaság jelentette. Szalai méltó emléket emel 
Platz Rudolfnak, a Társaság csendes hősiességű alapítójának s 
mozgató szellemének. Könyve tanúsága szerint a Társaság 
több mint félezer előadást, estet rendezett — s ezek legna-
gyobb részén én is részt vettem, főként mint közönség. De volt 
a Magyar Múzsa is, a Márciusi Front — s amiben némiképpen 
alkotó szerepem is volt — a Független Színpad. Ezeknek a 
társaságoknak, előadóesteknek összefogó ereje jelentős elem 
volt ez évtized haladó szellemű művelődésében. Csak az a 
rejtély számomra, honnan volt időnk ennyi mindenben részt 
venni, néha hetenként többször is, javarészt ugyanazon közön-

1 (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1975) 
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ség társaságában tapsolni az oly jól ismert előadóknak. Komlós 
Aladár is méltán emeli ki e sokszor rövid életű, de mindig jóra 
törekvő mozgalmaknak jelentőségét.2 

* 

Személyes téren sokkal kielégítőbb volt a kísérlet, amivel 
hónapokon át játszadoztunk: a magyar monodráma megterem-
tése. Hont Ferenc Az eltűnt magyar színjáték című könyvében 
dolgozta ki a monodráma elméletét, mint az ősmagyar sámán-
kultusz tudatos folytatását. Miként Hont íija könyvében „a 
költő, a dramaturg, a színésznő, a színpadtervező, a rendező" 
együttesen próbáltuk megteremteni a művet, melynek témája 
egy lélek születése, öntudatosodása és kibontakozása lett vol-
na. A költő Radnóti volt, a dramaturg jómagam, a színésznő 
Görög Ili, a rendező Hont Ferenc (hogy ki volt a színpadter-
vező, arra sajnos nem emlékszem). Hosszú és lelkes estéken 
csiholtuk egymásból az ötleteket, veszekedtünk a szerkezeten, 
időnkint Hont hosszabb előadást tartott a színjáték ideológiá-
járól s lassan, fokozatosan kezdett kialakulni, hogy mit is 
akarunk így együttesen. 

A külső nyomás túl erős volt. A kísérlet, mint annyi más, 
abbamaradt s a monodráma töredék lett. Nem minden nyom 
nélkül: amit Radnóti a monodráma számára írt, abból alkotta 
újra a Negyedik eclogát. 

Esténként áhítatosan hallgattuk a BBC kilenc órai híreit; 
nem sok jót hallottunk. Narviktól Máltáig, a Piréneusoktól 
Podóliáig Hitler volt az úr. És még több következett: Jugo-
szlávia lerohanása, Teleki céltalannak tetsző öngyilkossága. 
Budapest lakosságának a német csapatok átvonulása egy fontos 
változást jelentett: estétől-reggelig a forgalomnak át kellett 
állnia a bal oldalról a jobb oldalra. 

1941. június 21-én este Radnótiéknál voltunk, nagyobb tár-
saságban. A szokásos összejövetelek egyike volt ez, s a szó 

2A második nemzedék útja (It, 69/3, 574-575.) 
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természetesen a világpolitikáról folyt. A vita során Hont Fe-
renc minden ellentmondást lehengerlő, brilliáns érveléssel bizo-
nyította be, hogy szó sem lehet a német-szovjet háború ki-
töréséről. Ennek tudatában megnyugodva tértünk haza vala-
mikor éjfél után, — amikor a német tankok már a szovjet 
határon túl dübörögtek. . . 

A német támadás egy csattanással sok mindent megváltoz-
tatott . Voltak optimisták, mint Kun Miklós barátunk, akik azt 
hangoztatták: most kezdődik meg igazán a háború, ami eddig 
folyt, csak színjátszás volt, talmi küzdelem. A gerincroppantó 
Molotov-Ribbentrop egyezmény gyötrő emléke egyszeribe 
eltűnt s újra teljes szívvel, őszinte bizakodással mondhattuk: El 
a kezekkel a Szovjetuniótól! 

Akkoriban egyik népszokásunk volt, hogy vasárnap regge-
lenként a Filadelfiába jártunk le reggelizni, a vasárnapi lapokat 
kényelmesen átnézni, ismerősökkel, barátokkal csevegni. (Sze-
gény Radnóti Miklós roppant irigyelt bennünket ezért a szer-
tartásért, a szigorú Fifi megtiltotta neki a vasárnapi kávéházba 
járást.) Rendszerint Illyés Gyulával találkoztunk a „Filában"; s 
az első vasárnap,június 22-e után aggódva kérdezte: kibíija-e a 
Szovjetunió legalább hat hétig? Hat évig, ha kell, mondottam 
és hittem is. Még ha mi nem is éljük túl. 

A Független Színpad lassú kimúlásával, a szakmai össze-
jövetelek megszüntetésével véget ért számomra a legális párt-
munka is. Döbbenten és zavartan hallottuk (Metzner László-
tól), hogy maga a Párt is megszűnt, s a Békepárt vette át 
szerepét. Az országon belül nőtt az infláció s ezzel párhuza-
mosan csökkent a munkanélküliség; a zsidótörvények nyomán 
a középosztály új állásokba jutot t ; a háború véres valósága 
felett ezen években a hamis jólét és társadalmi nyugalom képe 
mutatkozott a felszínen. 

Eltemettük Babitsot; s egy évre rá Móricz Zsigmondot. 
Kosztolányi és Karinthy után az ő haláluk egy korszak lezárá-
sát jelentette számomra. Az óriás fák kidőltek; mellettük nőt-
tek izmos törzsek, de még nem értek föl az ő magasságukba. 
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Apáinkat, mestereinket vesztettük el, s a felnőttség keserű 
józanságára kellett felébrednünk. A Nyugat-korszak véget ért, 
nemsokára testileg is; a Magyar Csillag Illyés lapja volt, amíg 
létezett.3 

S e veszteség szomorú érzése mellett volt egy másik is, 
amely mintegy kijelölte helyünket az irodalmi világban. Bár 
sose voltam lelkes híve a nemzedékelméletnek, látva kellett 
látnom, hogy egy újabb generáció tolul fel mögöttünk, nálunk 
fiatalabbak s mások, mint mi voltunk Weöres Sándor, Deve-
cseri Gábor, Karinthy Ferenc és társaik mint költők és írók 
más, újabb hangot pendítettek meg s ami számomra érdekes 
élmény volt, az tőlünk oly különböző állásfoglalásuk a világgal 
szemben. A mi elpolitizált korosztályunkkal szemben ők poli-
tikailag, ha nem is voltak semlegesek, de ez a szemlélet nem 
foglalta el ugyanazt a középponti helyet életükben, mint a 
miénkben. Hogy egy példát mondjak, a spanyol polgárháború 
kitörésekor még kisfiúk voltak s így ez a számunkra oly nyilal-
ló lelki seb nekik inkább csak történelem volt: a tegnap törté-
nete ugyan, de nem közvetlen élmény. 

Időnként belesodródtunk a Devecseri-Karinthy társaságba 
s némi idegenkedéssel szemléltük szürrealista játékaikat, egy-
fajta l'art pour l'art magatartást, melyből nem hiányzott egy-
más könyörtelen kifigurázása sem; de hiányzott belőlük az 
az erkölcsi puritanizmus, amely javarészt áthatotta azokat, 
akik átmentek az illegális mozgalmon. 

Saját, laza korosztályunk egy másik középpont körül öltött 
ez időben formát. Péter András egyre tevékenyebben vette át a 
Franklin Társulat kiadói munkáját s rózsadombi házában iro-
dalmi szalon alakult ki. Kereszturyék, Passuthék, Radnótiék, 
Bálinték, Hevesi András, s jómagunk több-kevesebb rendszeres-
séggel jártunk el nem egy este a vendégszerető Péter-házba; a 
ceremóniamester Török Sándor volt, s a szokásos beszélgeté-

3L Keresztury Dezső: A hatvan éves Nyugat, (It, 69/1, 61-75.) 
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seken túl nemegyszer kisebb színjátékokat játszottunk meg, 
társasjátékokat találtunk ki, melyek során mindenki mást csi-
nált, mint ami a mestersége volt. Péter András különös egyéni-
ség volt; természetére nézve szenvedélyes, nemegyszer erősza-
kos; rámenős üzletember s ugyanakkor esztéta és művészettör-
ténész. A vele való együttlét nemegyszer tűzijátékokra veze-
tett. Szépséges felesége föladta a színésznői pályát s a köztük 
levő feszültség nemegyszer lobbant ki a vendégek előtt is. 
Velük együtt lenni mindig izgalmas és érdekes élmény volt; s 
volt benne némi veszély is, mert Péter Andrással nem egyetér-
teni valamiben esetleg kihatással lehetett a munkára, amit a 
Franklintól, a Tükörtől elvártunk. 

Ha a Péteréknél töltött esték a dúr hangzatban zajlottak le, 
a mollt szelídebb esték jelentették Komor András otthonában. 
Itt Szerb Antalékkal, Zádor Annával, Gyergyaival jöttünk 
időnként össze; néha Németh Andor is megjelent, mint bús-
képű lovag vagy a hebehurgya Horváth Zoltán. Számomra a 
Gyergyaival való együttlétek voltak a legemlékezetesebbek. Az 
Eötvösben a tanár—tanítvány viszony engem mindig feszélye-
zett; azt, hogy most úgyszólván egyenrangúnak fogad el, igen 
megtisztelőnek éreztem. Proust fordítása, ami akkortájt jelent 
meg, külön talapzatra emelte előttem. 

Szerb Antallal és csípős nyelvű feleségével (nem mintha 
Tóni maga nem élvezte volna a zamatos pletykákat) gyakran 
voltunk együtt. Regényeit, a Pendragon legendát s az Utas és 
holdvilágot igen értékeltem; főként azt, hogy gyakorlatba teszi 
azt az elméletet, amit a Hétköznapok és csodák esszéi fogal-
maztak meg. Egyre erősödő meggyőződésemmé vált a felisme-
rés, - amiben a freudizmusnak kétségkívül volt szerepe — hogy 
az emberiség művelődésében a mítosznak, a legendának, más 
szóval az irracionális tudatalattinak legalább oly fontos szerepe 
van, mint a gazdasági és társadalmi erőknek. (Eredetiségre nem 
tartok igényt: Jung és Kerényi eszméi, bár nem olvastam 
müveiket, az említett ozmózis révén átsugárzott a köztudatba.) 
Tisztában voltam vele, hogy ez marxista szempontból eretnek 

5 I roda lomtö r t éne t 
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gondolat; de én ezt a marxizmus fogyatékosságának éreztem; 
mint a felvilágosodás és a 19. századi racionalizmus magasabb 
fokon folytatódó elmélete, a történelem által oly gyakran 
cáfolt millenáris derűlátása azt bizonyította szememben, hogy 
valami hiányzik a dialektikus materializmusból: az, ami izgal-
mas lelkesedésre, szárnyalásra ad alkalmat. Ez néha felcsillant, 
mint a Bastille lerombolásakor, vagy a szentpétervári szovjet 
megalakulásakor (John Reed feledhetetlen riportja szerint), de 
a mindennapban a szocializmus nemegyszer sivár kis-raciona-
lizmusba süllyedt. S ügy véltem, talán ez is az oka, miért nem 
tudott a marxizmus kielégítő választ — s hatékony ellenérvet — 
nyújtani az elmúlt százötven év középponti problémájára: a 
nacionalizmusra. 

Szerb Antallal, aki nem volt marxista, persze nem ilyetén-
képpen beszélgettünk elméletéről s műveiről. Egy alkalommal, 
kissé kíméletlenül, rámutattam, hogy regényei kitűnően van-
nak felépítve, a cselekmény szellemes és eredeti bennük, de a 
befejezés mindenikben suta, az ember kielégítetlenül teszi le 
őket, hiányzik belőlük a történet egyensúlyos lezárása; jellemzi 
Szerb Antal lényét s író voltát, hogy elismerte bírálatom igazát 
s szókimondásom, lehet, fájt neki, de nem ártott barátságunk-
nak. 

Irodalomtörténetének megjelenését több lelkesedéssel üdvö-
zöltem, mint ama „csendes örömmel", mellyel ő üdvözli az 
olvasót. Horváth János kinyitotta az ajtót a magyar irodalom 
igazi világába: Szerb Antal most ez ajtót szélesre tárta. Ügy 
láttam, az ő könyve nagy lépés előre a magyar irodalom 
társadalomtörténetének realista megalkotása irányában, amely-
re egy még magasabb fokú, dialektikus átértékelés bízvást 
építhet. Szerb irodalomtörténete áttörte a láthatatlan korlá-
tokat, amiket a szellemtörténeti irányzat próbált a magyar 
irodalom köré emelni; s ugyanakkor elemzésében messze túl-
haladt a hivatalos irodalomtörténészek cammogó szűklátó-
körűségén. 
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Hevesi Andrással is gyakran együtt voltunk ez idő tájt. 
Ormótlan testében a legszeretetreméltóbb emberek egyikének 
lelke lakozott. Túlságosan is tisztában volt megjelenésével, 
ennek tulajdonítván balsikerű nőügyeit — mint a 22-es csapdája 
későbbi hőse, ő maga mondta önmagáról: „Nem szerethetek 
bele egy nőbe, aki egy olyan alakkal mint én, hajlandó szóba 
állni" — s ugyanakkor küzdött nagypolgári eredetének béklyói-
val — senki oly erőteljesen nem írta meg, mint ő egy Nyugat-
beli tanulmányában, milyen gyötrő korlátokat jelent, író és 
ember számára, ez az eredet. Első regényében, a Párisi esőben, 
könyörtelen önismerettel ábrázolja önmagát, az otromba, saját 
tétlenségében fuldokló Turauskas személyében - úgy véltem, 
Kakuk Marci és Ábel után újabb genre-alakot nyert a magyar 
irodalom. Kevés embert ismertem, aki mind alkatában, mind 
személyes megjelenésében kevésbé lett volna alkalmas a „hős" 
szerepére - s ő volt az, aki fegyverrel a kezében halt hősi halált 
francia földön. 

Mikor lányunk megszületőben volt, Bálint Györgyöt és 
Verát kértük fel keresztszülőknek; de a keresztelőn csak Vera 
tudott jelen lenni; György munkaszolgálaton volt. 

Bálint Györgytől kaptam a könyvet, amely számomra ez 
évek legnagyobb irodalmi élménye volt: Hemingway A kiért a 
harang szól című regényét a spanyol polgárháborúról. Heming-
way ma nincs divatban s nem tagadom, írásaiban, különösen a 
későbbiekben, sok a modorosság. De akkor nekem ez a re-
gény jelentette a tragikus életérzés, a hősies pesszimizmus sum-
máját, a nagyrealizmus tökélyét, mellyel az aktualitást mű-
remekké ötvözte; vigaszul és felemelő példaként e fekete esz-
tendőkben. 

Buzgó társasélet, hivatali és irodalmi napszámosmunka mel-
lett — ma sem tudom honnan - mindig jutott időm az olva-
sásra. Sztálingrád évében pár hónap alatt végigolvastam a 
/özse/-tetralógiát. Annak ellenére, hogy hivatalosan háborúban 
voltunk az egész világgal, Nyugatról mindig jöttek be könyvek: 
Steinbeck regényei, majd az első angol-amerikai írások a 

s* 



68 Vallomás 

háborúról; de hiába vártunk, Keletről nem jött — nem is 
nagyon jöhetett — semmi. 

Valamelyik háborús nyárra esett rövid, de bensőséges barát-
ságom Márai Sándorral. Közel laktunk egymáshoz, nemegyszer 
ütődtünk össze a Filadelfiában s hogy, hogyan nem, egyre 
gyakrabban jártunk el kettesben iszogatni, főleg a Vörös Bé-
kába, forró délutánonként. Családom Verőcén nyaralt, szalma 
voltam. Gyerekkorom óta megvolt bennem az ösztönös tiszte-
let az idősebbekkel szemben, különösen, ha elismert írók vol-
tak; igen hízelgőnek éreztem, hogy Márai társalgási partnernak 
méltat. Mint említettem, írásait kezdettől fogva nagyra becsül-
tem s tőle vártam az áttörő magyar regényt. 

Hogy miről beszélgettünk? Irodalomról, társadalomról, 
politikáról; részletekre alig emlékszem, de magatartására igen. 

E beszélgetések során jöttem rá, miért nem fogja beváltani 
hozzá fűzött várakozásomat. Magas írói igénye mellett megvolt 
benne a társadalmi öntudat: a polgári magatartás tényleges 
vállalása, osztálya értékeinek nemcsak elismerése, de büszke 
hirdetése. Nagy Péter barátom felveti a kérdést: vajon maga a 
polgári lét s a polgárság történelmi szerepváltozása nem járult-e 
hozzá Márai lehatároltságához? E szónoki kérdésre, mely a 
választ magában hordozza, én is csak azt tudom mondani: igen. 
Ugyanakkor, eme társadalmi igenlés ellentétpárjaként megvolt 
Máraiban az író öntörvényűsége: a minőség kérlelhetetlen meg-
követelése, a franciás stílustökélyre való igyekezet, a jellem-
elemzés mesterségbeli tudása s a könyörtelen önkritika. S úgy 
vélem, eme igényesség szabott neki korlátokat, mint írónak -
mintegy társadalmi látóhatárának belső körét alkotva — s ez is 
hozzájárult, hogy nem tudott áttörni a nagy formai és tartalmi 
látomáshoz. Tudta, mit szeretne elérni, de azt is tudta, ez 
mindig elérhetetlen marad számára. A mesterember és az ál-
modó nem egészítették ki egymást benne, mint a legnagyob-
bakban; egy bizonyos szinten felül nem tudta elengedni magát, 
sodortatni a mű árjától. 
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Akkor én ezt inkább csak homályosan éreztem; de meg 
voltam hatva, hogy engem választott írói vallomásainak letéte-
ményeséül. Soha nem éreztem ennyire az áthághatatlan szaka-
dékot a tehetség és beteljesülés között: ehhez talán egyfajta 
könnyűség, szinte felelőtlenség, önzés és önbizalom szüksége-
sek. Márai elért egy maga szabta, igen magas színvonalat, mint 
regényíró, s ezt mindvégig fenn is tartotta. De ezen felülemel-
kedni sem akkor, sem azóta nem tudott. 

Elmúltam harminc éves, s kialakult világképem a magyar 
irodalomról s helyéről a világban. Apám munkássága, gondolat-
világa, a vele való beszélgetések vetették meg alapját ennek a 
világképnek; de időnap múltán nem mindenben értettem vele 
egyet (mikor a 20. század irodalomtörténetét írta, hosszú 
vitáink voltak, többek között József Attila jelentőségéről: én 
szilárdan meg voltam győződve arról, hogy a legnagyobbak 
közül való, Apám viszont ezt még nem volt hajlandó elfo-
gadni). Mint ifjú könyvmoly, jórészt megismerkedtem eredeti-
ben a görög és latin, az angol, francia és német irodalommal; 
fordításokban olvastam a skandináv és orosz klasszikusokat; 
egyetemi éveim, majd folytatólagos olvasó mivoltom, nem-
különben saját szerény munkásságom, különösen mint fordító, 
egyre tágították látóhatáromat. Amellett, mivel megélhetésem 
főrészben az iparból eredt, tulajdonképpen csak féllábbal vol-
tam az irodalmi életben, annak is főként a peremén, s így 
bizonyos fokig a kívülálló viszonylagos tárgyilagosságával 
szemléltem s értékeltem az irodalom folyamatát. 

Soha nem volt kétségem a magyar költészet elsősége és 
világirodalmi rangja felől. Az Ómagyar Mária-Siralomtól 
Radnótiig egységes ív képe volt szemléletemben, hagyomány és 
úttörés szerves, korszerű egybefonódása. 

Egy ponton tértek és térnek el nézeteim a magyar költészet 
fejlődéséről, s ez az Arany—Petőfi egymást kiegészítő ellentét-
pár további alakulása. Szemben a „hivatalos" nézettel (amit 
többek közt Lukács tekintélye is megtámogat), szerintem 
Móricz tétele áll a „kardos" magyarokról s a ,kapás" magya-



70 Vallomás 

rokról.4 A költői magatartás, a világhoz hozzáállás középponti 
kérdése ez: miért tartja magát felelősnek a költő: közvetlenül, 
a társadalomért, avagy közvetetten ugyanazért, de a költészet 
prizmáján át; - közvetlen avagy közvetett állásfoglalás, integ-
rált avagy alkalmi, kényszerű politikum, magatartásbeli kér-
dése ez. 

A kardos magyarok siettek cselekedni, verssel és tettel egy-
aránt (ezért írt mind Petőfi, mind Ady olyan sok rossz verset). 
A domináns szent kényszer bennük az volt: megváltoztatni, 
ami rossz. 

A kapás magyarok elsőrendű felelősségvállalása az volt: 
megtartani, ami jó és nemes; de alkotásuk lényege az irodal-
mon belül került kifejezésre. Időnként, a tűrhetetlen nyomás 
folytán ki-kitörtek ebből a keretből, bizonyítván, hogy nincs 
elefántcsonttorony. 

Meggyőződésem szerint a magyar költészetben 48 óta végig-
vonul ez a kettős vonal: a kardosok — Petőfi, Ady, Kassák, 
majd Erdélyi s főként Illyés; míg a kapás magyarok rangsora 
Aranytól Babitsig, Kosztolányiig vezet — s itt térek el az 
„elfogadott" nézetektől — folytatódik József Attilával, Rad-
nótival, Vas Istvánnal. 

Petőfi néptribun volt és katona; Ady harcos publicista; 
Kassák mozgalmi ember; Illyés kimagasló alakja a népies irány-
nak. Kapcsolásuk a közélethez, politikához egyenes, közvetlen 
és azonnali volt. A kapások nagy versei viszont a kontemp-
lációban születtek — de ez nem jelenti azt, hogy ha kellett, ki 
ne álljanak ugyanazon eszmékért, mint cselekvő fegyvertársaik. 
Arany a Nagyidai cigányokban, Babits a Húsvét előtt szózatá-
ban, majd a Jónás könyvében (melynek átütő erejét Lukács is 
kénytelen elismerni), József Attila, Radnóti és Vas a baloldali 
mozgalomban, mind állást foglaltak; de számukra a költészet 
primátusa a közélettel szemben nem volt vitás, s jobb an fejez-
ték ki magatartásukat versben, mint politikában. 

4 Id . Réz Pál: Kulcsok és kérdőjelek, 67. 
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Egy példát hozhatok fel ábrázolásképpen: a Döntsd a tőkét 
az akció szülötte, míg A Dunánál a kontemplációé. S előt-
tem nem vitás, melyik a nagyobb vers. 

Még Kosztolányi rosszízű kirándulása a publicisztikába is 
erősíti tételemet, ellenkező előjellel: mint amatőrnek, nem állt 
neki jól a közéleti cselekvés, szuverén birodalma a költészet 
volt. 

Én mindig elismertem s nagyra tartottam a kardosok jelen-
tőségét, de a szívem mindig a kapásokhoz húzott. Nyilván sok 
mindent elárul ez a saját szellemi habitusomról is. 

Elismerem, ez a különvélemény javarészt ösztönös, nem 
jutottam hozzá a részletes tartalmi és stíluskritikai elemzéshez. 
Feldobom, mint eretnek vitatárgyat. 

A költészetben olvasó voltam csupán; prózában szerény 
alkotó is. így a magyar regény s novella fejlődésével és helyze-
tével behatóbban foglalatoskodtam. 

Úgy véltem s vélem, hogy a magyar történelmi regény a 
beteljesültebb folyamat, szemben a társadalmi regénnyel (bár 
tudom, hogy ez a szembeállítás elkerülhetetlenül mesterséges, 
de talán mint munkahipotézis, nem alkalmatlan). Talán mert a 
magyar történelem szerves része volt mindvégig az európai 
történelemnek, javarészt párhuzamban futott Európa főbb 
mozgalmaival s ha időnként le is maradt, nem volt híjával a 
drámai föllendüléseknek (hogy csak 48-at és 19-et említsem); 
míg a magyar társadalmi fejlődés töredékesebb, sekélyebb, 
felszínesebb volt, mint Nyugat-Európa mozgalmai. 

Szemléletemben Jósika kezdeménye után Jókai az első nagy 
hullámhegy: a mesemondás gyönyörűsége felejteti romantikus 
szemléletének sekélyességét. Kemény és Eötvös realizmusa - s 
Kemény pesszimizmusa — szinte meglepően modern, nyilván 
saját történelmi helyzetük világosabb felismerése folytán; utá-
nuk hullámvölgy következik, majd Mikszáth széles panorámája 
jelenti a következő hullámhegyet, újabb fanyar ízt adva a 
történetszemléletnek. S Herczeg sekélyes kísérlete után újabb 
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óriás lép a színre: a huszadik század legnagyobb magyar regé-
nye minden kétséget kizáróan az Erdély-trilógia. 

Az újkori igénynek megfelelő sokrétű és bonyolult társa-
dalmi regény megint Jókaival kezdődik, a reformkor felülmúl-
hatatlan ábrázolásával, ami megint romantikába hajlik 48 után; 
Mikszáth társadalomkritikája egyszerre szokatlan érdességet 
ölt. S ezután következik a soha teljesen nem sikerült kísérletek 
sorozata: Molnár Ferencnél tán senki nem ábrázolta tökélete-
sebben a századelő visszás polgári világát, de - A Pál utcai 
fiúkon kívül - igazi nagy regényt nem alkotott. Herczeg a 
Gyurkovics-történetekben akaratlanul éles társadalombírálatot 
gyakorolt (megerősítve Lukács tételét, hogy az író saját szemé-
lyes politikai és társadalmi állásfoglalásán kénytelen túlhalad-
ni); a Halálfiai Babits életművének nagyszabású kudarca volt; 
Móricz társadalmi regényei, minden erejük és erényük mellett 
nem emelkedtek az Erdély magaslatára; s akik utánuk követ-
keztek - Tamási, Déry, Márai - nem tudták megvalósítani azt 
az áttörést, a formabontás és új formaalkotás szárnyrakapását, 
amit szememben James Joyce képviselt. 

Persze az ilyen skatulyázás mindig mesterkélt, korlátozott 
erőfeszítés, hogy az ember megkíséreljen némi rendet terem-
teni saját elméjében az élet és irodalom alig rendezhető szöve-
vényében. Vannak — mind költők, mind prózaírók — akik nem 
illenek bele egyéni rendszerezésembe, mint Füst Milán vagy 
Szomory Dezső, avagy az utánuk következők közt Weöres 
Sándor. Ha nem is férnek be skatulyáimba, érdemük - és 
élvezetem - semmivel sem kisebb. 

Ez idő tájt írtam első s egyetlen regényemet, Budapest nem 
felel címmel. Mintegy ravaszul kibújtam a magam felállította 
kettős kategóriából - sem történeti, sem társadalmi regény 
nem volt, hacsak furfangos áttétellel nem, hanem (megelőzve 
koromat), jövőbeli fantázia, azaz „science fiction". Megszüle-
tésében legalább annyi szerepet játszott a pénz (második gye-
rekünk volt útban), mint az ihlet. De megkíséreltem benne 
megvalósítani, a jövő határtalan lehetőségei között, optimista 
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elképzelésemet a társas fejlődés irányáról, egy kis közösség 
önfeláldozó együttműködését szembeállítva a hatalom cinikus 
törtetésével. (A Vigiliában rám is pirítottak, hogy a regény 
„baloldali csempészáru.") Nem valami különösen jó regény, de 
nem kell szégyellenem magam miatta. Mint említém volt, a 
novellát tekintettem ama területnek, amelyen legméltóbban 
kifejezehetem magam. 

Míg így szemléletem az irodalomról, javarészt Apám út-
mutatása nyomán fejlődött és alakult, egyre visszatérő problé-
mám volt, hogyan egyeztessem irodalmi képzeteimet világnéze-
temmel. A marxizmus bölcseleti rendszerét és célkitűzéseit 
akkor teljes szívvel magamévá tettem, de állandó hiányérzettel 
küszködtem, amikor megkíséreltem e gondolati rendszert az 
irodalomra, legkivált a magyar irodalomra alkalmazni. Mivel 
Lukács írásait nem ismertem, nem volt zsinórmértékem, 
amellyel szemben saját gondolataimat, elképzeléseimet felmér-
jem, nem volt hangvilla, melynek pengése irányt mutatott 
volna az összhangzattan felé. Ahogy visszaemlékezem, bará-
taimmal, eszmetársaimmal nemegyszer vitáztam e témakörről, 
de valahogy sose jutottunk túl marxizmus és irodalom vulgáris 
egyeztetésén. 

Az alépítmény-felépítmény elméletének gépies alkalmazása 
nem elégített ki, éreztem, a való világ s különösen a művészet 
és irodalom ennél sokkal bonyolultabb. Mit mondott, például, 
Balassi a korabeli feudalizmusról? A 18. századi klasszicizáló 
papköltők, vagy a testőrírók nagyjából pusztában kiáltott szó 
voltak az akkori magyar társadalomban, de az ő kezdeményük 
gyümölcse lett Berzsenyi és Kazinczy. S Berzsenyihez Radnóti 
Miklós nyúlt vissza tudatosan; s bár nem tudom, Babits mit 
érzett Kazinczyval szemben, de az esztergomi Előhegy elődje 
Széphalom volt. 

Szakvizsgai dolgozatomhoz részletekbe menően tanulmá-
nyoztam a késői Arany, Vajda János, Reviczky és Komjáthy 
műveit; s ugyanabban az időszakban vetettem bele magam 
lelkesen a marxizmus tanulmányozásába. Hosszasan foglalkoz-
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tátott , bár a megoldáshoz sem anyagom, sem időm nem jutott , 
vajon elidegenedésük a késői feudalizmus béklyói avagy a korai 
magyar kapitalizmus visszásságai elleni visszahatás voltak-é. 
A velük egykorú francia költőknek több indokuk lehetett el-
fordulni, Fart pour F art-h а menekülni III. Napóleon korának 
alantas rabló kapitalizmusával szemben; de Magyarországon 
67-et követőleg bármily ellentétek között is, bizonyos társa-
dalmi haladás mutatkozott. így miért az elidegenedés? Úgy 
éreztem tehát, hogy a társadalmi erők és ösztönök külső-belső 
játéka sokrétűbb, viszonylataik kifinomultabbak, semmint 
együgyü ok-okozati viszonylatokkal magyarázhatók lettek 
volna. Jóval részletesebb elemzés, a tényleges összefüggések 
kibontása, érzelmi, személyi és társadalmi kapcsolódások ki-
bogozása s az összképbe való beillesztése lett volna a feladat. 
Sok minden közbejött, mígnem az élet az ilyen kérdésföltevést 
— legalábbis az én számomra — levette a napirendről. 

Egy másik folyamat, melynek sok gondolatot szenteltem, a 
fordítás volt. Puszta kenyérkeresetnek indult, mentőkötél volt 
a munkanélküliségben; de ahogy egyre többet fordítottam, 
annál inkább vált szívüggyé. A fordítás kinyúlás a nagyvilágba 
egy kis nyelv korlátai közül, kincseket hozni távoli partokról, 
táplálékot a művelődés vérkeringéséhez. Ugyanakkor fokoza-
tosan arra is rájöttem, hogy fordítás — ferdítés akármily nemes 
értelemben. A fordító, bármennyire is igyekszik hív maradni 
mind a szöveghez, mind a mű szelleméhez, hangulatához, akar-
va-akaratlan rányomja saját személyes stílusának jegyeit. S 
kérdés, skandináv írókból magyarul mennyi Hajdú Henrik, a 
nagy oroszokból mennyi Szabó Endre, — vagy egyes angol 
írókból mennyi Nagypál Is tván. . . 

A fordításhoz nemcsak nyelvtudás kell, hanem írástudás is. 
Alázatos, de önmagában következetes. S azt is tapasztalnom 
kellett, hogy egy jelentősebb mű fordítása kitágítja saját írói 
stíluskészletemet is, termékenyíti képhasználatomat - s ezzel 
másodlagos célt ér el, hatva nemcsak az olvasóra, de a fordí-
tóra is. 
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Ma már szeri-számára se emlékszem, hány könyvet fordí-
tottam angolból meg amerikaiból. Volt közöttük sok selejtes 
munka is, de egyre több a parádés feladat. Immár válogathat-
tam szerzők és műveik közül; van olyan fordításom, amit 
legnehezebb, de legkielégítőbb írói munkáim közé sorolok. 
Hogy egy példát hozzak: lefordítottam Virginia Woolf Clarissa 
című regényét (eredetibenMrs. Dalloway)\ a kézirat a Franklin 
Társulattal egyetemben elpusztult az ostrom alatt. De annyira 
szívügynek éreztem mind a regényt, mind fordítását, hogy 45 
után, mikor a Franklin űjra feléledt, lefordítottam másodszor 
is.5 

De elkötelezettségem az irodalomhoz soha nem volt teljes. 
Tűi sok minden érdekelt: történelem, biológia, társadalom-
tudomány, politika. S hiányzott belőlem az önző elszántság, a 
tökéletes odaadás, minden más érdek és érdeklődés alárende-
lése. Az a konok, egycélú, minden mást az írásnak alárendelő 
szent önzés, melynek ékes példája számomra Radnóti Miklós 
élete és költészete volt, s amit ma Márai reménytelen harcában 
főhajtva látok. 

Pénz, hírnév csak mérsékelten érdekeltek. Ami viszonylag 
szűk élményanyagomból feltört, néhány novellám formájában, 
kielégítette önbecsülésemet. Talán ezeknek jogán, valamint 
néhány fordításom révén jut nekem egy nyúlfarknyi lábjegyzet 
a magyar irodalom magasztos történetében. 

* 

5Nem hencegésből, inkább annak bizonyítására, mily változatos és 
milyen színvonalas volt a magyar fordítások skálája, idézek néhány írót, 
akiket fordítottam: Arnold Bennett, Margaret Kennedy, H. G. Wells 
(Pálóczi Horváth Györggyel), T. E. Lawrence (Apámmal), Mark Twain 
(Koroknay Istvánnal), Olive Schreiner, Julian Huxley, Aldous Huxley, 
Charles Morgan, Virginia Woolf. S még jónéhány, novellákról nem is 
beszélve. 
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Ma szinte hihetetlennek tűnik, hogy ezt a pár évet, 1940 és 
44 között ilyen simán és békésen éltük át. A felszínen sima 
volt, de alatta bűzölgött a mocsár. S nem mondhatnám, hogy 
igazán élveztük ezt a kényelmes magánéletet: állandóan velünk 
volt a rettegés a behívótól, a lebukástól (Bálint György ideg-
roncsoló hónapjai a Margit körúti fogházban példa volt arra, 
mi üthet be bármely pillanatban) s ez az örökös percről-perce 
továbbélés tompító cselekvésképtelenség formájában fogta le 
kezünket és szívünket. Nem nagyon tudtunk, de nem is akar-
tunk tenni valamit az Ügy érdekében — s az Ügy maga is 
haldokolni látszott. 

Szokatlanul sok pénzünk volt. Egyre jobban nőtt a pénz-
bővítés, de egyelőre haszonélvezői voltunk. S nemcsak mi: a 
harmincas évek keserű osztályharcai után a munkásság elcsi-
tult, csökkent a munkanélküliség, emelkedtek a bérek, nőtt a 
termelés a német hadigépezet támogatására. A javuló életszín-
vonal, a gazdasági tiszavirágzás melegágya lett a szellemi tes-
pedésnek, béklyója a cselekvésnek, ürügye minden kiállás 
reménytelenségének. S ugyanakkor egyre jobban tudtuk, hogy 
ez vihar előtti csend csupán, s a vihar minket is könnyen 
elsöpörhet. 

Egyre gyarapodó fizetésem mellett mindig akadt valami 
irodalmi peremmunka. S amilyen könnyen szereztük, ugyan-
olyan könnyen szórtuk a pénzt - mi értelme lett volna félre-
tenni, mikor nem tudtuk, lesz-e holnap? 

Egy újabb szűk baráti kör alakult ki, ezúttal nem irodalmi 
vonalon, s az események nyomása alatt főleg egymás benső 
ügyeivel, körmönfont szerelmi játékaival, kölcsönös lélekelem-
zéssel szórakoztunk. Ha van valami értelme a közhelynek: „A 
tűzhányó szélén táncolni", pontosan illett akkori életünkre. 
Mert mialatt élveztük a polgári jólét gyümölcseit, láttuk és 
hallottuk a munkaszolgálat rémségeit, az „átképzések" szo-
morú komédiáját, Schönherz Zoltán és Rózsa Ferenc meg-
gyilkolását, s az egyre tornyosuló rebesgetéseket Auschwitz-
ról, Mauthausenról, Terezinről. Úgy éreztük, gonosz varázs-
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lat bűvkörében élünk, amely egyelőre kímél s tartogat - vajon 
mire? 

1944. március 19-én Damoklész kardja lehullott, de pengéje 
még mindig nem ért bennünket. Pedig vártuk s nem tettünk 
semmit önmagunk védelmében - de senki nem dörömbölt 
éjfél után ajtókon.6 

Annyit mindenesetre elért a német megszállás, hogy kilódí-
tott szellemi és erkölcsi tunyaságomból. Megkerestem Tömpe 
Istvánt s felajánlottam, szeretnék ismét részt venni az illegális 
munkában. De nem sok történt — néhányszor találkoztak 
egyes pártvezetők lakásunkon, pénzzel támogattam a pártot, 
de komoly cselekvésre nem került sor. Legfőbb haditettem az 
volt, hogy Péter Gábor felesége, Jolán álnéven nálunk lakott 
néhány hónapig, mint nevelőnő. (Jellemző, milyen nehézségek-
kel küzdöttek az illegális pártmunkások, hogy az én „fekete" 
lakásom is viszonylag biztonságosnak bizonyult.) Néha félje is 
ellátogatott, tájékoztatva bennünket a Népfront tevékenysé-
géről, a Horthyval való titkos tárgyalásokról. Talán ez a kap-
csolat hozzájárult, hogy egy jóval későbbi alkalommal is „túl-
élő" legyek. 

A világesemények szorítása egyre érdesebb lett — a nyugati 
partraszállás, a varsói felkelés, a tömeges deportálások, a Stauf-
fenberg-merénylet, légibombák Budapesten — s tudtuk, ez már 
a vég kezdete, ha kibírjuk. Születésnapomon az angol rádión 
hallgattam Páris felszabadulását s nem tagadom, folytak a 
könnyeim. Lázas tevékenységünk azonban főként csak hamis 
papírok gyártásában, biztonságos lakások feltárásában, barátok 
bújtatásában telt ki. Bálint György eltűnt, s nem bíztunk 
benne, hogy túléli. Radnóti Miklós is bevonult s vele egyidő-
ben annyian mások — ez az év elég volt, hogy többszörösen 
megtizedelje a magyar értelmiséget. Az emberi méltóság és a 

6 Stolte István állítása szerint a németek bejövetelekor Schweinitzer 
megsemmisítette a politikai rendőrség dossziéit. Igaz-e, nem-e, nem 
tudom. 
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szenvedésből kicsiholt nagyság csodája, hogy Radnóti igazán 
nagy versei ebben az időszakban születtek, feledhetetlen tragi-
kum árán. 

Ami ezután következett, annak vajmi kevés köze volt az 
irodalomhoz. 1944 október 15 után az életbenmaradás sok-
szor könyörtelen feladata vette igénybe minden erőnket, min-
den idegünket. 

Ami velem történt — és nem történt — százak, ezrek törté-
netéhez hasonló a túlélők közül. Bújkálás, hamis papírok, 
letartóztatás majd szökés a nyilas pártházból - nem volt 
semmi hősi benne; nem tagadva meg irodalmi múltamat, mind-
untalan a bibliai idézet járt fejemben; „Legyetek ildomosak 
mint a kígyók", - az „ildomos" szó ómagyar értelme szerint. 

A nyilasok rémuralma, az ostrom óta tudom: mi az, a halál 
szélén járni. Én életben maradtam. így volt megírva a csilla-
gokban. 

1945 és ami utána következik: 

Ez, mint Kipling mondja, egy más történet. 


