
978 Szemle 

igazságosztás mindkét irányban azonban csak a két csoportosulástól 
képviselt nézetekre vonatkozik; irodalmi jelentőségénél fogva nagy 
hangsúlyt kap például Illyés Gyula Puszták népe című műve, amely 
körül kisebb vita is kerekedik. Illés Béla például afféle balzaci „realiz-
mus diadalát" látja benne, Gergely Sándor pedig megvédi Illyést, hang-
súlyozva haladó gondolkodását. Lényegében véve az írások e csoportja, 
ha szerzőik ennek pontosan még nem is lehettek a tudatában, már a 
felszabadulás utáni időszakra való felkészülés jegyeit hordozzák 
magukon, miként kétségtelen tény, hogy Lukács és Révai e tárgyú 
cikkei valóban kiindulási alapul szolgáltak a következő korszak iro-
dalompolitikai elveihez. 

A gyakorlat azonban csak eleinte és részben követte ezeket az 
elveket. Történtek persze kiigazítások jó irányban is; így például a két 
háború közötti időszakban jobbára elutasított Móricz hamarosan a 
méltó helyére került (József Attilával szemben viszont bizonyos fenn-
tartások továbbra is érvényesültek), Babits elutasító értékelése (a Jónás 
könyve kivételével) alig változott, Kosztolányi irányában a hangnem 
feltűnően ellenséges volt, a népi írók értékelése (a felszabadulás utáni 
szereplésük függvényében) erős ingadozásokat mutatott, az avantgarde 
teljesen háttérbe szorult, s kifejezetten negatív művészeti jelenségnek 
számított; a lukácsi nagyrealizmus-koncepció mellett a napi politika 
szolgálatára hivatott tematikus szempontok kaptak egyre kizáró-
lagosabb szerepet. Lehetne sorolni a marxista irodalomszemlélet 1945 
és 1957. közötti alakulásának számos más mozzanatát is. E helyütt 
legyen elegendő annak leszögezése - mivel a történelmi távlat ezt már 
megengedi, sőt sürgeti - , hogy egyre időszerűbb a következő korszak 
dokumentumainak összegyűjtése és értelmezése. (Kossuth, 1982) 

WÉBER ANTAL 

EGRI VIKTOR: A HALLGATÁS ÉVEI 

A csehszlovákiai magyar írók doyenje e művével eljutott önéletírásá-
nak harmadik kötetéhez, amelyben életének legválságosabb szakaszáról, 
a fasiszta németekkel együttműködő, Jozef Tiso vezette Szlovák Állam-
ban töltött éveiről ad számot. Ez valóban igen válságos időszak volt 
életében, mert az akkori politikai viszonyok között nemcsak hallgatásra 
volt kárhoztatva, ami egymagában is a legnagyobb csapás egy íróra, 
hanem mint üldözött mind maga, mind családja állandó életveszélyben 
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forgott. Egri lényegében az 1938 őszén kudarcba fulladt csehszlovákiai 
mozgósítás idején létrejött müncheni döntéstől az 1945 tavaszán be-
következett felszabadulásig terjedő időszak, tehát mintegy hat és fél év 
önéletrajzi anyagát sűrítette bele A hallgatás évei (1980) kötetébe, 
ellentétben önéletrajzának 1976-ban Angyalbőrben és két évvel később 
Társakkal és társtalanul címmel megjelent kötetei anyagával, amelyek 
hosszabb időtávot, több mint egy negyedszázadot ívelnek át. 

Egri Viktor életútjának, írói munkásságának bemutatása teljesen 
hiteles, mert önéletrajzában az énközpontúság és a külvilág ábrázolása 
dialektikus egységet alkot. A szerző a szépíró eszközeivel inkább a főbb 
események jelzésére szorítkozó, lényegében azonban mégis hű, teljes 
illúziót keltő képet fest a müncheni döntés után bekövetkezett helyzet-
ről, arról a felbolydult, megzavarodott világról, amelybe a viszonylagos 
nyugalom és béke évei után szinte egyik napról a másikra belecsöppent. 
Szilárdnak vélt létalapok omlottak akkor össze, szorosnak hitt kap-
csolatok szakadtak meg a politikai fordulat következtében. Érzék-
letesen mutatja be Egri, hogyan szűntek meg sorra-rendre a cseh-
szlovákiai magyar írók legfontosabb megjelenési intézményei - a 
könyvkiadó vállalatok, a folyóiratok, nagy napilapok szerkesztőségei, 
hogyan szűkült be publikálási lehetőségük úgyszólván napok alatt egy-
két kis példányszámú, anyagilag gyengén megalapozott napilapra, mint 
amilyen az Uj Hírek vagy az Esti Újság volt. S hogy a későbbiekben még 
ezek a napilapok is - a betiltás állandóan fenyegető veszélyének kitéve 
— rendkívül szigorú politikai megkötöttségek között lavírozva jelentek 
csak meg. 

Eleinte még megjelenhetett Egrinek egy-két írása Somos Elemér 
megértő támogatásával az Esti Újságban, sőt Cs. Szabó László jóvoltából 
lehetővé vált számára a budapesti rádióban való szereplés is, de ezek a 
lehetőségek - az egyre szigorodó megkülönböztető rendelkezések 
következtében - hamarosan megszűntek, és kezdetét vette a lelket 
megnyomorító hallgatás időszaka. 

Ez azonban nem is annyira a könyvkiadás és sajtó vonalán elrendelt 
korlátozások folytán nehezedett nyomasztóan Egrire, mint amennyire 
az őt és családját rettegésben tartó életveszély következtében, amely 
származásuk miatt Damoklész kardjaként lebegett felettük. Ilyen lelki-
állapotban, természetesen sem kedve, sem ereje nem volt az íráshoz. De 
ha lett volna is, írásai a politikai helyzet gyors romlása következtében 
amúgy sem láthattak volna nyomdafestéket. 

Egri a tanúságtevő hitelességével, meggyőző erővel ír arról, hogy 
ezekben a sötét években az emberi gonoszságnak, aljasságnak és kegyet-
lenségnek minden képzeletet felülmúló megnyilvánulásaival találta 
szembe magát. A másik oldalon viszont számtalan példáját látta, tapasz-
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talta a fasiszta őrülettel és barbársággal szembeforduló ellenállók ember-
ségének, segítőkészségének, bátor kiállásának. Elismerően szól a szlovák 
írókról - sajnos, nevek említése nélkül —, akik néhány üldözött magyar 
írót kimentettek a gárdisták kezei közül. Beszámol arról is, hogyan 
mentette meg őt a munkatáborba hurcolástól Milo Urban, a kitűnő 
szlovák prózaíró, aki - noha nem volt ellenálló, sőt a másik táborhoz 
tartozott - készségesen Egri segítségére sietett, amikor bajbajutott. 

A magyar írók közül konkrétan Fábry Zoltánra, Győry Dezsőre, 
Peéry Rezsőre és Szalatnai Rezsőre emlékezik Egri, velük s néhány 
lapszerkesztővel és sarlóssal való kapcsolatáról számol be — kissé szűk-
szavúan könyvében. Ezek nemcsak irodalomtörténeti, hanem emberi 
szempontból is érdekes lapjai visszaemlékezéseinek. Ezért szívesen 
vettük volna, ha több teret szentel ilyenfajta emlékei felidézésének. 

Jóllehet Egri Viktor számára a fasiszta éra évei a hallgatás évei 
voltak, emberi magatartását mégsem a passzív megadás vagy beletörődés 
jellemezte ebben az időszakban. Mint önéletírásának fejezetei tanúsítják, 
mindvégig cselekvően vett részt a gyorsan pergő, őt és családját pusztu-
lással fenyegető eseményekben. Még a legsúlyosabb helyzetekben sem 
vesztette el lélekjelenlétét, minden igyekezetével azon volt, hogy felül-
kerekedjék a nehézségeken. Persze, ebben számos pártfogója támogatta 
és a szerencse is segítségére volt. 

Egri visszaemlékezéseinek fonalát a felszabadulásig gombolyítva -
könyve utolsó fejezetében - vázlatszerűen utal az akkor előállott új 
politikai helyzetre - a magyar kisebbséget sújtó jogfosztottságra, az 
áttelepítésekre, deportálásokra stb. —, utal az újrakezdés első jeleire. 
Élettörténetének megírása a felszabadulástól napjainkig terjedő 
szakasza tehát még megírásra vár.* Kérdés, folytatni fogja-e Egri vissza-
emlékezéseinek írását, vagy megáll e korszakváltó pontnál, miként ezt 
az önéletírások kortárs szerzőinek zöme tette, mintegy tabunak 
tekintve az utolsó három és fél évtizedben átélt eseményeinek meg-
írását. önkéntelenül felmerül ezért a kérdés, mi az oka ennek? A 
történelmi távlat hiánya? A korszak kényesnek tartott, az életben 
maradtakat negatívan érintő kérdéseinek politikai vonatkozásai? 
Mindezek a kérdések óhatatlanul felmerülnek olyan visszaemlékezések 
vagy önéletírások kapcsán, amelyek 1945-nél megszakadnak. 

Figyelemre méltó, érdekes irodalmi alkotás Egri Viktor önéletírásá-
nak ez a kötete. A hallgatás évei azonban mondanivalójánál fogva több 

*A kézirat nyomdába adása után vettük a hírt Egri Viktor 1982. 
augusztus 5-én bekövetkezett elhuny tárói. 

A szerk. 



Szemle 981 

mint irodalmi alkotás. Mementó is egyben: olyan történelmi ese-
ményekre és tényekre irányítja rá a reflektorfényt, amelyeknek ébren-
tartása mindaddig szükséges, amíg fennáll a fasizmus újjáéledésének, egy 
új világháború kirobbanásának veszélye. (Madách-Szépirodalmi, 
1980) 

SÁNDOR LÁSZLÓ 

A H Í D N A K Á L L N I A K E L L 

DOBOSSY LÁSZLÓ: KÉT HAZA KÖZÖTT 

Dobossy László új kötetének legkorábbi írásai 1936-ban (Magyar 
szemmel csehek között) és 1937-ben (Egy kezdő tanár gondjai) jelentek 
meg. Élménybeszámolók ezek, a szerző' mai megfogalmazásával élve 
„fogyatékosok" és ,.nyersek", de „ezt az élményt: az életbe épp be-
illeszkedni készülő többszörösen meggyötört, ám rajongóan hűséges 
kisebbségi nemzedék tapasztalatait azon melegében, az átéltség frissessé-
gével (és kuszáltságával)" próbálta rögzíteni. Gondolatiságuk mellett 
ezeknek az írásoknak ez a legnagyobb erénye - tesszük hozzá mi. Az 
utánuk sorjázó kultúrtörténeti, históriai, irodalomtörténeti munkák, 
esszék, lírai emlékezések, meditációk már a közelmúltban születtek, 
többnyire a hetvenes évek második felében. Valamennyi bizonyítja, 
hogy szerzőjük otthonosan mozog a legkülönbözőbb műfajokon belül, 
ahogyan kiválóan műveli az összehasonlító irodalomtudományt is. Egy-
aránt eligazodik a magyar, a cseh, a szlovák, a francia kultúrában és 
irodalomban. 

Ahogyan a kötet címe jelzi most kizárólag a cseh-magyar, illetve 
szlovák-magyar irodalom tárgyköréből válogatott huszonnégy, terje-
delmében rövidebb-hosszabb tanulmányt. Ha a műfajok élesen el is 
különíthetők, az alaptéma: a két ország irodalmi, történelmi múltjának 
kutatása, népeink karakterének különböző korszakokban végbemenő 
fejlődése, annak iránya - szinte minden egyes itt közölt munkában 
fellelhető. 

„Az építő kidőlhet, helyére mások lépnek, a hídnak állnia kell" -
közli velünk a Szalatnai Rezsőről szóló, őt, az egykori nemzedék- és 
sorstársat búcsúztató, 1977-ben írt emlékezésében. A hetvenhárom 
évesen elhunyt, „prédikátori alkatú" Szalatnai tudatában ugyanis, 
hasonlóan Dobossy hitvallásához fogalmazódott meg ez a „hídszerep". 
És ez bizony némiképp másfajta formálódás, mint „ahogy egyre gyak-


