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JANZER FRIGYES 

A BÜN ÉS A SEMMI 

JÓZSEF ATTILA KÉSEI VERSEINEK MOTÍVUMAIRÓL 

József Attila kései költészetének két motívuma, a bűn és 
a semmi, szembetűnő jelentőségű — de nem elsősorban gya-
kori előfordulásuk, hanem az egész motívumrendszert át-
ható szervező erejük, kulcsszerepük miatt. Motívumon 
nem puszta szóelőfordulást értek; így például a bűn eseté-
ben az olyan szavak, mint „büntetés", „ártatlanság", „rossz" 
(emberre vonatkoztatva) egyértelműen utalnak a motívum-
ra, sőt az megjelenhet úgy is, hogy nem képviseli egyetlen, 
konkrétan meghatározható szó. Ilyen módon számarányuk 
felmérése sem pusztán mechanikus munka volna, hanem ér-
telmezési kérdés is. Annyit azonban megállapíthatunk, hogy 
a 30-as évek második felében előfordulásaik aránya jelentő-
sen megnő. (Különösen a bűnnél nyilvánvaló ez, amely a ko-
rábbi néhány megjelenéstől eltérően 1935 után minden év-
ben tíznél több versben található meg.) De ezeknél a meny-
nyiségi változásoknál sokkal fontosabb lesz a motívumok 
tartalmát teljesen átalakító 1935-ös jelentésrobbanás. 

A motívumelemzést eszköznek tekintem, amelynek segít-
ségével a későbbiek során talán felvázolható lesz József 
Attila kései költészetének motívumrendszere. Ez sem válhat 
azonban végcéllá, jelentősége az, hogy elősegíti a költői 
világkép meghatározását. Ennek megfelelően már most jel-
zem, hogy az elemzések alapján majd két vonulatát fogom 
elkülöníteni a verseknek. Az egyikben az említett két motí-
vum (a bűn és a semmi) vezérlő szerepe érvényesül, míg a 
másiknak — amelyről csak vázlatosan lesz szó — egészen 
más a motívumrendszere. Mindebből azt állapíthatjuk majd 
meg, hogy a kései költészet (világképében is) több irányú. 
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438 Janzer Frigyes 

József Attila költészete nemcsak különböző korszakait, ha-
nem az utolsó éveket szinkrón vizsgálva sem tekinthető egy-
ségesnek (ahogy azt a szakirodalom nagy része állítja). Né-
hány verscímmel már most utalok erre az ellentétes irányú 
tendenciára: az egyik vonulat a Levegőt!, A Dunánál, Hazám, 
a másik A bűn, Kiáltozás, „Költőnk és Kora" verscímekkel 
fémjelezhető. Ez utóbbiakban van fontos szerepe a bűn és a 
semmi motívumoknak. A két vonulat alapvető különbsége 
a jövő kérdésére adott ellentétes tartalmú válaszokban hatá-
rozható meg. 

Vitatható, hogy hol kezdődik a „kései" költészet. Véle-
ményem szerint a motívumelemzés alkalmas eszköz ennek a 
megállapítására. Ahol egy motívumrendszer alapvetően át-
alakul, ott egy új költői korszakról beszélhetünk. Ennek meg-
felelően csak a dolgozat elemző munkájának elvégzése után 
határozható meg a kései költészet kezdete, de munkahipoté-
zisként előrebocsátom, hogy 1935 utánra teszem ezt.1 

(A bűn motívum) 
Mint fatutaj a folyamon, 
mint méla tót a tutajon, 
száll alá emberi fajom 

némán a szenvedéstől — 
de én sirok, kiáltozom: 
szeress: ne legyek rossz nagyon — 
félek a büntetéstől. 

( Kiáltozás) 

Ezekkel a sorokkal fejeződik be József Attila utolsó ver-
seskötete, az 1936 decemberében megjelent Nagyon fáj. De 
ugyanezen kötet első verse A bűn címet viseli, ami jelzi a mo-
tívum fontosságát. E két versnek (és még sok másnak is az 

1 Hasonlóan vélekedik : Sikos Emőke : Kosztolányi Dezső és József 
Attila kései verseinek összehasonlítása. = Lelkedet érzed. Acta Juve-
num (Acta Universitatis Szegediensis), Szerk. Szigeti Lajos Sándor, 
JATE ВТК [1983]. 89. 
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utolsó években) központi problémája a bűnösség, és ezzel 
központi motívuma a bűn. 1935 közepétől kap meghatározó 
szerepet a bűn-problematika József Attila költészetében; a 
május 19-én megjelent Emberek című versben először. Ter-
mészetesen a bűn motívuma felbukkant jóval korábban is, 
de — kisebb számban és főleg — nem ebben az 1935 utáni, 
tipikusan József Attila-i jelentésben, hanem konvencionáli-
san, úgy, ahogy bárki másnál is megtalálható, anélkül, hogy 
oda kellene figyelnünk rá.2 A kései József Attila bűn motívu-
máról nem túlzás azt állítani, hogy versszervező motívum. 

A szakirodalom sokszor említi is a bűn-problematikát, bár 
kifejezetten ezzel a témával egyetlen tanulmány sem foglal-
kozik. Rába György Kafka bűn-képzetével azonosítja.3 Sze-
rinte „József Attila bűn-képzete az indokolatlan vétkesség 
eszméjéből alakul az eredendő bűn képzetévé, és Kafkához 
hasonlóan" végül „a különbnek tudást vállalja bűnének".4 

Ugyanakkor József Attila bűnének máshol az életet nevezi 
Rába.5 De ugyanezt teszi a szakirodalom nagy része is, pél-
dául Bori Imre: 

2 Példa erre a korábbi, konvencionális használatra: 
— Meghalt? Hát akkor mért ölik naponta 
szóval, tettel és hallgatással is? 

(Ady emlékezete, 1930) 
Itt láthatóan nem telítődik a bűn olyan — alább kifejtendő — tartal-
makkal, amelyek különösebben eredetiek volnának. Közel van a bűn 
köznyelvi jelentéséhez. De ez a konvencionális használat megtalál-
ható 1935 után is, A Dunánál, Hazám stb. vonulat verseiben is. Ez is 
bizonyítja e versek eltérő motívumrendszerét. Jó példa erre: 

bűn, öngyilkosság, lelki restség, 
mely, hitetlen, csodára vár, 
nem elegendő, hogy kitessék: 
föl kéne szabadulni már! 

(Hazám, 1937) 
3 Rába György: József Attila és Franz Kafka. Nagyvilág 1980. 

1 7 1 4 - 1 5 . 
4 Uo. 1711. 
6 Uo. 1708. 

1* 
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„Voltak pillanatai, amikor úgy látta és úgy érezte, hogy maga az élet, 
a születés ténye, a létezés bün, a világnak nagy kényszere ez, amely 
elől nem lehet menekülni."6 

Az ehhez hasonló vélemények könnyen lehetnek igazak, de 
gyakorlatilag semmit nem mondanak a bűn motívum igazi 
versszervező funkciójáról József Attila költészetében. Van 
azonban néhány vélemény, amely teljes magyarázatát kí-
vánja nyújtani József Attila bűn motívumának. Bókay — 
Jádi —Stark megoldási javaslata a stigmatizáció fogalmára 
épül: 

„Az utolsó évek egyik legkülönösebb motívumát fejthetjük itt meg: 
az érthetetlen bűn, a bűntelen bűnösség fogalmát. Érthetetlen, mert 
belülről, az egyén öntudata, tudata szempontjából felfoghatatlan az 
elkülönítő minősítés, mely az egész embert sújtja, pedig ő nem érzi 
elkülöniiltnek magát a normálisoktól, a bűntelenektől. A bün kívül-
ről jött, szociális minősítés, stigmatizáció eredménye."7 

Tehát Bókay —Jádi —Stark egyszerűen a betegséggel azono-
sítja a bűnt. Ez már azért is kétséges állítás, mert így a beteg-
ség életrajzi tény, nem pedig műbeli. Másrészt ebben az eset-
ben semmi nem magyarázná például a költő állandó bűn-ke-
resését, hiszen az ok egyszerűen megtalálható lenne. Érde-
kes Éva Brabant véleménye: 

„Attila épp az apa eltűnésekor érkezett abba a korba, amikor a gyerek-
nek az anyjáról alkotott képe fokozatosan átalakul. Az addig minden-
ható anyából ödipális anya lesz. Ha a fiúgyermek olyan győzelmet 
arat az apán, hogy teljesen elűzi őt, ez az élmény egy életre nyomot 
hagy benne. És ha tudjuk, hogy egy két és féléves gyerek még szentül 
hisz gondolatai mindenhatóságában, nem meglepő, hogy a bűn és 
bűnösségérzés lett József Attila költészetének központi témája."8 

Brabant tehát az apa elleni bűnben véli megtalálni a bűntu-

6 Bori Imre: A „semmiágán". Híd 1962. 12. 1121. 
7 Bókay Antal, Jádi Ferenc, Stark András: „Köztetek lettem én 

bolond. . .". JAK füzetek 3., Magvető, Bp. 1982. 173. 
8 Éva Brabant: A bűntelen bűnös. József Attila és a pszichoanalízis. 

Új írás 25. 1985. 8. 96. 
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dat gyökerét. Később majd utalok rá, hogy ez az Ödipusz-
komplexusra építő felfogás mennyire egyoldalú; nem veszi 
figyelembe József Attila bűn-képzetének bonyolultságát, és 
azt sem, hogy a költő csak díszletként használta ezt a pszicho-
analitikus bűnt. Az egyik legkerekebb (és a szakirodalom 
által talán leginkább elfogadott) magyarázat Beney Zsuzsá-
tól származik. Ő két periódusra osztja József Attila bűn-
verseit, eszerint az elsőben csupán keresi, de a másodikban 
meg is találja bűnét. Ez pedig az ártatlanság. Mivel valóban 
ártatlan az ember nem lehet, csupán az Isten, ezért a teljes 
ártatlanság megvallása Istenné levést jelent. Ez pedig az em-
ber számára a legnagyobb bűn, hiszen Istennel senki nem 
állhat egy sorban. Tehát Beney szerint az ártatlanság a bűn.9 

Ez azonban József Attila esetében nem képzelhető el: csak 
annál lehet az ártatlanság ilyen módon a kevélység bűne, aki 
a szó klasszikus értelmében hívő. Hogy József Attila nem az, 
aligha szorul bizonyításra. Mindenesetre Beney Zsuzsa gon-
dolatmenetéből hasznosítható a bűn és Isten motívum össze-
kapcsolása, amely — véleményem szerint — fordított előjel-
lel igaz, azaz a bűn-problematika hívta elő az Isten utáni 
vágyat, mint azt később látni fogjuk. Fontos még megemlí-
teni Németh G. Béla álláspontját: 

,,A semmibe hullás veszélyének érzetével együtt szükségszerűen 
együtt lép be utolsó éveinek egy másik, már érintett, meghatározó 
érzetéé, a bűnösségé. A létező semmibe hullása kívülről, közömbös 
— tárgyian nézve, egy létezés lehetőségeinek elvesztése, belülről 
erkölcsi — személyesen nézve, egy létezés lehetőségeinek elmulasztása. 
A közömbös nem érzi, nem tapasztalja a semmi veszélyét, s így érzete 
sincs a bűnösség lehetőségéről."10 

9 Beney Zsuzsa: József Attila két késői versének Isten-képe. 
Vigília 1977. 5 - 6 . 382. 

10 Németh G. Béla: A kimondás törvénye (A kései József Attila 
világképe és poétikája). N. G. B. : Hosszmetszetek és keresztmetszetek. 
Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987. 239. 



442 Janzer Frigyes 

Tehát eszerint a bűn az élet lehetőségeinek elmulasztása a 
semmibe hullás miatt. Érdekes ez a vélemény, de hibája 
ugyanaz, mint a többié, azaz egy konkrétumban „megtalál-
j a " a bűnt, s ez legfeljebb csak néhány versre erőszakolható 
rá, de semmiképpen sem fedi le a bűn-versek sokszínűségét. 
Az azonban nagyon fontos, hogy Németh G. Béla összeköti 
a bűnt a semmi motívummal, s ezt még hasznosítani fogjuk. 

Bár a szakirodalom sok megállapítása felhasználható, még 
sem ad megfelelő kiindulási alapot a motívum elemzéséhez. 
Ebben mindenekelőtt József Attila sokat idézett Szerkesztői 
üzenete lehet segítségünkre. Ezt a megnyilatkozást nem te-
kintem feltétlen megcáfolhatatlannak, de egyfajta vélemény-
nek — amely figyelembe veendő — igen. A Szerkesztői üze-
netben benne van a bűn motívum megfejtésének magja, így 
érdemes hosszabban is idézni: 

„Mert két féle bűn van. Az egyik fajta bűn csak azért bűn, mert 
büntetés jár érte az uralkodó földi hatalmak különös gondoskodása 
folytán. A gyermek sír, mert fáj a hasa — megfenyegetik tehát, hogy 
ne nyafogjon örökké. A földtelen parasztság, a munkanélküliek 
milliói szervezkedni próbálnak, hogy sorsukon javítsanak, mert 
képtelen nyomorban élnek — megfenyegetik tehát diktatúrával őket, 
hogy ne zavarják a rendet. Az ilyen fajta bűnök igen könnyen meg-
szüntethetők például azzal, hogy nem jár büntetés értük. Az ilyen 
bűnök ellen lehet és kell küzdenünk — mégpedig a büntetlenség 
biztosításával, az intézményes szabadsággal. Az emberiség, egész 
történelme folyamán, ilyen módon küzdött e bűnök ellen. A rab-
szolgaszökés, a jobbágyköltözés bűnét azzal szüntette meg a tár-
sadalom, hogy nem büntette; azzal, hogy megszüntette a rabszolgasá-
got és a jobbágyságot. A másikfajta az a bűn, amelyet akaratlan 
elkövetett az ember és akkor is megbán elkövetője, ha nem büntetik 
érte. Ez az eredendő bűn. Bűn az ellen, akit szeretünk. Az ilyen bűn 
ellen nem elég nem-büntetéssel küzdeni, az ilyen bűnt kifejezetten meg 
kell bocsátanunk egymásnak. Az ilyen bűnt meg nem bocsátani maga 
is bűn. [. . .] Ez ellen a bűn ellen bizony nem lehet másként cselekedni, 
mint küzdeni egy olyan társadalmi rendért, termelési módért és elosz-
tási szervezetért, melyben az emberek könnyebben megbocsátanak 
egymásnak. Ne feledkezzék meg arról sem, hogy az osztálytársadal-
makban azoknak a bűnöknek a tudata, melyek csak azért bűnök, 
mert büntetés jár értük, homályosítja el az eredendő bűnnek, a szere-
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tet ellen elkövetett bűnnek tudatát (ha ugyan egyáltalában engedi 
létrejönni) és ez teszi lehetetlenné, hogy megbocsátásra képesek és 
alkalmasak legyenek az ember fiai."11 

Az első fajta bűn (a bűntelen bűn) az, amely a versek bűn-
képzetének alapját alkotja, ehhez képest másodlagos a sze-
retet elleni bűn, amely éppen az előbbi ellensúlyozására jött 
létre — mint majd a versekben látjuk. A Szerkesztői üzenet 
könnyedén, fölényes biztonsággal beszél a bűnről (főleg a 
bűntelen bűnről), pedig József Attila számára sokkal életbe-
vágóbb problémát jelentett ez. Elviselhetetlensége nem a bű-
nösségérzés elviselhetetlenségében van, hanem a bűn-prob-
léma — alább kifejtendő — végzetes konzekvenciáiban. 

József Attilában — eszményként — élt a fájdalom -» bün-
tetés -> bűn „gyermekes" gondolatsora. Azaz a fájdalom, 
akármilyen formában is éri az embert, feltétlenül büntetés, 
ami egyben bűnt feltételez. De ez a „gyermekes" gondolat-
sor egyben a világ erkölcsi rendjébe vetett hit is. Ahogy Be-
ney Zsuzsa írja: 

„Az erkölcsi igény szükséglete megmaradt, de az a világrend, amely 
ezt az erkölcsi világképet kialakította, megszűnt . . . A bűn fogalma 
megfoghatatlanná, irracionálissá válik, s ennek tükörképeként 
(például Kafkánál) a büntetés is."12 

Az eszmény és valóság ellentmondásba került. Azaz József 
Attila érezte, hogy a fájdalom nem mindig büntetés, így nem 
egy bűn következménye. De ez az elszakadás esetleg elfogad-
hatatlan konzekvenciákkal is jár. A bűn elválik a fájdalom-
tól: 

Ártatlanok, 
csizmák alatt sikongjatok 
és mondjátok neki: Nagyon fáj. 

(Nagyon f á j ) 

11 József Attila: Szerkesztői üzenet. Szép Szó, I. kötet, II. füzet, 
2. szám, 1936. április 9 7 - 9 8 . 

12 Beney Zsuzsa: I. m. 318. 
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József Attila kénytelen feltételezni a bűnt (bűnét), de mind-
untalan bebizonyosodik számára, hogy az nem létezik: 

Zord bűnös vagyok, azt hiszem, 
de jól érzem magam. 

Csak az zavar e semmiben, 
mért nincs bűnöm, ha van. 

(A bűn [II.]) 

A büntetés — amely a bűn feltételezésére készteti — a világ 
elviselhetetlensége: elsősorban is a magány, a szeretethiány: 

Mint űrt a fényszóró, csupasz tekintet 
kutatja bennem: Mit vétettem én, 

hogy nem felelnek, akárhogyan intek, 
hogy nem szeret, ki jog szerint enyém. 

(Ki-be ugrál.. .) 

Hogy pontosan mit jelent a fájdalom büntetés -» bűn 
sor, azt egy világirodalmi párhuzam felidézésével láthatjuk 
be. Camus-t már 1962-ben párhuzamba állította Bori Imre 
József Attilával,13 igaz, a Közöny kapcsán tette ezt. Mészáros 
Vilma — bár magyarázat nélkül - Camus bűn-képzete kap-
csán idézi József Attilát.14 A párhuzam jogos, de József 
Attila bűn motívumát vizsgálva A bukást érdemes idézni : 

„Igaz, ön nem ismerheti azt a föld alatti börtöncellát, amelyet a 
középkorban bugyornak hívtak. Rendesen egész életére ottfelejtették 
az embert. Ez a cella a többitől leleményes méreteiben különbözött. 
Nem volt elég magas, hogy felállhasson benne az ember, de ahhoz sem 
elég széles, hogy bárhogy is leheveredhessen. Ezt a kínosan feszélyező 
helyzetet kellett választani: átlósan élni; az alvás zuhanás volt, az 
ébrenlét görnyedés. Lángesze volt annak, kedves, ismerem szavaim 

13 Bori Imre: I. m. 1115. 
14 Mészáros Vilma: A mai francia regény. Gondolat, Bp. 1966. 307. 
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értékét, aki ezt kiagyalhatta. A z a változhatatlan kényszer, amely meg-
törte a testét, minden egyes áldott nap arra oktatta az elítéltet, hogy 
bűnös, és az ártatlanság a vidám nyújtózkodásban rejlik. El tudja-e 
képzelni ilyen cellában azt az embert, aki a hegycsúcsokat és a hajó-
hidakat szereti? Hogyan? Hogy ártatlanok is élhettek ilyen cellában ? 
Nem valószínű, cseppet sem valószínű! Mert ha valóban így volna, 
csütörtököt mondana egész okoskodásom. Micsoda! Az ártatlanság 
arra kényszerüljön, hogy púposán éljen, nem, az ilyen elméletet egy 
pillanatig sem fogadhatom el. De nem is lehetünk meggyőződve 
senkinek az ártatlanságáról, viszont biztosak lehetünk minden ember 
bűnösségében. Minden ember tanúskodik minden más ember bűné-
ről, ez az én hitem és reménységem."15 

József Attila sorai kísérteties hasonlóságot mutatnak: 

kuporogva csak várom a csodát, 

hogy jöjjön el már az, ki megbocsát 
és meg is mondja szépen, micsodát 
bocsát meg nékem e farkasveremben! 

(Mint gyermek...) 

A bukás főhősének gondolatmenete sejteti a fájdalom bün-
tetés bűn logikai sor felbomlásának elfogadhatatlanságát. 

A felbomlás veszélyére a legelső reakció a bűnkeresés le-
het. Hiszen, ha megtalálható a bűn, helyreáll a logikai sor. 
Akkor a fájdalom egy eddig fel nem ismert bűn következmé-
nye, azaz jogos büntetés. József Attila tehát elkezdi keresni 
bűnét. Bori Imre így ír a költő ezen törekvéséről: „bűnöket 
talál ki, el nem követett bűnökkel vádolja magát (A bűn), 
csak hogy nevet adhasson annak a szorongásnak, amely ki-
tölti tudatát".16 Idéztem Beney Zsuzsát is, aki szintén utalt a 
bűnkereső versekre. József Attila néha úgy tesz, mintha meg-
találná bűnét, mintha teljes bizonyosságot nyerne felőle (pél-
dául En nem tudtam), de minduntalan visszaesik a bizonyta-
lanságba: 

15 A. Camus: A bukás. = A. C. : Regények és elbeszélések. Európa 
Könyvkiadó, Bp. 1979. 5 7 5 - 7 6 . 

16 Bori Imre: I. m. 1123. 
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Hogy bűnös vagyok, nem vitás. 
De bármit gondolok, 

az én bűnöm valami más. 
Tán együgyű dolog. 

(A bűn [II.]) 

Sőt, tisztában van azzal, hogy ártatlan, és bűnét (mivel nincs) 
nem találhatja meg: 

Emlékezz, hogy hörögtél 
s hiába könyörögtél. 
Hamis tanúvá lettél 
saját igaz pörödnél. 

(Tudod, hogy nincs bocsánat) 

A bűnkeresésben jó nyersanyag volt számára a pszichoana-
lízis által feltárt gyermekkor. A legjobb példa arra, hogy az 
Ödipusz-komplexusból származó bűn mennyire csak nyers-
anyag, díszlet, A bűn [II.] című versből való: 

Elmondom: Öltem. Nem tudom 
kit, talán az apám — 

elnéztem, amint vére folyt 
egy alvadt éjszakán. 

József Attila csak eljátszik a gondolattal, hogy mi lenne, ha 
ez lenne a bűne. Éva Brabant ezt a játékot vette komolyan, 
pedig ha József Attila — bármiben is — megtalálta volna 
bűnössége bizonyítékát, már nem lett volna olyan kínzó az 
érzés. De más irányban is keresi bűnét, így a költő-lét is fel-
kerül a „bűn-jelöltek" listájára: 

De énnekem 
pénzt hoz fájdalmas énekem 
s hozzám szegődik a gyalázat. 

(Nagyon fáj) 
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Folytathatnánk a sort. József Attila beleéli magát egy-egy 
bűnbe, de újra és újra bebizonyosodik, hogy az sem az igazi, 
a költő ártatlan. A bűn-keresés főleg a bűn-versek első idő-
szakára jellemző, de megtalálható 1937-ben is. Bármennyire 
reménytelen, mégis kénytelen keresni, hiszen itt a bűn pozi-
tív dolog. A bűnösség törvényeket feltételez, tehát a világnak 
valamilyen rendjét. Ha megtalálom bűnöm, megtalálom a 
világrendet is. És ez az igazi cél. 

A bűn és a büntetés tehát elszakadt egymástól. Ez önma-
gában még nem kellene, hogy feltétlenül tragikus legyen. Él-
hetne az ember tragikus érzés nélkül, bizonyos értelemben 
boldogan azzal a tudattal is, hogy a büntetés (fájdalom) nem 
egy bűn következménye. József Attila egyik, 1929-es önval-
lomását idézhetjük: 

„Sokat szenvedek, de pusztán magamért, és így az nem számít semmit. 
Az értékek és igazságok elhagyatottsága miatt kétségbeesnem pedig 
oktalanság volna: azok, akár akarjuk, akár nem, önmaguktól is 
rengő virágzásba pattannak, mint isten tekintetére a rózsaliget."17 

Jól látható itt, hogy ami megkímélhet a bűn és a büntetés 
szétválásának végzetes konzekvenciáitól, az a világrend, s a 
világrend értékein, igazságán alapuló jövő biztos hite. A ké-
sei (1935 utáni) József Attilánál ez a hit nincs meg. 

Itt újra Camus művének, A bukásnak néhány mondata 
segíthet : 

„Aki elfogad egy törvényt, nem retteg az ítélettől, amely visszahelyezi 
a hite szerint való rendbe. De a legfőbb emberi gyötrelem, ha törvény 
nélkül ítélkeznek rajtunk. Mi ebben a gyötrelemben élünk."18 

Ez a törvény-nélküliség József Attilánál a harmincas évek 
második felében nem csupán az adott társadalom rend-telen-
ségét jelenti, hanem ennél többet. A bűn [I.] című versben 
ezt olvashatjuk: 

17 József Attila vallomása önmagáról (1929). = JAÖM. IV. Aka-
démiai Kiadó, Bp. 1967. 22. 

18 A. Camus: I. m. 581. 
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Zord bűnös vagyok, azt hiszem 
és jól érzem magam. 

Csak az zavar e semmiben, 
hogy bűnöm odavan. 

Már az előbb jelzett problémák alapján is szükségesnek lát-
szik a bűn motívum teljes megértéséhez a semmi motívum 
elemzése. így most ez utóbbi vizsgálata erejéig fel kell füg-
gesztenünk a bűnnel kapcsolatos vizsgálódásunkat. 

(A semmi motívum) A motívumról a következő fontos 
megállapításokat olvashatjuk Németh G. Bélánál: 

„A szó, a semmi ugyan meglehetősen korán megjelenik költőnknél, de 
rendesen csak a köznyelvi beszéd napi szóhasználatának értelmében. 
Később, kivált a harmincas évek elején már egész verset besugárzó 
vagy éppen szervező metaformaggá is lesz. [. . .] Igazi lírai-gondolati, 
lírai-filozofikus jelentést azonban utolsó két-három esztendejében 
nyer."19 

Mielőtt konkrétan rátérnék a semmi elemzésére, érdemes 
egy kitérőt tenni József Attila társadalomfelfogásának válto-
zásaira a harmincas években. A kifejezetten osztályharcos, 
proletár szemléletű versek 1930 közepétől sorakoznak, a 
Bánat (Futtám, mint a szarvasok . . .) után. Két évig tart ez a 
jövőben annyira biztos hang. 

mig okulón eme harcból is belátja a többség, 
hogy csak az öntudatos proletárok diktatúrája 
vethet véget a burzsikizsákmányolásnak örökre. 

(Párbeszéd) 

A történelem futószallagára 
szerelve ígyen készül a világ, 
hol a munkásság majd a sötét gyárra 
szegzi az Ember öntött csillagát! 

( Munkások) 

19 Németh G. Béla: A semmi sodra. Új írás, 1980. 6. 6. 
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De elkezdődik e szemlélet bomlása. Az 1932. év végi versben 
már ezt olvassuk: 

Hová forduljon az ember, ha nem tartozik a 
harcosok közé, 

Meghalni semmiért sem tudna, de ha villamos ütné el, 
bátran állna 

a halál elé. 
[Hová forduljon az ember. . .] 

Ez még nem jelenti az osztályharcos jövőkép teljes elveszté-
sét, de belép a bizonytalanság mozzanata. A következő évek-
ben több próbálkozást tesz a költő az 1930-32 közti távlat 
visszanyerésére — például az 1934-es [Díványon fekszem...] 
című versben —, sikertelenül.20 

Az előbbiekből is nyilvánvaló, hogy 1930 és 1932 között a 
semmi motívum még csak meg sem jelenhetett József Attila 
költészetében. De 1933 egyik első versében, a Reménytelenül-
ben már megtaláljuk. Nagy eltávolodás ez az előző évtől. A 
semmi itt a reménytelenséget jelenti. De ez az egyéni élet 
(hiszen a „szivem" egyes szám első személyű birtokosra utal) 
reménytelensége, és szemben áll vele a világ törvényének 
(„csillagok") szelídsége. Hangsúlyozni kell, hogy a versben 
nem az egész világ semmije és reménytelensége a motívum 
jelentése. E versből is látható, hogy a semmi motívum a jövő 
hiányát, a reménytelenség tartalmát hordozza, így e motívum 
elemzése során a továbbiakban figyelemmel kell lennünk a 
jövő szférájára. 

A város pereménben a proletárok még mint a jövő letéte-
ményesei jelennek meg. Az 1934-es Eszmélet IV. szakasza 
fontos változást hoz a motívumban: 

20 Hasonló változásokat regisztrál József Attila társadalomfelfo-
gását a tanulmányokban elemezve Miklós Tamás (Miklós Tamás: 
József Attila metafizikája. Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 101.) is. 
Itt a versek — nagyobb időbeli sűrűségük miatt — talán még ponto-
sabban segítenek meghatározni e változások kronológiáját. 
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Akár egy halom hasított fa, 
hever egymáson a világ, 
szorítja, nyomja, összefogja 
egyik dolog a másikát 
s így mindenik determinált. 
Csak ami nincs, annak van bokra 
csak ami lesz, az a virág, 
ami van, széthull darabokra. 

Az első öt sor megfogalmazza a jelen világának állapotát, 
annak mozdulatlanságát és mozdulhatatlanságát, majd éles 
váltással mégis a jövőről kezd el beszélni a vers. Persze ez 
már nem ugyanaz a jövő, mint 1930 és 1932 között. Van 
ugyan egy „lesz", de ez a „nincs"-re épül: valamilyen mó-
don a semmiből kell kinőnie a jövőnknek. „Jövőnknek", 
és ez a legfontosabb, hiszen itt nem csak az egyéni élet 
kilátásairól van szó, hanem az egész világéról, a társadalo-
méról. Fontos látnunk, hogy az Eszmélet József Attilája új 
gondolkodása ellenére is őrzi a jövő hitét, mégha bevallottan 
utópisztikus hitként is. Ezen utópisztikusságnak — mint 
majd látjuk — a következő években lesz végzetes kifutása, 
itt is ezért kell fölhívnunk rá a figyelmet. A következő idő-
szakban a semmi motívum tartalmában többször is feltűnik 
a jelen megmerevedése által veszélyeztetett, mégis megőrzött 
jövő képe. így van ez a (nagy valószínűséggel ugyancsak 
1934-es) Nyári délután című versben is: 

Az idő semmit játszik, 
langy tócsa most megállt. 

Hogy elleng, abból látszik, 
hogy remeg a virág. 

1935-ben újabb — az eddigieknél fontosabb — változás 
következik be a semmi motívum jelentésében, méghozzá egy 
időben a bűn motívum térnyerésével. A Mint gyermek. .. 
(amely 1935 közepén keletkezhetett) című versben ezt írja: 
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Világot hamvasztottam el szivemben 
és nincs jó szó, mely megríkasson engem, 
kuporogva csak várom a csodát, 

Idézhetnénk a Légy ostoba című verset is. A tanulság: József 
Attila világa „semmi"-vé vált, ezzel jövőjének lehetősége a 
csodavárásra szűkült. Könnyen félreérthetjük ezeket a soro-
kat, fontos tehát minden szó jelentését külön is hangsúlyoz-
nunk. Az a képzet, amely József Attilában élt korábban a 
világról, bizonyult semmisnek számára. így elvesztette saját 
jövőjének reális lehetőségét (természetesen igényét nem). 
Tehát nem állítja fel az objektív érvényesség igényével a vi-
lág = semmi képletét (bár nem választja el szakadék ettől), 
„csupán" saját számára fogadja el ezt az állítást, nem zárva 
ki tévedése lehetőségét, más világképek esetleges igazságát. 
Mondhatjuk ezt úgy is, hogy 1935-ben a költőben szubjek-
tíve megkérdőjeleződik a világ létébe (és ezzel az értelmes 
emberi távlatba) vetett hit. Ez a messze vezető gondolat szo-
rosan összefügg - mint majd látjuk — a bűn motívum prob-
lematikájával. 

József Attila haláláig folytatódik a semmi-versek sora: az 
1936 őszi Irgalom és Kosztolányi című verseket említhetjük. 
Az 1936-os év végén a motívum további mélységeket ér el. 
A teljes semmibe zuhanástól való félelemről beszél a Ki-be 
ugrál. . . , a tökéletes hittelenség állapotáról a Kiáltozás, 
egy 1936-os töredékben pedig a következőket írja a költő: 

Mint a motor, mely már begyulladt, 
de nincsen utja ésnem indulhat 
olyan vagyok s ha bátrabb volnék, 
értelmetlen szavakat szólnék. 

[Szólj hát. . .] 

Ami e töredékben még csak feltételes, az bekövetkezik a 
Semmi című versben : 
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Nincsen málhám. 
Valamit elfelejtettem — talán ha azt kitalálnám. 
Egy: semmi. 
Kettő: semmi. 
Három: semmi. 
Olyan szokatlan, mint ez a pályaudvar, 
hogy egyáltalában nincsen semmi. 

A semmi totális világmagyarázat lett, és innen visszatekintve 
nem is látszik más „világkép" lehetségesnek. Ez a gondolat 
majd a „Költőnk és Kora" című versben fejeződik ki talán a 
legszebben, így erre — és az ugyancsak kulcsfontosságú 
Kiáltozásra. — még visszatérek. Itt csak egyetlen semmi-ver-
set említek, az 1937-es Flórának címűt. Ez a vers visszautal 
két jövőképpel rendelkező versre, s egyben „vitatkozik" is 
velük. Visszatekint az Eszmélet IV. szakaszának bokor és 
virág motívumára, de míg ott ezek a jövő jelentését hordoz-
ták, itt puszta szépségek az üres világban: 

. . .Kiülnék 
a fehérhabú zöld egek, 
fecsegő csillagfellegek 

mellé a nyugalom partjára, 
a nem üres ür egy martjára, 
szemlélni a világokat, 
mint bokron a virágokat. 

Ilyen lenne az űri szemle. 
Milyen szép! — bólintva mindenre, 
meglátnám, milyen kéken ég 
az ég, mely hozzád illenék. 

Hasonló visszautalás van a versben A Dunánál történelmet 
jelentő metaforájára (folyó). A jövő, a cél felé tartó történe-
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lem vész el e versben két másikhoz képest. Az Eszmélet vagy 
A Dunánál lényeget hordozó motívumai (bokor, virág; folyó) 
itt a látszat tartalmával telnek meg: 

Mert a mindenség ráadás csak, 
az élet mint az áradás csap 
a halál partszegélyein 
túl, űrök, szívek mélyein 

túl, túl a hallgatag határon, 
akár a Duna akkor nyáron. . . 

(Menedékkeresések) Amíg a jövőtudat még valamiképpen 
megvolt, addig nem vált hangsúlyossá a bűn-problematika, 
és addig minden fájdalom elfogadható volt. József Attila 
tudta, hogy nem tart örökké az ártatlanokat sújtó büntetés, 
a történelemnek volt rendje. De a költő elveszítette e törté-
nelmet (pontosabban a jobb felé fejlődő történelembe vetett 
hitet). így vált örökérvényűvé és teljesen elviselhetetlenné a 
bűntelen bűnösség. Tehát a motívum előkerülésének oka 
végső soron a jövőkép elvesztése. József Attila azonban — 
mély etikai tartásánál fogva — nem képes feladni e hitét. 
Mészáros Vilma Camus kapcsán írja, de József Attilára is 
V onatkozik : 
„ H a [. . .] a világot rossznak tartom és ebbe nem kívánok cinikusan 
belenyugodni, csak három megoldás áll előttem: a) a világ megvál-
toztathatatlan, csak az öngyilkosság segít, b) a világot az emberek 
meg tudják változtatni, s végül с) a vallás, mely a futó és lényegtelen 
földi évekért kárpótlásul egy értelmes túlvilágot kínál."21 

Amiért a kései Camus, azért fordul a kései József 
Attila is az Isten felé.22 Persze nem a túlvilági boldogságért 

21 Mészáros Vilma: I. ni. 308. 
22 A motívum egy hosszabb szünet után 1935-ben jelenik meg újra 

a bűnnel együtt. Vö. Szegedi Ildikó: Az Isten-motívum József Attila 
költészetében. = Lelkedet érzed. Acta Iuvenum (Acta Universitatis 
Szegediensis), Szerk. Szigeti Lajos Sándor, JATE ВТК [1983]. 89. és 
Beney Zsuzsa: I. m. 312. 

2 
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— ő ezzel soha nem tudta volna beérni —, hanem egy etikus 
világrendért, amelyben csak a bűnért jár büntetés, másért 
nem. 

Ijessz meg engem, Istenem, 
szükségem van a haragodra. 
Bukj föl az árból hirtelen, 
ne rántson el a semmi sodra. 

És verje bosszúd vagy kegyed 
belém: a bűntelenség vétek! 
Hisz hogy ily ártatlan legyek, 
az a pokolnál jobban éget. 

( Bukj föl az árból ) 

Persze ez nem is igazán Isten-keresés, hanem inkább nosztal-
gia: 

Óh boldog az, kinek van Istene, 
ki rettenetes, de maga a Jóság; 
kinek sebet kap reszkető keze, 
ha leszakítja a tilalmas rózsát. 

Óh boldog az, kinek van Istene; 
bűne csupán a látható valóság; 
mert rajta van a Mindenség Szeme, 
elnézi őt, az Öröklét lakósát. 

Én nem leltem szivemben, sem az égben 
(Szonett [Óh boldog az. . .]) 

Miután a transzcendenciában sem talált történelmet, — tehát 
az Istenkeresés sikertelensége után —, József Attila egy utol-
só próbálkozást tett. (Persze az „utolsó" nem feltétlenül je-
lent időbeliséget, nem arról van szó, hogy meghalad egy-egy 
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gondolatot, hanem körforgásszerűen elő-előjönnek a külön-
böző megoldási kísérletek.) 

A szeretetben (azon belül is elsősorban a szerelemben) 
próbál kapaszkodót találni. Ezt a kapaszkodót főleg a nő 
(aki egyben anya) nyújthatja. Ahogy Szigeti Lajos Sándor 
írja: anya és nő 

„összekapcsolódása, egymást felidézése mindenképpen indokolt 
József Attila költészetében. Elsősorban is azért, mert aránytalanság-
képzeteivel, magányosságtudatával az anyát és a nőt (szerelmét) tudja 
és akarja szembeállítani. Az anya és a nő: mindketten az életet jelen-
tik a számára: a harmóniát, az arányosság igényét, lehetőségét. Más-
részt indokolt összekapcsoltságuk az ellenkező végletben is: szeretet-
lenségét, elhagyatottságát, kifosztottságát és az ebből fakadó fájdal-
mat is az anyával és a nővel szemben érzi igazán, bennük tudja e kép-
zetek legadekvátabb jelképét megtalálni."23 

Alapvető az a kérdés, amelyet Szabolcsi Miklós az utolsó 
évek szerelmi költészetével kapcsolatban tesz fel: 

„Csak a szerelem tudja így átváltoztatni a világot? Vagy a szerelem is 
csak régóta várt ürügy arra, hogy át tudja változtatni? Mindkettő 
együtt?24 

Idézhetnénk a [J ha nem volt még halálos szerelem...] kez-
detű töredéket annak bizonyítására, hogy a szerelem ereje 
által — József Attila reménye szerint — a kín „értelmes kín" 
lesz, de a szerelemnek hiánya magát a halált jelenti ; és arra, 
hogy az igazi bűn a szeretet elleni bűn (amelynek alesete a 
meg-nem-bocsátás bűne), ahogy a Szerkesztői üzenet is írta, 
hiszen a legutolsó menedéket veszi el az, aki a szeretetet 
megtagadja: 

Azt tagadta meg, amit ér. 
Elvonta puszta kénye végett 

23 Szigeti Lajos Sándor: A József Attila-i teljesítmény (Motívum-
értelmezések). Magvető Könyvkiadó, Bp. 1988. 63 — 64. 

24 Szabolcsi Miklós: „Az ésszel fölfogott emberiség világossága." 
= József Attila útjain (Tanulmányok). Kossuth Könyvkiadó, Bp. 
1980. 149. 

2* 
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kivül-belől 
menekülő élő elől 
a legutolsó menedéket. 

(Nagy on fáj) 

Igaznak tartom, amit Miklós Tamás ír a szerelem szerepéről : 

„A teoretikusan megélt út még nem feltétlenül ténylegesen bejárt 
út is. Zárójelbe tenni, elfojtani, vannak kötések, melyek segíthet-
nek. [. . .] Hogy azért e kötések mégis, az utolsó pillanatig is döntő 
szerepet kaptak, azt legjobban a Flóra-szerelem jelzi. Mikor már úgy 
látszik, semmi súly nem kerülhet a mérlegbe, melynek túloldalát 
a semmi húzza, akkor lép be a Flóra-ügy. Talán mégiscsak a szerelem, 
talán minden tudás ellenére ez lehet a szubjektumot megmentő, vissza-
igazoló szintézis [. . .] csak a teoretikus megértéssel szemben fogad-
ható el, de amit mégis oly jó lenne elfogadni: »Most hát a töltött 
fegyvert / szorítsd üres szivedhez. / Vagy vess el minden elvet / s még 
remélj hű szerelmet, / hisz mint a kutya hinnél / abban, ki bízna 
benned.«"24 

Az igazságnál erősebb „érv" akar lenni a szerelem. Csakúgy, 
mint Kafkánál egy helyütt: 

„Mindaz, amit mondasz, bizonyos értelemben igaz — felelte K., s 
ahogy a szemrehányást megszokta, erőt is vett magán — , nem mond-
hatni, hogy nem igaz, éppen csak ellenséges. Ezek ellenségemnek, a 
kocsmárosnénak a gondolatai, még akkor is, ha azt hiszed, hogy a 
tiéid, és ez vigasztalásomra szolgál. [. . .] De gondold csak meg, 
Frida: ha minden pontosan úgy lenne is, ahogyan a kocsmárosné 
mondja, ez csak egy esetben lehetne nagyon kegyetlen dolog: ha nem 
szeretnél."26 

De a szerelem még ennél is több. A szerelem koordinátarend-
szer, melynek vannak törvényei. Ezek ellen lehet véteni, így a 
bűnösség értelmes lesz.27 József Attilának ki kell találnia a 

25 Miklós Tamás: I. m. 9 2 - 9 3 . 
26 F. Kafka: A kastély. = F. K.: A per, A kastély. Európa Könyv-

kiadó, Bp. 1984. 4 1 0 - 1 1 . 
2' Miklós Tamás szóbeli közlése e gondolat. 
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szerelmet, hogy rá lehessen fogni a disszonanciát. Szeretné 
hinni, hogy a szerelem egy másik világrend, egy másik etika 
a világban létezővel — az etikátlan etikával — szemben. 
Ahogy a Szerkesztői üzenet írja, a szerelem etikájának meg-
sértése az igazi bűn, mert ezzel egy létező (József Attila re-
ménye szerint létező) etikát sértünk meg. A szerelem (szere-
tet) mindenható: rendet, etikát, történelmet pótol: 

szeress: ne legyek rossz nagyon — 
( Kiáltozás) 

A semmi elleni menedék a szerelem: 

Ő az okmány, kivel a kellem 
a porráomlás ellen, a szellem 
az ólálkodó semmi ellen 
szól, pöröl szorongó szerelmem. 

(Flóra 1-5) 

A szerelem, a „legutolsó menedék" elvesztése végzetes kö-
vetkezményekkeljár, a jövőkép teljes elsötétülésével, a sem-
mibe hullással. 

Hiába próbált meg mindent József Attila, „A bűn az nem 
lesz könnyebb" (Tudod, hogy nincs bocsánat). Amikor ezzel 
a sorral találkozunk, a költő egyik legsűrítettebb metaforá-
jával állunk szemben. A bűn motívuma egész verseket, hosz-
szű gondolatsorokat őriz magában, megjelenésével felidézi 
ezeket, helyettük áll. Hordozza a fájdalom —> büntetés —> 
bűn sor meghasadtságát, a jövőkép elvesztését és mindazt, 
amit a bűnnel kapcsolatban elmondtunk. 

(A bűn és a semmi végső konzekvenciái: Kiáltozás, „Köl-
tőnk és Kora") A Kiáltozás (amit József Attila is sokra tart-
hatott, hiszen utolsó kötete legvégén helyezte el) tömör-össze-
foglaló jellegével szinte meghatározta gondolatmenetem vá-
zát. Sűríti vonulatának majd minden problémáját. Feltűnő 
a versszakok párhuzamos szerkesztése, amely révén bizo-
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nyos — kulcsfontosságú — kijelentések többször is ismétlőd-
nek. Ilyen elsősorban a bűn-élmény, amely refrénszerűen 
hangsúlyozódik: „félek a büntetéstől." Ez már az első vers-
szakban össze van kötve a semmi motívummal : 

Eszméim közt, mint a majom 
a rácsok közt le és föl, 

vicsorgok és ugrándozom, 
mert semmit nem hiszek s nagyon 

félek a büntetéstől. 

Majd a semmi igazi, leglényegesebb tartalmát — az emberi-
ség távlatának elvesztését — a harmadik versszakban mondja 
ki a költő: 

Mint fatutaj a folyamon, 
mint méla tót a tutajon, 
száll alá emberi fajom 

De mindez József Attila pusztán (alátámasztási pontok nél-
kül) maradt etikuma számára nem fogadható el, kiváltja a 
tiltakozás gesztusát: „de én sirok, kiáltozom:". Mindhárom 
versszakban megtalálható a szerelemnek (szeretetnek) szánt 
mindenható, a semmi ellen oltalmat jelentő szerep: 

Jaj, szeressetek szilajon, 
hessentsétek el nagy bajom! 

Ölelj meg, ne bámulj vakon 

szeress : ne legyek rossz nagyon — 

És végül ott van a versben az isten (és egyben világrend) ke-
resésének sikertelensége is: 

nincs halhatatlan oltalom, 
akinek panaszolhatom: 

félek a büntetéstől. 
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Ugyanígy a bűn kulcsverseként lehetne elemezni a Tudod, 
hogy nincs bocsánatot is. 

A semmi motívum végső kifutását ismerhetjük fel a hason-
lóan „sűrű" „Költőnk és Kora" című versben. Németh G. 
Béla ezt írja : 

„nem az emberi létezést tudta s mondta semmisnek, hanem a maga 
sorsát menthetetlenül tragikusnak. Nem a törvényt tagadta, nem a 
reményt, s nem egy magasabb egyetemesre való vonatkozást."28 

Ez a vélemény általánosnak tekinthető a szakirodalomban. 
Bár igaz ez A Dunánál vonulat verseire, nem áll a kései semmi-
versekre; különösen az 1936 legvége után keletkezett semmi-
versekre, amelyekben a semmi = világ képlet uralkodik. An-
nak idején Kosztolányi nihilizmusáról beszélve József Attila 
a puszta tényt, hogy költőtársa alkot, annak bizonyítékául 
hozta fel, hogy nem dobja el magától a „lehető világot".29 

A „Költőnk és Kora" a nem-alkotás határán lévő vers. Vers-
helyzete szerint a költő barátja biztatására ír. E meg is szólí-
tott barátnak („Jöjj barátom . . .") mutatja be az unszolás 
eredményét: „íme, itt a költeményem." De mi lehet egy olyan 
vers tárgya, amely azért nem akart megíródni, mert szerzője 
már „semmit nem hisz"? Természetesen (és paradox mó-
don) csak a semmibe süllyedés és maga a semmi.30 Erre a 
szinte megoldhatatlan feladatra vállalkozik a költemény. Ké-
pei úgy igyekeznek kifejezni a semmit, hogy az anyagi világ 
legkisebb, legabsztraktabb, leganyagiatlanabb jelenségeit 
teszik meg a metafora hasonlító elemévé: 

Ugy szállong a semmi benne, 
mintha valaminek lenne 
a p o r a . . . 

28 Németh G. Béla: A kimondás törvénye (A kései József Attila 
világképe és poétikája). = N. G. В.: Hosszmetszetek és kereszt-
metszetek. Szépirodalmi Könyvkiadó, Bp. 1987. 247. 

29 József Attila: Kosztolányi Dezső. = JAÖM. III. Akadémiai 
Kiadó, Bp. 1958. 170. 

30 Hasonlóan értelmezi a verset Miklós Tamás is: I. m. 89—90. 



460 Janzer Frigyes 

ahogy zúg a lomb, a tenger, 
ahogy vonítanak éjjel 
a kutyák . . . 

De a költő is reagál saját vállalkozása képtelenségére: 

Én a széken, az a földön 
és a Föld a Nap alatt, 
a naprendszer meg a börtön 
csillagzatokkal halad — 
mindenség a semmiségbe', 
mint fordítva, bennem épp e 
g o n d o l a t . . . 

A „gondolat" fordított voltát segít megérteni egy másik vers: 

A hűség is eloldalog. 
A csöndbe térnek a dalok, 
kitágul, mint az űr, az elme. 
Kitetszik, hogy üres dolog 
s mint a világ visszája, bolyong 
bennem a lélek, a lét türelme. 

(Majd...) 

A gondolat (a versírás) tehát (miközben a világ a semmi felé 
tart) ellenkező irányú mozgás akar lenni. De — József Attila 
szavait megfordítva — a semmiség (a vers) nem juthat el a 
mindenségbe. E versben látszik talán a legszebben a munka 
motívum jelentése : 

Jöjj barátom, jöjj és nézz szét, 
E világban dolgozol 
s benne dolgozik a részvét. 
Hiába hazudozol. 
Hadd most azt el, hadd most ezt el. 
Nézd ez esti fény az esttel 
mint oszol . . . 
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Amíg a motívum A Dunánálban (a harmincas évek elejéhez 
hasonlóan) pozitív szerepet hordoz, addig itt a munka a sem-
mi beismerésére való gyávaság, puszta illúzió. Szerepe (a 
játékéval rokon módon) a nyugtatószerhez hasonló: 

S „dolgozom", imhol e papírhalom — 
a működésben van a nyugalom. 

[Le vagyok győzve . . .] 

Hiába volt tehát a barát buzdítása a versírásra, a költő nem 
hisz a munkában. De mindez József Attila számára már nem 
is tragikus, hiszen ahol semmi nincs, ott tragédia sincs. A 
„Költőnk és Kora" egy képzeletbeli kritikai kiadásban azok-
kal a „csöndbe tért dalok"-kal kerülne egy ciklusba, amelyek 
csak üres lapokat töltenek meg. 

(Két vonulat) Mivel eddig csak a Kiáltozás vonulat versei-
vel, motívumaival foglalkoztunk, legalább egy rövid kitekin-
tést kell tennünk a másik vonulatra is; így módunk lesz meg-
figyelni az ellentétes irányultságot. Sajátos jelenség, hogy 
egy időben a semmi-versekkel ilyen sorokat olvashatunk: 

Nem rettenek születni újra érted, 
te két milliárd párosult magány! 

(Emberiség ) 

Közeledik az én időm. Ha már 
ennyi a kín, világot vált valóra — 
én nem csalódom — minden szervem óra, 
mely csillagokhoz igazítva jár. 

Majd a kiontott vértócsa fakó lesz 
s mosolyra fakaszt mind, ami ma bánt, 
majd játszunk békés állatok gyanánt 
és emlékezni s meghalni jó lesz. 

( Majd emlékezni jó lesz) 
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Mert mi teremtünk szép, okos lányt 
és bátor, értelmes fiút, 
ki őriz belőlünk egy foszlányt, 
mint nap fényéből a Tejút, — 
és ha csak pislog már a Nap, 

sarjaink bízóan csacsogva 
jó gépen tovább szállanak 
a művelhető csillagokba. 

(Március [Langy, permeteg eső. . .]) 

A semmi-versek vonulatával feltűnő ellentétet képező költe-
mények sora bővíthető: például az 1935-ös Május, Levegőt!, 
az 1936 közepén keletkezett A Dunánál, az 1937-es Thomas 
Mann üdvözlése, [Ős patkány terjeszt kórt. . .], Hazám stb. 
Világos, hogy ez nem az a biztos jövőhit, amelyet a harmin-
cas évek elején láttunk. Néha beismerten illuzórikusak e ver-
sek, de hogy megvan bennük nemcsak a távlat igénye, de hite 
is, az nem vitatható. 

A motívumrendszerek különbözősége alapján kitűnik, 
hogy a kései költészetnek két vonulata különíthető el, a jövő-
képpel nem rendelkező és a jövő hitét fenntartó versek sora. 
A szétválás abban ragadható meg, hogy 1935 közepétől ki-
kristályosodik az általam Kiáltozás vonulatnak nevezett 
verscsoport. Erre a változásra utalhat József Attila is Babits 
Mihálynak 1935. augusztus 18-án küldött levelében.31 A vál-
tozás bizonyítékául pedig verseket is küld, a Mint gyermek.../ 
és A bűn címűeket. 

A két vonulat létezésére van utalás a szakirodalomban is. 
Bókay Antal a Medvetánc utolsó részének („Versek 1933-
34-ből") és a Nagyon fáj kötetnek a verseit két csoportra oszt-
ja, az első típus verseit személyes lírának, a másodikat tár-

31 József Attila válogatott levelezése. Sajtó alá rendezte és a jegy-
zeteket írta Fehér Erzsébet, Akadémiai Kiadó, Bp. 1976. 313. 
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gyias lírának nevezi. A kettő közt nem lát alapvető ellentétet, 
csupán mint a „költő egyéni, sokszor partikuláris emberi lé-
téhez" kötődő, illetve a „valóság lényeges átfogó meghatá-
rozásait megjelenítő" csoportot különíti el őket.32 Többek 
között már a „Költőnk és Kora" kapcsán is láthattuk, hogy 
nem kielégítő e magyarázat. Számunkra így gondolatmene-
téből nem is a két vonulat különbségének elemzése, hanem 
puszta elkülönítése fontos. 

A két vonulat létét a szakirodalomnál sokkal beszédeseb-
ben igazolja néhány régebbi tankönyv szelektáló eljárása. 
Egy 1973-as, 8. osztályos általános iskolai tankönyv a kö-
vetkező verseket közli (és elemzi) József Attilától:33 Favágó 
II., Anyám, Mondd, mit érlel. . . , Hazám. Az ugyancsak 
1973-as 4. osztályos gimnazista tankönyv pedig a következő 
versekről beszél hosszabban (legalább néhány mondatban):34 

Tiszta szívvel, Favágó, Tömeg, Szocialisták, Nyár, Fagy, Eső, 
Külvárosi éj, Anyám, Óda, Munkások, A város peremén, Bá-
nat (Hát kijöttem ide . ..), Reménytelenül, Mondd, mit érlel.., 
Thomas Mann üdvözlése, Egy spanyol földmíves sírverse, 
A Dunánál, Hazám, Ars poetica. Láthatóan jól érzékelik a 
vonulatokat a tankönyvek, hiszen a tanulók világnézetének 
„megóvása" érdekében egyáltalán nem közölnek bűn-, sem-
mi-verseket. (Ez alól csak a Reménytelenül kivétel, ez azon-
ban — 1933-as lévén, mint korábban láttuk — a legeny-
hébben „nihilista".) Ahogy Szabolcsi Miklós írja: a tan-
könyvek koncepciózus versválogatása (és elemzése) egy egy-
oldalú József Attila-kép kialakítására irányul („proletár-
költő"), s közben megfeledkeznek az 1932— 1937 közti idő-

32 Bókay Antal: Világkép és létértelmezés József Attila költészeté-
nek kiteljesedésekor (1932—1936). — Kandidátusi értekezés 1979. 
(MTAK Kézirattár D 8864) 5 0 - 53. 

33 Irodalmi olvasókönyv az általános iskolák 8. osztálya számára. 
Tankönyvkiadó, Bp. 1973. 

34 Magyar irodalom a gimnáziumok IV. osztálya számára. Tan-
könyvkiadó, Bp. 1973. Ötödik kiadás. 



464 Janzer Frigyes 

szak ellentmondásairól.30 Szerencsére a jelenleg forgalomban 
lévő középiskolai tankönyvet már nem idézhettem volna a 
két vonulat létének negatív bizonyítására, mert ez már sokkal 
liberálisabban válogat a költő versei közül. 

Érdemes történetében is megnézni a problémát. 1930 és 
32 között a világkép szilárdsága miatt semmi jelét nem ta-
pasztaljuk a költészet két vonulatra szakadásának. A teljes 
egység stádiuma ez. Az 1933 — 34-es időszak viszont fontos 
változásokat hoz. Már ekkor megvan a két vonulat csírája. 
A Reménytelenül hordozza az értelmes emberi élet, a jövő 
igényének és a kimondás (a költői létből is következő) törvé-
nyének feszültségét. De mivel a reménytelenség csak az egyé-
ni életre vonatkozik, a költőnek nem kell megtagadnia a tár-
sadalom jövőjét. Később, a Kiáltozás vonulat verseiben 
olyan mértékű a semmi kimondása, hogy egyúttal nem elé-
gítődhet ki a jövő igénye is. Ez a másik vonulatban történik 
meg. 

A kései költészetnek nem minden verse tartozik a két vo-
nulat valamelyikéhez. Van néhány olyan vers, amely az élet-
tények, emlékek, érzések leírásán túl nem ad választ a sem-
mi kérdésére (például Temetés után, Az a szép, régi asszony). 
Természetesen ez semmit nem von le értékükből. 

A vonulatok, bár kibékíthetetlenek, mégis kapcsolódnak 
egymáshoz. A jövő-hittel rendelkező versek többször beval-
lottan illuzórikusnak tűnnek.36 Utalhatunk az [Ős patkány 
terjeszt kórt. . .] című versre, ahol a jövővel kapcsolatban 
mintha finom irónia színezné a bizakodást: 

S mégis bizom. Könnyezve intlek, 
szép jövőnk, ne légy ily sivár!. . . 
Bizom, hisz mint elődeinket, 

35 Szabolcsi Miklós: Néhány megjegyzés tankönyveink József 
Attila-képéhez. Könyv és Nevelés, 1980. 2. 67—70. 

36 Lackó Miklós A Dunánál\a\ kapcsolatban fejtegeti ezt: Lackó 
Miklós: Múlt, jövő, vígasz, részvét. „A mindenséggel mérd magad!" 
(Tanulmányok József Attiláról). Akadémiai Kiadó, Bp. 1983. 160. 
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karóba nem húznak ma már. 
Majd a szabadság békessége 
is eljön, finomúl a kin — 
s minket is elfelednek végre 
lugasok csendes árnyain. 

Ezen kívül e vonulat verseinek távlata a puszta hitre épül, 
és ez — tudjuk — nincs messze a hit-telenségtől. De fonto-
sabb összekötő kapocs a közös eredet. Mindkét parancs 
(a kimondás törvénye és a jobb felé tartó történelem nélküli 
világ elfogadhatatlanságának törvénye) erkölcsi parancs. 
Mindezek ellenére hangsúlyoznunk kell a különbségeket. 
A József Attila-i etikából következő két parancs olyan erő-
vel feszült egymásnak a kései költészetben, hogy két vonu-
latra szakította azt. Egyszerre kényszerült a világrend igenlé-
sére és tagadására: 

Nem emel föl már senki sem, 
belenehezültem a sárba. 
Fogadj fiadnak, Istenem, 
hogy ne legyek kegyetlen árva. 

Fogj össze, formáló alak, 
s amire kényszeritnek engem, 
hogy valljalak, tagadjalak, 
segits meg mindkét szükségemben. 

Tudod, szivem mily kisgyerek — 
ne viszonozd a tagadásom ; 
ne vakítsd meg a lelkemet, 
néha engedd, hogy mennybe lásson. 

(Nem emel föl) 



Avantgárd-Problémák* 

TVERDOTA GYÖRGY 

A MAGYAR AVANTGÁRD ELSŐ BUKÁSA 

Kassák Lajos és elvbarátai 1926-ban hazatértek hatévi 
emigrációjukból. Művészeti forradalmukat idehaza is töret-
lenül folytatni kívánták. A nemzetközi avantgárd legutolsó 
mozgalmai: a konstruktivizmus, illetve a szürrealizmus felé 
tájékozódtak. 1926 végén Kassák, Illyés, Déry, Németh An-
dor, Gáspár Endre és Nádass József megalapították a Doku-
mentum című folyóiratot. Annak a közönségrétegnek a tá-
mogatására számítottak, amelyet nem elégített ki a hazai 
irodalmi választék, és amely modern olvasnivalókra szom-
jazott. 

Az elszánt kis csapatnak azonban reményeiben nagyon 
hamar súlyosan csalatkoznia kellett. Zelk Zoltán emlékezete 
szerint maga a szerkesztő próbálta kávéházról kávéházra 
járva eladni a folyóiratot, de törzsasztalához ugyanannyi pél-
dánnyal érkezett vissza, mint amennyivel onnan elindult. A 
Dokumentum köre nem járt nagyobb sikerrel akkor sem, 
amikor egy munkásotthonban hallgatóságot akart verbu-
válni, amint erre Zelk emlékezésének címe: Egyemberlátta 
matiné — beszédesen utal.1 

A teljes érdektelenséget tapasztalva a munkatársak elpár-
toltak. Nem egyszerűen a lap került csődbe. Nem Kassákhoz 

* Az itt következő tanulmányok A nemzeti és nemzetközi avant-
gárd francia—magyar tudományos konferencián hangzottak el 1989. 
nov. 1 —4-e között. Rendezte a CNRS és az MTA Irodalomtudo-
mányi Intézete. 

1 Zelk Zoltán: Egyemberlátta matiné. Élet és Irodalom 1970. jan. 
31. 4. 
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lettek hűtlenek. Súlyosabb dolog történt. Az avantgárd moz-
galmaknak fordítottak hátat. Maga Kassák is megadta ma-
gát, még hozzá az ősellenségnek, a Nyugatnak, amely ellen 
1915-ben a lázadását elkezdte. Mi az oka annak, hogy a ma-
gyar avantgárd arcvonala megbomlott, hogy harcosai ren-
dezetlen sorokban vonultak vissza, majd siettek átállni ko-
rábbi ellenfeleik seregébe? Úgy vélem, nem lesz tanulságok 
híján áttekinteni a hadszinteret csatavesztés előtt. 

A magyar avantgárd kis csapatának az irodalmi közvéle-
mény igen széles arcvonalával kellett felvennie a küzdelmet. 
Kassák Lajos, bécsi emigrációjából való hazajövetelét elő-
készítendő, először is azzal a társadalmi réteggel kívánt érint-
kezésbe kerülni, amelyből - úgy vélte — olvasóinak tömegét 
verbuválhatja: a szervezett, képzett, nagyvárosi szociálde-
mokrata munkássággal. Felesége 1924 őszén jelezte a Nép-
szava, a szociáldemokrata napilap szerkesztőjének, hogy az 
avantgárd mozgalom feje „Munkásoknak az új művészet-
ről" címmel szeretne cikksorozatot írni, amelyben „az új 
művészet szociális tartalmát és formai jellegzetességeit akarja 
megvilágítani". A közleményeket, amelyeket a Népszava 
1925 júliusában kezdett publikálni, a szociáldemokrácia kö-
rei rendkívül éles, dühödt támadásban részesítették. A Nép-
szava szerkesztősége, saját írástudóinak felháborodott tilta-
kozásaival dacolva megadta Kassáknak a vita lezárásának 
jogát. A költő, s vele együtt az avantgárd sereg így ebben az 
ütközetben nem hagyta el a csatamezőt, sőt megvetette lábát 
azon a terepen, amelyről hat éve menekülni kényszerült, te-
hát meghódított egy parcellát a szociáldemokrata kultúr-
mozgalomban. Ezt a diadalt a későbbi fejleményeknek, a 
munkásotthoni matiné üres széksorainak ismeretében azon-
ban legföljebb pyrrhusi győzelemként, valójában vereségként 
kell elkönyvelni.2 

2 A Népszava-vitát újraközölte: Új írók, új írások 1920—1944. 
Vál., szerk. M. Pásztor József. Múzsa Közművelődési Kiadó, Bp. 
1988. 9—62. — A vitát ismerteti és értékeli Csaplár Ferenc: Munkás-
mozgalom és művészet. Cs. F.: Kassák körei. Szépirodalmi, Bp. 1987. 
3 3 - 8 1 . 
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A szociáldemokrata irodalmárok lapos, helyenként kifeje-
zetten primitív vitacikkeikben rátapintottak a lényegre: arra, 
hogy a munkásolvasók tanácstalanul, elbizonytalanodva áll-
nak Kassák és köre alkotásaival szemben. Ezzel a ténnyel 
Kassák is tisztában volt. Igyekezett tehát meggyőzni az iro-
dalombarát munkásokat arról, hogy az alkotó egy adott kor-
ban elérhető művészi fejlődés maximumát nyújtja, míg a 
munkásolvasó a kor átlagát képviseli. A maximum és az átlag 
között távolság húzódik, feszültség alakul ki, ez azonban a 
merőben újszerű formanyelv megtanulása révén leküzdhető, 
s a művelődő munkás az avantgárd művész segítségével el-
juthat a kor maximumáig. Kassák ellenfelei ellenben értel-
metlen zagyvaságnak minősítették az avantgárd műveket, a 
modernek alkotói gyakorlatát erkölcsileg bélyegezték meg. 
Kóklerkedést, blöífölést vetettek szemükre. Kassáknak nem 
sikerült eloszlatnia a Népszava olvasótáborának gyanakvását, 
idegenkedését. A szociáldemokrata esztétika alapértékeinek: 
az egyszerűségnek, érthetőségnek, világosságnak, természe-
tességnek a tekintélyét nem tudta megingatni, s nem volt ereje 
a felsorolt eszményekre hivatkozva alkotott igénytelen, lapos, 
selejtes művek vonzásköréből kiszakítani a munkásközönsé-
get. Az eltökélt hermetizmus összeegyeztethetetlennek bizo-
nyult az eltökélt munkáspártisággal.3 

A munkásmozgalom kommunista szárnyával Kassák nem 
először és nem utoljára volt kénytelen harcba bocsátkozni, 
amikor a Dokumentumot megindította. Lapjának irodalmi 
ellenlábasa az 1927-ben alapított 100% lett, amelyet politikai 
szélsőbaloldalra került volt tanítványa, Tamás Aladár szer-
kesztett, s amelynek irodalmi tárgyú cikkeit többek között 
álnéven Lukács György vagy Révai József írták. A kommu-
nistáknak az irodalommal szemben támasztott igényei csak 
politikai radikalizmusban tértek el a szociáldemokrata körö-
kétől. Míg a Népszava szerzői az érthetetlenségben találták 
meg az avantgárd megtámadására legalkalmasabb gyenge 

3 Uo. 
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pontot, addig a 100% a Dokumentum forradalmiságéA vonta 
kétségbe. Kassákék formaforradalma — hangzott a vád — 
vihar egy pohár vízben. A konstruktivista művészeteszmény, 
amely a kiteljesedett ember, az új embertípus megelőlegzését 
ígéri a munkásságnak az esztétikai szférában, voltaképpen 
azt a célt szolgálja, hogy a kizsákmányoltak figyelmét elte-
relje az osztályharcról, az osztályuk iránt szolidáris dolgozó-
kat lumpenproletárrá züllessze.4 

Hogy a radikális hajlandóságú fiatal értelmiségre és mun-
kásságra az effajta támadások milyen nagy hatást gyakorol-
tak, jól mutatja József Attila megnyilatkozása, aki Párizs-
ban, anarchista-kommunista fellángolása pillanatában a kö-
vetkezőképpen ítélte meg Kassák vállalkozását: 

„bizalmatlan vagyok. A Dokumentum iránt, melyet Kassák szer-
keszt, azért mert Kassák a munkásmozgalom renegátja".5 

A szélsőbaloldal részéről tehát az avantgárdisták kemény, 
nem csökkenő ellenségeskedésre számíthattak. 

A magyar irodalom akadémikus körei még a Nyugat köré 
tömörült szimbolista-impresszionista indíttatású alkotók 
mérsékelt modernségét sem voltak hajlandók megtűrni. Az 
avantgárd áramlatok a politikai-világnézeti konzervativiz-
mus érdeklődésének még a horizontján sem bukkantak föl. 
A modern irányzatok termékeit őrültségnek, zavaros osto-
baságnak minősítették és egész egyszerűen hátat fordítottak 
nekik. Ez a lesajnáló, az „idegen" mozgalmak értékeit eleve 

4 A 100% Kassákot, a Dokumentumot, majd a Munkát támadó 
cikkei: Vajda Sándor: Kassák Lajos önéletrajza. 100% 1927—1928. 
Kossuth, 1987. 231 — 234.; M. T.: Vita az új líráról a Kereskedelmi 
Csarnokban. Uo . 284.; Kassák Lajos: Napok a mi napjaink. Uo. 
362—363.; Tamás Aladár: Új valóság — régi irodalom. Uo. 1—4.; 
Tamás Aladár: Álbaloldal ellen. Tamás Aladár: A 100%. Akadémiai, 
Bp. 1977. 245—249.; Vajda Sándor: Trockizmus és likvidátorság. Uo. 
2 5 6 - 2 6 2 . 

5 József Attila Válogatott Levelezése. S. а. г.: Fehér Erzsébet. 
Akadémiai, Bp. 1976. 140. 
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figyelmen kívül hagyó közömbösség kölcsönös volt. A kon-
zervatív és az avantgárd tábor között nem voltak igazi ütkö-
zési pontok, s így nem is rivalizáltak egymással. Kassákék-
nak nem volt tőlük félnivalójuk. Népies, nemzeti vagy kon-
zervatív vallásos ihletésű művészeti gyakorlatuk a polgári, 
munkás, szocialista közegben, az avantgárd vadászterületén 
nem volt hatékony. 

A húszas években azonban megváltozott a helyzet: a népi-
es hangoltságú, nemzeti beállítottságú irodalomnak új mu-
tációja jött létre. A magyar költői hagyomány követése Er-
délyi József költészetében politikai ellenzékiséggel, radika-
lizmussal, szociális indulatokkal, bizonyos értelemben kor-
szerű eszmékkel kapcsolódott össze. Ú j alternatíva rajzoló-
dott ki, amely eleinte elhanyagolhatónak tűnt fel a bécsi for-
radalmár emigráns művészek szemében. Az útelágazásra, 
az új választási lehetőségre az a Szabó Dezső hívta föl har-
sány hangon a figyelmet, aki 1915-ben még Kassák első avant-
gárd lapját tartotta keresztvíz alá. Erdélyi József verseskö-
tetéhez írott előszavában 1922-ben e szavakkal igyekezett 
eltakarítani az új népies líra útjából az avantgárd költé-
szetet : 

„A futuralizmus, aktivizmus, onanizmus és másféleizmus kis csámpás 
megkergültjei. Ezek szót cibálnak, nyelvet öltögetnek, manifesztumo-
kat köpdösnek s mindezt azért a pár kroncsiért, amivel a pikkoló-
feketéjiiket kifizethetik."6 

Az Erdélyi által kínált alternatíva: modernnek lenni úgy, 
hogy közben a magyar tradíciót ne kelljen megtagadni — 
egyre több és egyre fajsúlyosabb irodalmár érdeklődését 
keltette föl. Az avantgárd sápadt, nemzetközi experimenta-
lizmusa helyett egyre többen várták irodalmunk felvirágzá-
sát a nemzeti hagyományokban gyökerező, vérbő, népi színe-
zetű költészettől. Az 1927-es ütközetben az új népiesség már 

6 Idézi: Szabolcsi Miklós: Fiatal életek indulója. Akadémiai, Bp. 
1 9 6 3 . 5 4 6 . 
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veszélyes ellenféllé nőtte ki magát. Nem véletlen, hogy a Do-
kumentum egyik favoritja, a francia szürrealisták barátja, 
Illyés Gyula éppen ehhez az irányzathoz pártolt át, s ennek 
egyik vezéreként aratta később legnagyobb sikereit. 

A magyar avantgárd és a Nyugat mozgalom viszálykodása 
még az első világháború éveire nyúlt vissza, s a harcmodort 
is mintha a valóságos hadszínterekről másolták volna le a 
szembenálló felek. Lövészárkokba ásták be magukat, s on-
nan lövöldöztek egymásra, időnként megrohamozva az ellen-
fél állásait. Egyfajta, éveken át tartó állóháború alakult ki 
közöttük, amelyből nem hiányzott a frontbarátkozás sem, 
ami jól összefért az ellenfelet nem kímélő, brutális hadműve-
letekkel. Ebben az élet-halál harcban hosszú ideig a Nyugat 
folyóirat és mozgalom ügye állt vesztésre. A Kassák körül 
szerveződő fiatal generáció nagy vehemenciával bírálta a 
Nyugat impresszionizmusának fáradt, enervált voltát, túlélt-
ségét, XIX. századiságát. A dekadencia, a hedonizmus, az 
esztétizmus avultságai helyett új elveket, friss erőt, cselekvést 
hirdettek, belenyugvás helyett a világ radikális átalakítását 
ígérték, mind az esztétikum, mind a valóság szférájában. 
Mindaz előfordult repertoárjukban, amit más országok 
avantgárd mozgalmaiból is oly jól ismerünk. 

A heves offenzíva elől a Nyugat kénytelen volt meghátrál-
ni, jó néhány lövészárkot átengedni az ellenfélnek. A mozga-
lom egyik vezéregyénisége, Babits engedményeket tett a sza-
bad versnek, expresszionista jegyek tünedeztek fel költésze-
tében, leszámolt művészetének olyan sajátosságaival, ame-
lyek őt az erkölcsi komolytalanság, élvetegség, morbiditás 
színében tüntethették föl. Elbizonytalanodott, el-elvesztette 
hitét a művészet jövőjében. „A líra meghal" — jelentette ki 
egyik versében.7 „Prózára szerelte a verset a költő" - pana-
szolta a Nyugat másik jelentős alkotója, Kosztolányi, s való-

' Babits Mihály: Régen elzengtek Sappho napjai. B. M. : Összegyűj-
tött versei. Szépirodalmi, Bp. 1968. 3 4 3 - 3 4 4 . 
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ban ő is kísérletet tett a vers prózára szerelésére.8 Amikor az 
avantgárd egyik teoretikusa a művészet agóniájáról és rein-
karnációjáról értekezett, Kosztolányi a helyzetfelméréssel, 
a művészet haláláról szóló tételekkel egyetértett, s tagadta 
az újjászületés esélyét.0 Ez volt a mélypont, a húszas évek 
eleje.. . 

Ekkor azonban a Nyugat felocsúdott. Körülnézett a nem-
zetközi hadszíntéren, fölmérte ellenfeleinek szellemi muní-
cióját, kitanulta trükkjeit, rájött a kiáltványok, a polémikus 
hangvételű írások logikájára és logikai hibáira, fölfedte az 
elmélet és az alkotói gyakorlat közötti szakadékot és . . . a 
húszas évek közepe táján ellentámadásba lendült. A jelszót 
Babits hirdette meg: Új klasszicizmus felé — írta egyik cikke 
fölé. A modernség, ahogyan Kassákék értették, ebben az 
összefüggésben a barbársággal került közös nevezőre. A 
Nyugat mozgalma e barbársággal szemben immár nem a 
dekadencia képviselőjeként, hanem a Kultúra védelmezője-
ként tüntette föl magát. „Klasszicizmus: az inga visszatérése 
kilengések után. Nem új kilengés ellenkező irányban: nem 
reakció."10 Ez a program tehát nem konzervativizmusként, 
hanem a korszerűség új, eddig ismeretlen alternatívájaként 
mutatkozott be. Pár év múltán, a Dokumentum bukása ide-
jén Babits, Julien Benda: La trahison des clercs című köny-
vét ismertető tanulmányában már e program filozófiai meg-
alapozását is elvégezte.11 

8 Kosztolányi Dezső: Litánia. K. D.: Összegyűjtött versei II. 
Szépirodalmi, Bp. 1971. 65 — 66. — Kosztolányi prózára szerelt ver-
seit a Meztelenül című kötetben gyűjtötte össze (Egyetemi Nyomda, 
Bp. 1928.). 

9 Hevesy Iván: A művészet agóniája és reinkarnációja. Bp. 1922: 
32.; Kosztolányi Dezső: A művészet agóniája és reinkarnációja. 
Nyugat, 1922. 1072-1075 . és K. D. : Ábécé. Nyugat Bp. 1942. 2 3 8 -
242. 

10 Babits Mihály: Új klasszicizmus felé. B. M. : Esszék, tanulmá-
nyok II. Szépirodalmi, Bp. 1978. 137 -140 . 

11 Babits Mihály: Az írástudók árulása. Uo. 207—234. 
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Ha jól megnézzük azokat az érveket, amelyek a nyugatos 
ellentámadásban felbukkantak, akkor azt tapasztaljuk, hogy 
a lényeget illetően ezek nem nagyon különböztek azoktól, 
amelyekkel akár a Népszava szerzőinél, akár az népies líra 
pártfogóinál találkozunk. A különbség a színvonalban volt. 
Babits és társai az irodalmi közvélemény spontán idegenke-
dését, fenntartásait öntötték szakszerű formulákba, fogal-
mazták meg árnyaltan és elmélyültebb gondolatisággal, tá-
gabb történeti tudás birtokában. Sikerük záloga nem utolsó-
sorban épp ez az eleven kapcsolattartás volt a közönség igé-
nyeivel, de úgy, hogy eközben az autentikusságot, a szakmai 
hitelt is szavatolták. 

Még egy fontos összetevője volt a sikernek. A Nyugat 
kezdettől fogva nyitott, liberális, eklektikus mozgalom volt. 
Az avantgárdot is elfogadta volna, mint egy színárnyalatot a 
palettáján. Kassák intranzigenciája és diktátori szigora aka-
dályozta meg hosszú ideig, hogy csoportja beáramoljon vagy 
beszivárogjon a Nyugatba. Az ozmózis azonban a húszas 
évek második felében megindult. A folyóirat tárt karokkal 
fogadta a tehetséges dezertőröket, megosztani igyekezett az 
avantgárd tábort, végül még Illyést és Kassákot is abszor-
beálta. Az ellenfeleket nem kényszerítette elkeseredett véde-
kezésre, szabad elvonulást engedett nekik, fegyvereiket is 
megtarthatták. A csatateret azonban végül is a Nyugat ve-
hette birtokba. 

A kulcskérdés, persze, az új generáció támogatásának meg-
nyerése volt. Eleinte, úgy látszott, a fiatalság java Kassák 
mögé sorakozik föl. Az új generáció tagjai azonban vagy el-
távolodtak Kassáktól, vagy bebizonyosodott róluk, hogy nem 
is olyan tehetségesek. A Nyugat viszont újra egyre nagyobb 
vonzerőt gyakorolt az ifjúságra. Sőt, ami még ennél is többet 
mond, az avantgárd-ellenesség, az új klasszicizmus jelszava 
azokat a fiatalokat is meghódította, akik személyi vagy poli-
tikai vagy generációs okokból nem találtak otthonra a Nyu-
gatban. Két olyan nevet emelnék ki, akik a mi szempontunk-
ból tiszta képletet jelentettek: Szabó Lőrinc és Komlós Ala-
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dár nevét. Babits új klasszicizmust meghirdető cikkével egy 
időben, szinte arra visszhangként felhangzott Komlós jel-
szava: Örök dolgok felé!12 S erre a húszas évek második felé-
ben a fiatalok részéről újabb és újabb pozitív visszhangok 
érkeztek: Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül, Bálint 
György: Az izmusok születése és bukása, újra Komlós: Az 
avantgarde estéje, Halász Gábor: A líra halála stb.13 Szabó 
Lőrinc, a Dokumentummal egy időben megalapította a Pan-
dora című, ugyancsak rövid életű lapot, amelynek munka-
társait Kassákék Nyugat-epigonnak bélyegezték. Hiába, a 
klasszicizáló kedvet nem fékezhették le, az új szellemnek már 
nem tudtak gátat vetni. 

Pedig olyan nívós munkatársi gárdája, mint a Dokumen-
tum idején, még sohasem akadt Kassáknak. Közülük csak 
kettő volt szorosabban az ő embere már a bécsi emigrációban 
is: Gáspár Endre, Kassák monográfusa és a MA fő bécsi 
ideológusa és Nádass József. Illyés a francia avantgárd ne-
veltje volt, Németh Andor pedig Bécsben még inkább ellen-
lábasa, mint szövetségese volt Kassáknak. Déry korábban 
közelebb állt Németh Andorhoz, mint Kassákhoz. Az a szel-
lemi erő, amit ők így együtt képviseltek, mindazonáltal igen 
figyelemre méltó volt. Déry roppant szellemesen, remek reto-
rikával érvelt az új (sok tekintetben a szürrealista teóriában 
gyökerező) vers mellett A homokóra madarai című párbe-
szédében és az azt követő vitában.14 Egyik költeményének 

1 ! Komlós Aladár: Örök dolgok felé. Nyugat 1925. III. 1 6 1 - 1 6 5 . 
13 Szabó Lőrinc: Divatok az irodalom körül. Sz. L.: A költészet 

dicsérete. Szépirodalmi, Bp. 1967. 428—481.; Bálint György: Az 
izmusok születése és halála. A Toll, 1932. 4. (61.) 140—162.; Komlós 
Aladár: Az avantgarde estéje. Erdélyi Helikon 1928. K. A.: Kritikus 
számadás. Szépirodalmi, Bp. 1977. 40—47.; Halász Gábor: A líra 
halála. H. G.: Az értelem keresése. Franklin, Bp. 1938. 47—61. 

14 Déry Tibor: A homokóra madarai. Korunk, 1927. 3. 181 — 186.; 
Sinkó Ervin : A homokóra madarai egy 3. felszólaló megvilágításában. 
Uo. 4. 3 1 6 - 3 1 8 . ; Pap József: Válasz Déry Tibornak. Úo. 3 1 9 - 3 2 0 . ; 
Déry Tibor: Csicsergés a homokóra körül. Uo. 5. 586—590. 
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születését rekonstruáló kísérlete pedig, amelyet a Nyugatban 
publikált, a korban a legmélyebb betekintést engedte azokba 
a folyamatokba, amelyek eredményeként egy avantgárd kom-
pozíció előállt.10 Németh Andor Kommentár című szövege 
olyan poétikai eszmefuttatásokat tartalmaz, amelyeknek kö-
szönhetően ez az írás az avantgárd bukása után, a neoklasz-
szicizmus évtizedeiben sem veszítette el érdekességét, aktua-
litását.16 

Az ügy azonban, amely mellett a Dokumentum munka-
társai felsorakoztak, vesztett ügy volt. A kései fellángolás 
már nem kárpótolhatta az olvasó közönséget azért, hogy 
Kassák néhány kiváló versén kívül hiába várta a nagy han-
gon beígért remekművek hosszú sorát, amelyek nevében oly 
szigorúan ítélték meg a korábbi évtized művészetét. Néhány, 
végre a tárgyra térő, a poétika érdemi kérdéseit tárgyaló érte-
kezés nem feledtethette a több mint egy évtizedes folyamatos 
mellébeszélést, amelyből a teoretikus Kassák sem volt ki-
vétel. 

A magyar avantgárdra tehát irodalmi világunk teljes kö-
rű, alkalmi koalíciója mért halálos csapást a húszas évek vé-
gén. Ez a koalíció olyan tagokból állt, amelyek egymással 
kezdettől fogva rivalizáltak, ellenségeskedtek, amelyek egy-
mással sokszor már eleve szóba sem álltak. Abban értettek 
csupán egyet, hogy a terepet meg kell tisztítani az avantgárd-
tól ahhoz, hogy ott az elsőbbségért folytatott küzdelmüket 
megvívhassák. Szocialisták, kommunisták, népiek és polgá-
riak a közös nevezőt egyfajta klasszicizmusban találták meg. 
Ez a klasszicizmus természetesen a legkevésbé sem volt le-
szűkíthető a romantikát megelőző századok felfogásához va-
ló visszatérésre vagy a görög-római antikvitás kultuszára. 
Nem írt elő többet, mint hogy szembe kell szállni az avant-
gárd hagyománytagadásával, és az irodalmi múlt valamely 
— szabadon választott — tartományával affirmativ viszonyt 

15 Déry Tibor: Egy vers keletkezése. Nyugat 1928. I. 116—121. 
16 Németh Andor: Kommentár. Dokumentum, 1926. dec., 1. 

6 - 1 2 . és N. A.: A szélén behajtva. Magvető, Bp. 1973. 174—180. 
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kell kialakítani. Olyan neoklasszicizmus volt ez,amely esztéti-
kai-poétikai tekintetben nem annyira korlátozta az alkotó-
kat és kritikusokat, mint inkább feladatokat jelölt ki vagy 
ajánlott számukra. A Dokumentum munkatársai végül mind-
annyian találtak olyan feladatokat, amelyek elvégzésére a 
korszerűségről való lemondás kényelmetlen érzése nélkül vál-
lalkozhattak. Különösebb rezignáció nélkül foglalták el he-
lyeiket az új irodalmi alakulatok frontjain. 

POMOGÁTS BÉLA 

A MAGYAR AVANTGÁRD MÁSODIK 
FELBOMLÁSA 

A magyar avantgárd mozgalmi története a harmincas évek 
elején megszakadt: a hazai politikai és szellemi életnek az az 
átalakulása, amely a történelmi méretekben kialakult euró-
pai politikai válság következtében megindult, a korábbinál 
is kisebb teret adott a lázadó szellemű, formateremtő iroda-
lomnak. Kassák Lajos a Munka című folyóirat 1928-as létre-
hozásával lemondott a szélesebb körű mozgalmi munkáról, 
a műhely belső körébe vonult vissza, egy szűkebb mozgalmi 
elit megszervezésével kívánta szolgálni a magyar avantgárd 
stratégiai célkitűzéseit. Az irodalmi élet több képviselőjé-
hez hasonlóan ő is úgy gondolta, hogy az avantgárd el-
veszítette korábbi szerepét, ugyanakkor arra figyelmezte-
tett, hogy az izmusok poétikai és technikai vívmányait min-
denképpen fenn kell tartani, ahogy mondotta: „az izmusok 
átváltoztak eszközzé, illetve a nagy egész részletévé". Az 
avantgárd áramlatok, különösen a szürrealizmus művészi 
eredményei részben felszívódtak a harmincas évek magyar 
irodalmának különböző irányzataiba, majd szerepet kaptak 
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a második világháborút követő évek irodalmában, így 
Weöres Sándor, Jékely Zoltán és Határ Győző költészetében, 
valamint Déry Tibor Alvilági játékok, Sőtér István Budai át-
kelés, Határ Győző Heliáne és Mándy Iván Vendégek a Pa-
lackban című elbeszélő műveiben. 

A háborús évek végeztével az avantgárd mozgalmi újjá-
szervezése is megindult: 1945 és 1948 között a széles körben 
tapasztalható szellemi újjászületés, a kulturális élet demokra-
tizmusa kellő alapot adott arra, hogy a korábban hatalmi 
erőszakkal szétvert, illetve a mostoha körülmények hatására 
elsorvadt avantgárd mozgalmak ismét szerepet kérjenek a 
magyar szellemi életben. A magyar avantgárd mozgalom fel-
élesztését ösztönözte a szürrealista mozgalmak egész Euró-
pában tapasztalható újjászületése is: André Breton 1946-ban, 
amerikai emigrációjából hazatérve alakította újjá a francia 
szürrealisták csoportját, amely már 1947-ben átfogó kiállítá-
son mutatta be a szürrealista művészet eredményeit, és fel-
újultak a kelet-európai szürrealista mozgalmak is. A magyar 
avantgárd mozgalmi újjászervezése két formában történt 
ebben az időben: Kassák Lajos Kortárs című folyóiratában 
és az Európai Iskola elsősorban képzőművészeti csoportosu-
lásának keretében. 

Kassák Lajos e néhány esztendő során három folyóiratnál 
töltötte be a szerkesztő szerepét: az Új Időknél, ahol szer-
kesztőtársával, Benedek Marcellel együtt arra törekedett, 
hogy a hagyományos középosztály konzervatív igényeinek 
megfelelő népszerű hetilapot az igényesebb irodalom szolgá-
latába állítsa, az Alkotásnál, amely mint a Magyar Művé-
szeti Tanács folyóirata magas színvonalon segítette elő az 
irodalom, a képző-, zene- és színházművészet megújhodását, 
végül a Kortársnál, amely a szociáldemokrácia irodalmi és 
művészeti fóruma volt. Az Új Idők népszerűsítő feladatokat 
vállalt, ezért nem lehetett alkalmas arra, hogy az avantgárd 
újjászervezésének eszköze legyen, de nem volt alkalmas erre 
az Alkotás sem, amelynek, mint szerkesztői beköszöntőjében 
kijelentette, maga Kassák sem kívánt „körülhatárolt irány-
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zat- vagy szűkebb értelemben vett csoportjelleget adni". 
Egyedül az 1947 októberében megindult és 1948 júniusában 
megszüntetett Kortárs volt az a folyóirat, amely a mozgalom 
avantgárd újjászervezőjének szerepét vállalni tudta. Ez sem 
teljes mértékben, minthogy Kassák Lajosnak tekintettel kel-
lett lennie a folyóirat mögött álló s azt saját orgánumának 
tekintő Szociáldemokrata Párt művelődéspolitikájára is, és 
közölnie kellett azoknak a párthoz tartozó íróknak a műveit 
is, akik igen távol állottak az avantgárd törekvéseitől. A 
Kortárs szerkesztése ilyen módon a Kassák-körben és a szo-
ciáldemokrata pártban gyülekező írók nem minden ellent-
mondástól mentes alkalmi koalíciójaként működött. 

A Kortárs teret adott a szociáldemokrácia íróinak, a pol-
gári radikalizmus korábbi képviselőinek, illetve néhány fiatal 
költőnek és írónak, szellemi arculatát azonban jórészt a ma-
gyar avantgárd mozgalmak hívei határozták meg, a többi 
között Kassák Lajos, Szélpál Árpád, Németh Andor, Justus 
Pál, Kállai Ernő, Pán Imre, Jemnitz János, illetve a képző-
művészek közül Barcsay Jenő, Bene Géza, Gadányi Jenő, 
Kmetty János és Vilt Tibor. Ugyancsak a folyóirat avant-
gárd szellemű tájékozódását erősítették Pán Imre Művészek 
forradalma című cikksorozata, amely a modern művészet 
fejlődését mutatta be, illetve Fejtő Ferenc párizsi levelei, 
amelyek a francia kulturális élet eseményeiről adtak beszá-
molót. 

A folyóirat programja, amelyet Kortársainkhoz címmel 
Kassák dolgozott ki, az irodalomnak és művészetnek azt a 
szociális és erkölcsi jellegét emelte ki, amelyet a magyar 
avantgárd művészeti ideológiája már korábban (például a 
Munka elvi nyilatkozataiban) is képviselt. 

„Mint mindenkire ebben az országban — adott hangot Kassák az 
irodalom közösségi hivatástudatának — , úgy ránk is várnak megol-
dandó feladatok, hiszen a művészet és az irodalom nem az élet való-
ságán kívül lévő absztrakció, hanem aktív és megformáló erő, amely 
az emberi közösségben gyökerezik, és ugyanezt a közösséget aján-
dékozza meg gyümölcseivel." 
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Figyelembe véve a világháború következményeit, ezt a gon-
dolatot egészítette ki azután az irodalom erkölcsi feladatának 
meghatározásával : 

„Talán soha inkább, mint éppen ma, izgalmas hétköznapjaink sorá-
ban szükségünk van olyan művészi alkotásokra, amelyek mélyebben 
hatolnak belénk a napi szenzációknál. [. . .] Nem kétséges, hogy a 
humanista morál világviszonylatban szétesett, s ahhoz, hogy egy új 
világot építhessünk, új morális egyensúlyra van szükségünk, s az 
igazi művészet akarva vagy akaratlanul, benső törvényeinél fogva 
ennek a morális szellemiségnek a kialakításán, a szociális egyensúly-
állapot megteremtésén fáradozik." 

A Kortárs mellett az Európai Iskola vállalkozott a ma-
gyar avantgárd mozgalom újjászervezésére. Az iskola képző-
művészeti csoportosulásként alakult meg 1945-ben Gegesi 
Kiss Pál orvosprofesszor, Kállai Ernő, Mezei Árpád és Pán 
Imre kezdeményezésére. A megalakulását bejelentő kiadvány 
(Az új magyar művészet önarcképe) a magyar művészet euró-
pai helyzetének megerősítésében, az európai eszmények fel-
támasztásában jelölte meg a csoportosulás célját: 

„Megkel l teremtenünk az élő európai iskolát, amely megfogalmazza 
élet, ember, közösség új kapcsolatát. [. . .] A bölcsek kövét keressük, 
de tudjuk jól, hogy a bölcsek köve nem vegyi anyag, hanem eleven 
eszme, mely csak az emberben és társadalomban állítható elő." 

A szerveződő művészeti mozgalom a különböző avant-
gárd áramlatokat kívánta összegyűjteni, ahogy Kiss Pál, 
Mezei Árpád és Pán Imre „Az Európai Iskola" című kiadvá-
nya meghatározta: „Az Európai Iskola a fauvizmust, kubiz-
must, expresszionizmust, absztrakciót és szürrealizmust kép-
viseli Magyarországon". Az iskola művésztagjai között Anna 
Margit, Barcsay Jenő, Bálint Endre, Czóbel Béla, Egry Jó-
zsef, Gadányi Jenő, Korniss Dezső és Szántó Piroska festő-
művészek, továbbá Barta Lajos, Bokros Birmann Dezső, 
Borsos Miklós, Jankovits József és Vilt Tibor szobrászok fog-
laltak helyet. Szoros kapcsolatot tartott néhány Párizsban 
élő magyar művésszel, így Beöthy Istvánnal és Hajdú István-
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nal, s kezdetben hozzá tartozott a magyar absztrakt művészet 
néhány kiváló képviselője: Gyarmathy Tihamér, Lossonczy 
Tamás és Martyn Ferenc is, ők azonban Kállai Ernő vezeté-
sével hamarosan kiváltak az iskolából, és létrehozták a Négy 
világtájhoz elnevezésű csoportosulást. A mozgalom művész-
tagjaihoz művészetteoretikusok : Hamvas Béla, Kállai Ernő, 
Kemény Katalin, Mezei Árpád és Pán Imre, illetve írók: 
Kassák Lajos, Mándy Stefánia és Weöres Sándor csatlakoz-
tak, emellett az iskola kapcsolatot tartott Füst Milánnal és 
Szentkuthy Miklóssal, valamint a francia szürrealista művé-
szet átmenetileg Budapesten élő elméletírójával: Marcel 
Jeannal. Ugyancsak kapcsolatban állott a francia Claude 
Serbanne-nal, aki a Cahiers du Sud című folyóiratban nép-
szerűsítette az iskola törekvéseit. 

Az Európai Iskola mozgalomszervező tevékenysége — kép-
zőművészeti kiállítások szervezése mellett — előadások ren-
dezésében, továbbá füzetsorozatok megjelentetésében öltött 
alakot. Az előadássorozatok keretében Szentkuthy Miklós 
angol írókról (James Joyce, Blake, Dickens, Shakespeare), 
Mezei Árpád az „ismeretlen francia irodalom" nagyjairól 
(Marquis de Sade, Aloysius Bertrand, Lautréamont), Kiss 
Pál és Pán Imre művészettörténeti kérdésekről adott elő. A 
mozgalomnak két kiadványsorozata jelent meg, mindkettő 
Pán Imre szerkesztésében. Az „Európai Iskola Könyvtára", 
illetve az „Index Röpirat és Vitairat Könyvtár" sorozata, 
ez utóbbi Füst Milán és Weöres Sándor egy-egy művét is 
közre adta. Ugyanebben a sorozatban kerültek az olvasó elé 
Herakleitos, Apollinaire, Breton, Eluard, Jarry, Proust, Pi-
casso és Herbert Read írásai. 

A magyar avantgárd mozgalom felújulása és elméletírói-
nak nyilvános fellépése mindazonáltal csupán időleges lehe-
tett, a magyar avantgárd „utóéletének" e mozgalmas szaka-
sza az 1945—1948-as korszak irodalmi és művészeti életével 
párhuzamosan haladt, és teljes mértékben ki volt szolgáltat-
va a politikai viszonyok alakulásának. A Kortárs munkája 
viták között folyt, az avantgárd mozgalom és az illegális 
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kommunista párt által képviselt szektariánus kultúrpolitika 
korábbi ellentétei újultak fel, ha a parlamenti demokráciára 
épült politikai rendszer egyelőre fékezte is az összeütközése-
ket. Kassák Lajos 1947. október 19-i előadása, amelyet a 
Kortárs körül gyülekező írók szereplése előtt tartott (Szem-
től szembe) vagy a folyóirat megindulásának első évforduló-
jára írott programcikke (Visszapillantás és tovább) a művé-
szet függetlenségét hirdette, hasonló elveket képviselt Kállai 
Ernő vagy Justus Pál is, midőn a közérthetőség követelmé-
nyével, illetve az avantgárdnak az új társadalomban betöl-
tendő szerepével foglalkozott. Ezek az írások akkor a kom-
munista párt rosszallását váltották ki. 1947 márciusában — 
az író hatvanadik születésnapja alkalmából — Lukács György 
is állást foglalt a Kassák körül folyó vitában, s noha mél-
tányolta munkásságát, lényegében megtagadta tőle a forra-
dalmi irodalomnak kijáró elismerést: 

„a forradalom — fejtette ki — Kassáknál csakhamar átalakult a 
forma forradalmává [. . .] A Kassáknál megszólaló magyar munkás-
értelmiség hangja sohasem emelkedett gorkiji magaslatra: a munkás-
osztály létén, tudatfejlődésén és világtörténelmi perspektíváin keresz-
tül az emberiség nagy problémáinak konkrét feltevéséig" (A hatvan-
éves Kassák). 

Lukács György lépett fel az Európai Iskola elméletírói el-
len is: Az absztrakt művészet magyar elméletei című 1947-es 
bírálatában azokat a nézeteket utasította el, amelyeket Kál-
lai Ernő A természet rejtett arca, illetve Hamvas Béla és Ke-
mény Katalin Forradalom a művészetben című munkája kép-
viselt. Rendkívüli teoretikus merevséggel utasította el a mo-
dern művészeti irányzatokat, s türelmetlenségében politikai-
lag is károsnak minősítette a könyvek szerzőit, mi több, két-
ségbe vonta politikai tisztességüket. Lukács György bírála-
tára Hamvas Béla még válaszolt, a további érdemi vitának 
azonban már nem volt lehetősége: 1948-ban Kassák folyó-
iratait és az Európai Iskola tevékenységét egyaránt megszün-
tette a kultúrpolitikai vezetés. Mindez része volt annak az 
ideológiai és politikai hadjáratnak, amelyet a sztálinista 
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kulturális politika a modern irodalom és művészet, egyáltalá-
ban minden autentikus európai érték ellen viselt. 

A magyar avantgárd íróinak egy egész évtizedre el kellett 
hallgatniok. Csak 1956-ban jelentek meg Kassák válogatott 
versei, majd sorozatosan régebbi és újabb művei, közöttük 
művészetelméleti és -kritikai írásai, és csak a hatvanas évek 
közepétől indult meg a magyar avantgárd irodalom és művé-
szet eredményeinek, illetve hagyományainak tudományos 
birtokbavétele. Az avantgárd poétikai és technikai eredmé-
nyei ettől kezdve ismét integrálódtak az újabb magyar iroda-
lomba, s a hetvenes években megjelentek az újabb (lingvisz-
tikai és szemiotikai) jellegű avantgárd irányok hazai változa-
tai is. A magyar avantgárd mozgalom 1948-ban történt erő-
szakos szétverése azonban olyan töréseket okozott, amelyek 
csak évtizedekkel később gyógyulhattak meg. Egy képzelet-
beli röntgenkészülék ma is kimutatja a magyar irodalom 
csontozatának ezeket a sérüléseit. 

LENKEI JÚLIA 

DIÁNA ÉS A BÉBI 
(BALÁZS BÉLA ELFELEDETT TÁNCJÁTÉKAI, A V A G Y 

FILOLÓGIAI K A L A N D O K A MŰFAJOK 
HATÁRTERÜLETEIN) 

Furcsa amnéziával működik néha az irodalomtörténet em-
lékezete. E sorok írójának néhány évvel ezelőtt volt szeren-
cséje egy csaknem minden Balázs Béláról szóló lexikon-szó-
cikkben és bibliográfiában szereplő kötetről e hasábokon ki-
mutatni, hogy nem is létezik, zivataros sorsát a tervezés kü-
lönböző állomásain keresztül a végső fiaskóig bemutatni, s 
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végül magát a könyvet is az égiek rendelése szerint kiadatni.1 

Most évekkel azután, hogy a magunk számára végleg lezárt-
nak hittük a témát, éppen az ellenkezője esett meg. 

Balázs Béla életművének egyes szakaszait általában elszi-
getelten fogják fel. Azok, akik tudják, hogy Balázs Béla je-
lentős filmelméletet alkotott, irodalmi és színpadi munkás-
ságáról sokszor elfeledkeznek és fordítva, holott az életmű 
e két területe között véleményünk szerint intim kapcsolat áll 
fenn. De irodalmi munkásságán belül is vannak fehér foltok. 
Minden Balázs Bélával foglalkozó lexikon-szócikk kiemeli, 
hogy Bartók három színpadi művéből kettőnek, A kékszakál-
lú herceg várának és A fából faragott királyfinak ő volt a szö-
vegkönyvírója. Vagyis írt olyan színpadi műveket, dialogikus 
vagy elbeszélő formában, amelyek kívánják a zenét és/vagy 
a koreográfiai megjelenítést. Ezek nyomtatásban is többször 
napvilágot láttak, éspedig nemcsak az említettek, hanem 
például A halász és a hold ezüstje című pantomim, amit Koz-
ma József zenéjével Madzsar Alice mozdulatművészeti cso-
portja mutatott be 1930-ban, de a többi „játékok" és „új 
játékok" is, amelyeknek mostanáig az irodalmi maradt vég-
leges megjelenési formájuk.2 

A fából faragott királyfi Bartók révén világhírű lett. Bizo-
nyos visszhangot keltett A halász és a hold ezüstje bemutatója 
is. De Balázs Bélának ezen kívül volt még legalább két olyan 
táncjáték-meséje, amely, ha nem is egy Bartók-formátumú 
komponista muzsikájával, de színvonalas kortárs zenével be-
mutatásra került és tisztes sikert aratott, több felújítást is 
megért Európa színpadain anélkül, hogy Balázs Bélával fog-
lalkozó irodalomtörténeti szakirodalom valaha is regisztrálta 
volna őket. 

1 Lenkei Júlia: Balázs Béla: A csend — Filológiai nyomozás egy 
eltűnt novelláskötet ügyében. It 1982/4., és Balázs Béla: A csend. 
Magvető, 1985. 

2 Játékok. Gyoma, 1917, Kner kiad., és A fekete korsó. Gyoma, 
1917, Kner kiad., Új kiadásuk: Balázs Béla: Az álmok köntöse. Magyar 
Helikon, 1973. 
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Az irodalomtörténetnek persze nem volt könnyű dolga. 
Nem elég, hogy a táncjáték-szövegkönyv — szívesebben 
használjuk itt a Balázs Bélához olyannyira illő „mese"-kate-
góriát — az irodalom határmezsgyéjén található. De a föld-
rajzi-politikai körülmények sem kedveztek a kutatóknak, 
mivel Balázs Béla három évtized folyamán három országban 
élt emigrációban. Korabeli külföldi források a honi kutató 
számára nem hozzáférhetők, mi magunk is, ösztöndíj, kül-
földi kutatási lehetőség híján csak külföldi jóbarátok segít-
ségével és a különböző intézmények és gyűjtemények jóindu-
latával tudtunk néhány lépést tenni a talált nyomok által ki-
jelölt irányban,3 tudatában annak, hogy begyűjtött informá-
cióink hézagosak és egyenetlenek. Ezeket a lépéseket mégis 
szükséges volt megtenni, mert figyelmesen olvasva az itthon 
is hozzáférhető anyagokat, felvetődtek bizonyos kérdések. 
S nagyon reméljük, akad majd kutató, aki, közelebb lévén a 
forrásokhoz, messzebb is eljut ezen az úton. 

* 

Balázs Béla naplója a századeleji színháztörténeti esemé-
nyeknek szinte kincsesbányája. Megismerjük belőle termé-
szetesen Balázs valamennyi létrejött és meghiúsult színpadi 
bemutatójának eseményeit. Megtudjuk, hogy 1913-ban szín-
házalapítási tervek foglalkoztatták. 

„A Margitszigeten kerti éjszakai baletteket lehetne rendezni, fontaine 
lumineuse-ökkel, cavalcade-okkal, világraszóló szép dolgokat, és 
délután pedig marionettszínházat gyerekeknek és valami kabaré-
félét is. Hát ebben dolgoztunk. Beadványt írtam, emberekkel tárgyal-
tam. Már építész is volt, tervrajz is. Végül aztán nem lett belőle 
semmi."4 

3 Álljon itt azoknak a neve, akiknek köszönettel tartozunk: 
dr. Albrecht Betz, Universität Aachen; dr. Roswitha Flatz, Theater-
museum der Universität zu Köln; dr. Huesmann, Deutsches Theater-
museum, München; Kardos Péter, Zürich; dr. Leo Kreutzer, Univer-
sität Hannover; Mesterházi Miklós, Budapest/Hannover; Frank-
Manuel Peter, Deutsches Tanzarchiv, Köln. 

4 Balázs Béla: Napló. Magvető, 1982. I. köt. 605. 
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1917-ben bábjátékokat írt és rendezni segített, a naplóban 
említett három közül A halász és a hold ezüstje megjelent, 
A varázsló kertje és a Paprikajancsi szörnyű kalandjai címűe-
ket nem vette föl köteteibe, kézirat nem maradt fenn róluk.5 

Megtudjuk a naplóból, hogy Napsugár és kígyó című ba-
lettje számára, amely az Új játékok kötetben jelent meg, siker-
telenül keresett zeneszerzőt.6 Érdekes ezzel kapcsolatban, 
hogy e balett két német nyelvű kéziratos változata a klasz-
szikus balett csillagának, Ulanovának van ajánlva,7 a meg-
jelent magyar változat viszont a modern tánc Isadora Dun-
can után talán legnagyobb századeleji alakjának, Ruth Saint-
Denis-nek. Nem tudjuk, a nyomtatott és a fennmaradt két 
kéziratos változat közül melyik a régebbi, a látszat ellenére 
feltehetőleg az előbbi, Balázs emigrációja előtt nem írt néme-
tül. A darab további sorsáról nem tudunk, zenének vagy szín-
padi bemutatónak nem sikerült nyomára akadnunk. 

1918-ban operaszövegkönyvet ír a Medgyaszay Színház 
számára, szerződése is van rá, aztán az egész tervet feltehető-
leg elsodorja az októberi forradalom.8 Ez nem más, mint 
A királyné komornája című egyfelvonásos A fekete korsó cí-
mű kötetből. 

Megtudjuk a naplóból, hogy Balázs 1920-ban megismer-
kedett egy Ernst Walt nevű táncossal, aki számára megírta 
Az árnyék című „trükkös" balettjét. Ez német nyelven ugyan-
csak megtalálható a hagyatékban, a kéziraton Franz Salm-
hofer osztrák zeneszerző neve szerepel, zenének vagy bemu-
tatónak itt sem akadtunk nyomára.9 

Azt is megtudjuk, hogy Melodráma című egyfelvonásosá-
nak, amelyben „a muzsika nem kísérete és aláfestése volna 
valamely egész máshova gondolt történetnek, hanem szereplő 
partnere a színésznek", ennek az akusztikai kísérletnek meg-

5 Balázs Béla: Napló, II. köt. 226. 
6 Uo. 242. 
' MTA Kézirattár, MS 5013/22-23 . 
8 Balázs Béla: Napló, II. köt. 315., 3 3 0 - 3 3 2 . 
9 Uo. 430. és MTA Kézirattár MS 5013/38. 

4 
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zenésítésére lelkesen vállalkozott Alexander von Zemlinsky 
osztrák zeneszerző.10 Zemlinsky végül nem írt balettot Ba-
lázs Béla semmilyen szövegkönyvére, de a Melodráma szöve-
ge németül megvan a hagyatékban,11 magyarul pedig megje-
lent a Bécsi Magyar Újság 1920. karácsonyi számában. 

Ezek azonban töredékek, ahogy fiatalkori tárcáit nevezte: 
„elvetélt gyermekek". 

Aphroditétől Dianáig 

De íme egy 1914-es naplófeljegyzés: „Egon Wellesznek a 
balett, melyet vacsora közben felszólításra improvizáltam: 
Aphrodité csodája."12 A bejegyzéssel napirendre is tér a dolog 
felett, a vacsora mellett improvizált balettot, amelyhez, úgy-
mond, szép díszletet is rajzolt, műszámba sem veszi, egyik 
kötetébe sem sorolja be. Míg 1917-ben újra fel nem bukkan 
a téma: 

„Wellesz balettje — és az a félig játékból, szerencsétlenül improvizált 
szöveg, melyet ő olyan borzasztó komolyan vett, hogy egyórás nagy-
zenekari muzsikát csinált rá. Rossz a lelkiismeretem, ha erre gondolok, 
kivált ha látom, hogy hogyan erőlködik azt elhelyezni. És rossz a lelki-
ismeretem, illetve a hiúságom, hogyha hallom, hogy bemutatta 
Schnitzlernek és Wassermannak, »bécsi írónak«, akik ebből alkotnak 
most ítéletet rólam."13 

A szövegkönyvíró hírnevének mindazonáltal nem nagyon 
ártott a dolog, mivel akármelyik részletesebb zenei lexikont 
ütjük fel, Egon Wellesz osztrák zeneszerző művei között meg-
találjuk Balázs Béla szövegkönyvére írt balettjét, amelynek 
címe: Das Wunder der Diana. Aphrodité 1914 és 1917, de leg-
később 1924 között Dianává vált. A vacsora melletti impro-

10 Balázs Béla: Napló, II. köt., 4 4 8 - 4 4 9 . 
11 MTA Kézirattár, MS 5 0 1 3 / 1 1 - 1 2 . 
12 Balázs Béla: Napló, I. köt. 651. 
13 Balázs Béla: Napló, II. köt. 237—238. A napló szerkesztői jegy-

zete tévesen azonosítja „Wellesz balettjét" a Napsugár és kigyóval. 
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vizáció történetéhez pedig a zeneszerző visszaemlékezése ad 
további útbaigazítást. Wellesz a nyolcak nevezetes kiállítása 
idején járt Budapesten, a kiállítás alkalmából rendezett hang-
versenyen ugyanis bemutatták egy művét. Balázs Béla Ady-
verseket fordított neki, és ő hívta fel a figyelmét Bartókra is. 
Wellesz visszaemlékezésében érzékletes leírást ad Balázsról, 
s ennek kapcsán előkerül a balett. 

„Balázs azok közé az emberek közé tartozott — írja Wellesz — , akik 
váratlanul szoktak feltűnni, néhány napig Bécsben maradnak, majd 
azt mondják: most Madridba kell mennem, hogy egy barátnőmmel 
beszéljek. Máskor Németországba, hogy találkozzon egy színigazga-
tóval, egy darab bemutatóját megbeszélendő. Az egyik ilyen látoga-
táskor Balázs felvázolta egy Das Wunder der Diana с. balett szcená-
riumát, melyet még az első világháború előtt megkomponáltam. Balázs 
csodálatos mesélő volt, volt benne valami az antik népi költőkből."14 

Wellesz zeneszerzői hivatása mellett az operatörténet terüle-
tén tudományos munkát is végzett, elmélete szerint az opera 
osztrák vonala, amely Beethovenben csúcsosodott ki, ezzel 
egyszersmind meg is szakadt. Visszaemlékezésében így ír: 

„A Monarchia utolsó éveiben az a remény élt bennem, hogy megada-
tik ezt a fonalat újra fölvennem. Az orosz balett vendégjátékai meg-
mutatták azt az utat, amely a Wagner utáni zenedrámától ismét a 
drámai stílus megújításához vezet. így írtam meg 1913-ban (ez vagy az 
emlékező vagy a közreadó elírása, 1914-ről van szó — LJ) első 
balettomat, Das Wunder der Dianát, melynek szcenáriumát Balázs 
Béla készítette számomra, és amelyet 1924-ben Mannheimben mu-
tattak be."15 

Lehet, hogy Wellesz 1917-ben még kétségbeesetten igyek-
szik művét „elhelyezni", ám igyekezete a háború után ugyan-
csak sikerrel járt. Caroline Cepin-Benser Wellesz-monográ-
fiája szerint, amely a mű születését szintén az 1914 és 1917 
közötti időre teszi, nemcsak az 1924. március 20-i ősbemu-
tatóra került sor a mannheimi Nationaltheaterben, amit 
egyéb források is regisztrálnak, hanem újabb bemutatókra 

14 Egon und Emmy Wellesz: Egon Wellesz — Leben und Werk. Paul 
Zsolnay Verlag, Wien—Hamburg, 72—11. 

15 Uo. 87. 

4* 
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is Hannoverben és Kölnben.lfi Wellesz végül zenekari szvitet 
is komponált balettje zenéjéből. 

Az Aphrodité, majd Diana csodája című balett a monográ-
fus bemutatása szerint egy görög ötletre alapozva két szerető 
csodás átalakulását írja le Diana segítségével.17 A szerző így 
rögzíti a történetet a naplóban : 

„Valaki a szoborba, a márványba úgy dobja, öli magát párja után, 
mint ahogy a vízbe ugranék utána. A zűrös, nyugtalan életből a szobor 
megváltó, mozdulatlan harmóniájába menekül."18 

Az élet zűrzavaros nyugtalansága, szemben a megváltó nem-
lét harmonikus mozdulatlanságával? Csak nem a mozgó, 
lüktető elevenség és a halálban végleges formát talált mű, a 
megváltó, ám gyilkos forma és a folytonosan tovaáramló 
élet Simmel berlini szemináriumain belétáplált, majd vérévé 
vált konfliktusáról van megint szó, csak nem arról a tragikus 
szembenállásról, amely nemcsak Balázs Béla drámáinak, 
meséinek, misztériumainak, nemcsak Judit és a Kékszakállú, 
a Királyfi és fából faragott mása szembenállásának terem-
tője, de művészetfilozófiai teóriájáé, nevezetes Halálesztétiká-
jáé is? Hát annyira egyetlen gondolata van az alkotó szemé-
lyiségnek, hogy még vacsora melletti játékos improvizáció-
jában is azt variálja? 

Balázs óriáscsecsemője : Bébi a bárban 

Diána gyermekei megváltást, örök boldogságot találnak a 
szoborban, a formában, a halálban. 

16 Caroline Cepin-Benser: Egon Wellesz (1885-1974) — Chro-
nicle of a Twentieth-Century Musician. Peter Lang, New Y o r k -
Berne—Frankfurt am Main, 363 — 364. 

17 Uo. 17. 
18 Balázs Béla: Napló, I. köt. 651 
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„Ha a halál az, ami a formát adja, akkor megölök mindent, amit 
formálok — írta Balázs 1909-ben. Minden saját arckép, ha költöm, ha 
festem, ha zenélem, parciális öngyilkosság."19 

A királyfinak vetélytársává lesz saját fából faragott képmása. 
Nincs szükség túlságosan erőszakolt eljárásra ahhoz, hogy 
ezt az alapszerkezetet, az emberrel szembeforduló, önállósuló 
teremtmény történetét a másik elfeledett Balázs-táncjáték 
meséjében is felfedezzük, csak éppen a feje tetejére állítva, 
groteszk formában. A Bébi a bárban című táncjáték történe-
tét az 1932-es budapesti (!) bemutató műsorfüzete az aláb-
biakban foglalja össze: 

„A bár vendégei között megjelenik a Tragikus Anya, s az egyik 
asztalon egy csomagot hagy hátra. A Mixer s a vendégek legnagyobb 
ámulatára kiderül, hogy a csomagban egy csecsemő van. A Mixer 
megsajnálja a kicsit, gondjaiba veszi s megitatja. A kisbaba minden 
ital után egyet női, gyermek lesz belőle, s gyermekien gondtalan jó-
kedve magával ragadja a közömbös vendégeket és a józan Mixert. 
Bébi maga a mámor; jókedve minden korty után szilajabb lesz, s a bárt 
vendégestül tótágast állítja. Végül miután a Mixernek is elcsavarta a 
fejét, sorba Ieboxolja a férfiakat, akik most már meg akarnak szaba-
dulni a mámortól, amely erősebb lett, mint ők. De Bébi kifog rajtuk."20 

Ehhez a groteszk történethez Wilhelm Grosz komponált 
zenét, mégpedig, bárról lévén szó, valódi jazzt, amelyet nem 
holmi árokba süllyesztett zenekar, hanem a színpadi bárban 
helyet foglaló jazz-band adott elő. Grosz egyébként nem eb-
ben az egyetlen esetben fordult Balázs-librettóhoz: 1930-ban 
a frankfurti operában bemutatott egyfelvonásosának, az 
Achtung, Aufnahme! című operának ugyancsak Balázs Béla 
írta a szövegét.21 

A Bébi a bárban mindenesetre, amint a kritikákból kitűnik, 
a táncjáték műfajának páratlan ironikus gyöngyszeme lehe-
tett, amelyet valamennyi résztvevője jókedvében alkotott. 

19 Balázs Béla: Halálesztétika. In: Halálos fiatalság. Magyar 
Helikon, 1974., 310. 

20 Magyar Színházi Intézet Táncarchívuma, 32. fond. 
21 Magyarul olvasható a Filmtudományi Szemle 27. kötetében. 
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Az 1928-as hannoveri ősbemutató nem utolsósorban a tán-
cos közreműködők miatt fontos, s nyer a magyar irodalmi-
nál némileg szélesebb értelemben, színháztörténeti jelen-
tőséget. A mű két koreográfus-főszereplője ugyanis az eu-
rópai táncélet két vezető személyisége volt. Hannover, ahol 
a Das Wunder der Diana felújítása zajlott, a húszas évek má-
sodik felében a németországi, de az sem túlzás, ha azt mond-
juk: az egész európai táncélet egyik fővárosa volt. Abban az 
időszakban, midőn vezető balettmestere, koreográfusa s egy-
ben első táncosnője is a fénykorát élő híres táncosnő, Yvonne 
Georgi, asszisztense és partnere pedig az akkor táncosi-ko-
reográfusi szárnyait bontogató, később világhírűvé vált, Pes-
tet is több alkalommal szólóestjeivel megjárt táncos, Harald 
Kreutzberg. Ez a városa másik elfeledett Balázs-balett ősbe-
mutatójának színtere, Georgi a Bébije, Kreutzberg a Mixere. 

Az 1928. április 28-án először színpadra vitt táncest mű-
során három egyfelvonásos szerepelt, a Bébi a barbant, a 
groteszk, s így az estét mintegy feloldva lezáró utolsó táncjá-
tékot Wellesz Táncszvitje és Hindemith Das seltsame Haus 
című táncjátéka előzte meg, valamennyi Yvonne Georgi ko-
reográfiájával. Groteszk táncjátékának, ahogy a színlap ne-
vezi, maga Grosz volt a zenei irányítója. 

A bemutató a korabeli kritikák szerint igen nagy sikerrel 
zajlott. A nagy sikerben az est programjának összeállításá-
ban megnyilvánult jó ösztön is szerepet játszott, valószínűleg 
nem véletlen, hogy a legnagyobb tetszést, a „da capo sikert" 
a Bébi a bárban aratta, amelyet több beszámoló is az est 
csúcsának, poénjának nevezett. A sikerben a beszámolók sze-
rint osztozott a rendkívül szellemes zene, a frappáns, jókedvű 
megjelenítés, de kivette belőle részét az ötletes librettó is. A 
kritikák magasztalják Grosz shimmyre, bluesra, charleston-
ra épülő, ritmusban és dallamban egyaránt fantáziadús zené-
jét, hangsúlyozván, hogy az azokban az években született, 
„midőn az emberiség mézesheteit élte a dzsesszel";22 dicsérik 

22 Berliner Zeitung am Mittag 1928. 4. 16. 



Diána és a bébi 491 

Georgi pompás táncötleteit és alakítását, Kreutzbergét nem-
különben, akiről már ekkor mint Németország legzseniáli-
sabb táncosáról nyilatkoznak (megjegyzendő, hogy a szín-
lap szerint a jelmezeket is Kreutzberg tervezte); és elismerést 
tanúsítanak Balázs librettója iránt is, akiről nem mulasztják 
el megemlíteni, hogy „már Bartóknak nyújtott táncötletek-
ben is ismételten szerencsés kezűnek mutatkozott".23 Van 
ugyan elégedetlenebb kritikus is, olyan, aki több alkotó já-
tékvezetői szigorúságot várna Georgitól,24 vagy akit a gro-
teszk nem érintett meg, s azon fanyalog, hogy a dzsessz nem 
művészi muzsika, a librettóból pedig, bár elismeri, hogy nem 
szellemtelen, hiányolja a mélyebb értelmet,20 a kétségtelen 
sikert valamennyien elismerik. Ami nem lehetett nehéz: az 
egyik beszámoló szerint az est végén a közönség több mint 
harmincszor tapsolta a függöny elé a közreműködőket. Az 
egyik berlini tudósító gratulál a produkcióért a hannoveri 
színháznak, s cikkét azzal a jóslattal zárja: „ez a bébi más 
színházakba is utat fog találni magának."20 

Úgy is lett. A Der Tanz című lap már a münsteri bemuta-
tóról számol be 1929. decemberi számában. Ez a tehetséges 
fiatal társulat arra találta alkalmasnak Grosz-Balázs gro-
teszk táncjátékát, hogy „a táncot újra egykori magasságába 
emelje" vele. 

A Bébi a bárban bekerült az európai táncvilág köztudatá-
ba. S innen már csak egy lépés volt a magyar színpad, az 
egyik vezető budapesti mozgásművészeti műhely, a Szent-
pál-iskola 1932-es matinéja. Az iskolavezető pedagógus-ko-
reográfus Szentpál Olga férje és munkatársa, Rabinovszky 
Márius művészettörténész, aki szintén aktívan részt vett a 
csoport munkájában, sűrűn megfordulván Németországban, 
feltehetően látta valamelyik produkciót (több cikket is kö-
zölt folyóiratokban az európai táncélet eseményeiről, egye-

23 Berliner Morgenpost 1928.4 .18. 
24 Hannoverscher Kurier. 
25 Acht Uhr Abendblatt 1928. 4. 16. 
2ß Berliner Morgenpost. 
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bek közt a Nyugatban), s mint bemutatandót hazahozhatta 
annak zenei és szöveganyagát. 

A bemutató 1932. április 10-én délelőtt a Fővárosi Ope-
rettszínházban zajlott a Szentpál-csoport munkaközösségé-
nek matinéján. A műsoron itt is három egyfelvonásos tánc-
játék szerepelt Szentpál Olga koreográfiájával : a Muszorgsz-
kij zenéjére írott Dávid című táncszvit, Kozma József Kine-
fónia című drámai táncjátéka, valamint a Bébi a bárban, 
Wilhelm Grosz zenéjére. A műsorfüzet a három táncjáték 
közül csak egynek a szövegkönyvíróját jelöli meg: a Kinefó-
nia allegorikus meséjét a neves táncosnő, Dohnányi Ernő fe-
lesége, Galafrés Elza írta. S noha a színházak heti műsorfü-
zetében nem szerepel a matiné, a másnapi lapok rendre be-
számolnak a bemutatóról. Elsősorban természetesen Szent-
pál Olga koreográfusi művészetét és a táncosok teljesítmé-
nyét dicsérik, elegáns tiszteletköröket kap Dohnányiné. A 
Pesti Hírlap kritikusa szerint „a Bébi a bárban igen életrevaló 
eszmét dolgoz fel, de egy kicsit hosszadalmasan".2 ' A Buda-
pesti Hírlap szerint viszont 

„a három bemutatott pantomim közül a legszellemesebb a Bébi a 
bárban, amelynek burleszk stílusát és gyakran filozófiai mélységeket 
érintő ötletességét kitűnően érvényre hozta Augner Tana, Sümeghy 
László, Pál Rózsi és a többi szereplő".28 

A Pester Lloyd cikkírója az egyetlen, aki említést tesz 
Bortnyik Sándor díszleteiről.20 Balázs Béla neve azonban se-
hol nem fordul elő, noha többen kifejezetten a Bébi a bárban 
történetét mesélik el. Az Archives Internationales de la Danse 
című Párizsban megjelenő, az egész európai táncélet áttekin-
tésének igényével működő folyóirat, amelyben több magyar-
országi tudósítás is található, részben szintén Rabinovszky 
Márius tollából, 1933/2. számában a produkcióról közölt kép 
aláírásában nem mulasztja el megemlíteni (bár hibásan) a 

27(mja.): Új pantomimek. Pesti Hírlap 1932.4. 10. 
28 SzentpálOlganövendékeinekelőadása. Budapesti Hírlap 1932.4.12. 
29 Tanzgruppe Szentpál. Pester Lloyd, 1932. 4. 12. 
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szövegíró nevét. Ám az, hogy a Pester Lloyd cikkírója még 
külön meg is fogalmazza, hogy a „magyar pantomim" 
(Kozma —Dohnányiné) után következett a Bébi a bárban, 
ami osztrák zeneszerző műve, azt mutatja, hogy a pesti cikk-
író talán valóban maga sem tudta, hogy kinek a librettójával 
van dolga. 

A filológia csapdái 

És mi vajon honnan tudhatjuk? A probléma bonyolultabb, 
mint első pillanatra látszik, bár utólag már könnyű célrairá-
nyítottan kutatni a megfelelő forrásokban. A Bébi a bárban 
német nyelvű szövege ugyanis természetesen megtalálható 
kéziratban a Balázs-hagyatékban.30 A Wilhelm Grosz osztrák 
zeneszerzőről szóló szakirodalom is pontosan jelzi, hogy az 
Achtung, Aufnahme! mellett a Bébi a bárban című balett szö-
vegkönyvét is Balázs Béla írta. Azt is közlik ezek a források, 
hogy az ősbemutató 1928-ban volt Hannoverben. De már az 
a rendkívül jól használható színházi lexikon, amelynek mu-
tatókötete ábécé-rendben közli az emberiség történetében is-
mert összes színpadi mű adatait, évszámát és az alkotók ne-
vét (természetesen azokét, amelyekről a szerkesztők tudo-
mást szereztek — mindenesetre sok tízezer műről van szó), a 
Bébi a bárban című balettel kapcsolatban csak a két koreográ-
fus-főszereplő nevét tünteti fel.31 A dolgot az teszi érdekessé, 
hogy a mű lexikonrészében, a két koreográfus-táncosról szó-
ló szócikkben megemlítik a Bébi a bárbant, a Balázsról szóló 
szócikkben viszont, amely darabjait, filmjeit és természetesen 
librettóit is ismerteti, nem fordul elő. Grosz-szócikk nem sze-
repel a lexikonban. Pedig foglalkoznak zeneszerzőkkel, így 
például a Wellesz-szócikkben a szövegkönyvíró nevével 
együtt szerepel Diána csodája (A Balázs-szócikkben ez sem!), 
a mutatóban viszont ennél a műnél csak a zeneszerző. Azok a 

30 MTA Kézirattár, MS 5013/13. 
31 Enciclopedia dello Spettacolo. Casa Editrica Le Maschere. Roma, 

1958. 
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zenei lexikonok ellenben, amelyek Balázs Béla-szócikkükben 
nem mulasztják el említeni a két Bartók-librettót, Wellesz-
és Grosz-szócikkükben pedig szövegkönyvíróként megjelö-
lik Balázst, életművének ismertetésekor e két táncjátékról 
nem tesznek említést. A körök nem zárultak be, az informá-
ciók elmentek egymás mellett. 

Tánctól a filmig — a hallgatás művészetei 

Balázs Béla világhíressé lett lilmteóriáját a szavak bilincsé-
től megszabadult, mozdulataiban újra láthatóvá vált ember 
elméletére alapozta. Amikor egy fiatalkori esszéjében a tán-
cot zene és ornamentika közös ősanyjaként határozta meg,32 

amikor híres Halálesztétikájában így írt: 
„Amire szót meg nem tudok és gondolatom sincsen, az megjelenhetik 
már az arcom egy kifejezésében. És mindazt, ami az emberlélekben 
csak csírázik és fejlődik még, megérezhetem egy gesztus mozdulatá-
ban, egy épített formában, egy rajzolt ornamentumban, mintha ezek is 
csak gesztusok és mozdulatok nyomai volnának?"33 

— voltaképpen már filmelméletét, azaz a vizuális kultúra el-
méletét fogalmazta. 

„Amikor valaki nem szólal meg, az még távolról sem jelenti azt, 
hogy nincsen semmi mondanivalója. Aki nem beszél, még tele lehet 
csupán formákban, képekben, arcjátékkal és mozdulatokkal kifejez-
hető tartalommal. A vizuális kultúra emberénél a mozdulat, az arcki-
fejezés nem helyettesíti a beszédet, mint a süketnémák jelei. Nem sza-
vakra gondol, nem szótagok morzejeleit írja a levegőbe. Mozdulatai 
egyáltalán nem fogalmakat jeleznek, hanem saját irracionális felfog-
hatatlan énjét törekszik velük kifejezni, és arcjátéka, mozdulatai a 
léleknek olyan mély rétegéből született érzéscsoportot igyekszik tol-
mácsolni, amelyet szavak sohasem tudnának felszínre hozni. Itt a 
szellem közvetlenül, szavak mankója nélkül, láthatóan válik testté."34 

32 Vö.: Balázs Béla: Művészeifilozófiai töredékek. Nyugat 1909. 
II. köt. 6 0 - 6 5 . , 156-160 . , 2 0 4 - 2 0 9 . 

33 Balázs Béla: Halálesztétika. In: Halálos fiatalság, 327. 
31 Balázs Béla: A látható ember. Bibliotheca 1958. 19 — 20. 
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Ezek a sorok már A látható ember című műből származnak, 
megdöbbentő egyidejűséggel egy nagy francia kortárs ha-
sonló problematikát feldolgozó filozófiai dialógusával. 

„Ha nem kívánna világos lenni, hogy könnyed lehessen, s ha, továbbá, 
megpróbálna végtelenül különbözni önmagától, és ítélkezni szabad-
ságát mozgási szabadsággal váltaná fel?" 

— veti fel a kérdést Paul Valéry A lélek és a tánc című művé-
nek egyik szereplője.35 A válasz már ismét Balázsnál: 

„A hallgatás . . . nemcsak a szavakon túli birodalom, hanem egyúttal 
a szavak közötti birodalom is. És az »irracionális« szféra sem csupán 
természetes-racionális életen kívüli álomország, hanem legreálisabb 
köznapi kapcsolataink atmoszféráját, auráját, elmondhatatlan régióit, 
azaz pantomimszerű elemeit is magába foglalja. Arról van szó tehát, 
hogy ezt az atmoszférát a természetes dolgok elegyéből kivonjuk és 
homogén rendszerré formáljuk."36 

Természetes, hogy aki a hallgatás művészi formáinak ilyen 
nagy elméleti figyelmet szentel, ugyanakkor utolsó porciká-
jáig maga is költő, megpróbálja ötvözni a beszéd és a hallga-
tás műfajait. Balázs Béla kezétől nyolc táncjátékmese ma-
radt fenn, amelyekkel az irodalomtörténet soha nem foglal-
kozott. Van közöttük zseniális, közepes és gyenge. A zseniá-
lis az, amelyik sejtetni engedi: a színpadon éppen az fog meg-
valósulni, amit a fenti idézetek sugallnak. Amelyekben a 
mozdulatok nem szavakat jeleznek, nem szótagok morzeje-
leit írják a levegőbe. Amelyekben, hogy ismét Valéryvel szól-
junk, „megszűnik az akarat, és véget ér az ismeret titkos bi-
rodalma".37 Ahol a szellem közvetlenül, szavak mankója nél-
kül, láthatóan válik testté. Talán idővel sikerül nyilvános-
ságra segítenünk ezeket a táncjátékokat. A három közül, 
amelyek Európa színpadain hódítottak, egy az örök remek-
művek közé csatlakozott, egynek híre soha nem jutott Ma-

35 Paul Valéry: A lélek és a tánc. In: Két párbeszéd. Gondolat, 
1973. 1 1 9 - 1 2 0 . Somlyó György fordítása. 

36 Balázs Béla: A táncköltemény, Nagyvilág 1974/6. 
37 Paul Valéry: A lélek és a tánc. In: Két párbeszéd, 97. 
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gyarországra, szövegét máig nem ismerjük, a harmadik pedig 
már magyarországi bemutatása pillanatában kezdett elfele-
dett Balázs-táncjáték lenni. Talán mert sem az irodalmárok, 
sem a zenészek, sem a táncosok nem tartották fontosnak fog-
lalkozni vele. A határterületek filológiája csapdákat rejt 
ugyan, de aki szamárkancát indul keresni, királyságra is 
találhat. . . 

Függelék 

E dolgozat lezárása és az összes lehetséges határidők és ter-
jedelmi korlátok túllépése után bizonyosodott meg a szerző 
arról, hogy Balázs Bélának egy negyedik táncjátéka is van, 
amelyet jeles kortárs zeneszerző zenéjével, neves koreográfus 
betanításában előadtak. Ernst Krenek osztrák zeneszerző 
Mammon című balettjéről van szó, amelyet Heinrich Kroeller 
koreográfiájával 1927. október elsején mutattak be a mün-
cheni Nationaltheaterben. A fentiek miatt, továbbá mivel 
erről a bemutatóról egyelőre egy plakáttal és egy kritikával 
rendelkezünk, hadd legyen ez a függelék egy esetleges jövő-
beli közlemény ígérete.38 

38 Ismét több hónap eltelvén a dolgozat lezárása és a közlés kö-
zött, a szerző örömmel jelenti, hogy időközben sikerült megtalálnia 
mind a Dánia, mind pedig a Mammon szövegkönyvét, s az írott tánc-
játék-szövegkönyvek kirajzolták egy nagyobb lélegzetű kutatás ter-
vét, amely immár az Eötvös-alapítvány támogatását is élvezi. A fen-
ti, alkalomra (egy konferenciára) született tanulmány tehát egy re-
mélhetőleg a közeljövőben megszülető nagyobb lélegzetű dolgozat 
előtanulmányaként olvasandó. 
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PITOËFF LILIOMA PÁRIZSBAN 

Párizsban, 1923. június 8-án olyanfajta találkozás jött létre 
a Comédie des Champs-Elysées színpadán, mint ama híres 
Lautréamont-hasonlatban ; az esernyő és a varrógép találko-
zása a boncasztalon nem kevésbé bizarr és meglepő, mint a 
budapesti drámaíró, Molnár Ferenc hősének, Liliomnak a ta-
lálkozása Georges Pitoëff-fel, a híres francia —orosz színész-
-rendezővel. Nem a véletlen, s nem is szürrealista szeszély mű-
ve ez a randevú, s az sem, hogy épp Párizsban esik meg: példa 
lehet az avantgárd nemzetközi jellegére, nemzetek-fölöttiségé-
re is. Első megközelítésben szinte abszurdnak tűnik fel a gon-
dolat, hogy Molnárnak, aki konvencionális darabokat írt, s 
akit az irodalomtörténet szívesen sorol a könnyű bulvárszerzők 
közé, bármiféle köze lehetne az avantgárdhoz. Miért rendezte 
meg hát Pitoëff, a színházi avantgárd egyik legmarkánsabb kép-
viselője, a Liliomot ? Igaz : a darabnak ez idő tájt már óriási si-
kere van különböző európai színpadokon. Pitoëff, aki lening-
rádi, majd svájci sikerek után érkezik Párizsba, 1923-ban egy 
rendkívül sikeres évadot zár le a Liliom bemutatójával. Igazga-
tója, Jacques Hebertot lelkes híve a külföldi darabok előadásá-
nak; a Liliom számára is, mint írja, ragyogó felfedezés volt, s 
boldog, hogy színházában előadathatja. Pitoëff nemcsak ren-
dező és főszereplő egyszemélyben, hanem a díszletek és a jel-
mezek tervezője is. A bemutató előtt lelkes és bizakodó: 

„A hat szerep keres egy szerzőt — és a Liliom! Mennyire különböznek 
— s mégis, mindegyik az életet és a halál ismeretlenjét tükrözi vissza. 
De míg Pirandello az életre és a halálra az értelem fényét vetíti, mely a 
gondolatok és szavak hajlékonyságával próbál bevilágítani annakrejtel-
meibe — addig Molnár kutató fénysugara az érzelem és a csönd."1 

1 A Liliom előadására vonatkozó összes újságcikk, illetve színikriti-
ka a párizsi Bibliothèque de l'Arsenal színháztörténeti gyűjteményé-
ben található. Re 17347/1. II. Molnár: Liliom. (Coll. Rondel) 
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A szó szűken vett értelmében Pitoëff ebben az időben már 
nem számít „igazi" avantgárdnak. Az avantgárd hőskora — 
legalábbis a színházi avantgárdé — lejárt; tevékenysége most 
már azt célozza, hogy a színházi forradalom eredményeit be-
építse rendezéseibe és elfogadtassa a közönséggel — konven-
cióvá, a színházi köznyelv részévé avatva így az avantgárd 
elemeket. 

„Századunkban — írja a korszak kiváló ismerője, a kortárs Jean 
Hort — volt egy színházi elő-forradalmi korszak, s erre következett 
a totális forradalom korszaka, melynek során minden átalakult. 
Françiaorszàgban a Kartell színházai voltak azok — és csakis ők —, 
akik győzelemre vitték ezt az üdvös színházi forradalmat, és hátsó 
gondolat nélkül mondhatjuk, hogy ez a forradalom 1930 előtt befeje-
ződött, mivel 1925-től minden színpad átalakult."2 

Nevetséges és fölösleges volna Molnárból avantgárd szer-
zőt faragnunk — ám az nem tagadható, hogy a Liliom Pi-
toëff-féle előadása részét képezte a Jean Mort által felvázolt 
színházi forradalomnak. Itt most nincs módunk a színmű 
és a színpadi megvalósulás bonyolult esztétikai, ontológiai 
viszonyrendszerének taglalására. Jól tudjuk, hogy napjaink 
színházművészetében a mű olykor csak ürügy a rendezőnek 
saját nézetei kifejtésére; s az írott mű színpadraviteléből oly-
kor épp ellentétes értelmű és világnézetű előadás születik. 
Pitoëff esetében erről azonban nem lehet szó; rendezői hit-
vallása szerint minden egyes általa megrendezett mű hatott 
rá valami módon: mindegyikben a szellemet, a gondolatot 
kereste és találta meg, mely saját gondolataira visszhangzott. 
A színpadi szerző és rendező összjátéka természetesen pár-
beszédként, egy kérdésre adott válaszként is felfogható; a 
Liliomban is lennie kell tehát egy (vagy több) kérdésnek, 
melyre Pitoëff reagált. 

Mű és rendezés viszonyának az elemzésénél a korabeli kri-
tikák tanúságára támaszkodunk — lévén, hogy az előadás 

2 Jean Hort : Les théâtres du Cartel et leurs animateurs. 1944. 
Skira. 51. 
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ma már csak ezekből eleveníthető fel. A Liliom korabeli 
fogadtatása rendkívül árnyaltan mutatja meg, hogyan reagál 
a befogadó (a közönség és a kritikus) valamely új, addig is-
meretlen művészi jelenségre, amely meghaladja addigi ta-
pasztalatainak körét. A kritikusi magatartás — amelynek 
konkrét eredménye a kritika — pszichológiailag könnyen le-
írható és magyarázható: a látványban és a szövegben megje-
lenő új, ismeretlen vagy szokatlan mozzanatok a nézőben 
mentális kényelmetlenséget, zavart okoznak; a néző pedig 
meg akarja keresni e kényelmetlenség okozóját, azt, akit 
felelőssé tehet állapotáért. A kritikák jól osztályozhatók 
aszerint, hogy a kritika írója kit tesz meg bűnbaknak — a 
szerzőt, a rendezőt, avagy másodsorban a színészeket, illetve 
a fordítót. Egy dologban valamennyi kritikus megegyezik: 
fenntartás nélkül dicsérik Madame Pitoëff csodálatos ala-
kítását, aki Julika szerepét játszotta. Némely kritikus szinte 
sajnálja a kitűnő színésznőt, amiért ilyen gyanús társaságba 
és kétséges vállalkozásba keveredet t . . . 

A Liliom fogadtatása nemcsakhogy ellentmondásos, ha 
nem egyenesen botrányos volt — s ez már önmagában is jelez 
valamit, amint azt az egyik kritikus megállapította. Huszon-
három kritika közül tizenkettő fejez ki egyértelműen negatív 
viszonyulást a darabhoz és az előadáshoz; öt egyértelműen 
pozitívat — ezek az írások a Liliom előadását jelentős szín-
házi eseménynek, a rendezést és/vagy a darabot magas esz-
tétikai értékkel bíró alkotásként értékelik. Hat kritika érté-
kelése ambivalens: bizonyos értékek elismerése mellett — 
melyek vagy a rendezésre, vagy a darabra vonatkoznak — 
komoly fenntartásokat és kifogásokat is tartalmaznak. 

Kritika vagy elismerés tárgya lehet — az előadástól teljesen 
függetlenül — a mű idegen eredete. A húszas évek francia 
színházi közvéleményében kétféle magatartás mutatkozik 
meg: a minden külföldi eredetű művel szemben gyanakvó, 
elutasító, zárt, vagy a befogadásra kész, nyitott kritikusi 
magatartás. Az elutasító, rideg attitűdöt egyebek mellett nyil-
ván politikai indokok is motiválják: öt éve ért csak véget a 
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világháború, s így azon sem csodálkozhatunk, hogy az egyik 
kritikus, az előadáson fölháborodva, gúnyosan kérdezi : vajon 
valóban a franciák nyerték meg a háborút? Lucien Descave is 
ironizál, amikor így ír a külföldi darabok bemutatásáról: 
„Szegény, elgyöngült francia színházunk felerősítésére újabban kül-
földi drámaművészeti injekciókat divat adni, hogy felerősödjön. 
A szúrásokat nevezetesen Pitoëff, Dullin és Lugné-Poë doktor urak 
eszközlik. [. . .] A Liliom nevű injekció, úgy látszik, nem lesz igazán 
sikeres." 

A leggyakoribb jelzők, amelyekkel a kritikusok az előadás 
egészéről kapott benyomást jelölik, a különös, furcsa, bizarr, 
meglepő, szokatlan, extravagáns. Két kritikus még tovább 
megy, amikor azt írja, hogy az előadás nélkülözi a józan ész 
ismérveit, s azzal vádolja a darabot, hogy a nézőt szinte az 
őrületbe kergeti . . . A kritikák részletesebb elemzéséből ki-
világlik, hogy a kritikusok ellenérzését, ellenszenvét alapve-
tően három dolog váltja ki. Az első kifogás: a „szükséges 
egység" vagy egységesség hiánya Molnár darabjában; a kü-
lönböző stílusok és műfajok kevert, nem tiszta megjelenése. 
A kritikusokat rendkívül zavarja és irritálja, hogy a mű rea-
litás és fantasztikum kettősségére épül fel, hogy műfaja a 
melodráma és vígjáték között ingadozik, s ezen túl: meg-
található benne a grand-guignol és a tündéries meseszerűség, 
az érzelmes szentimentalizmus és a naturalizmus, azaz, 
a kritikusok szerint, egymást kizáró, egymással kibékíthe-
tetlen ellentétben álló minőségek. Mindez szerintük nem áll 
összhangban a francia ízléssel. (Több kritikus valamiféle 
„német dolognak" véli az egységesség hiányát.) Valójában 
a Liliom második részének groteszk fantasztikuma volt a leg-
vastagabb szálka a kritikusok szemében — még azokéban is, 
akik többé-kevésbé elfogadták és értékelték az első rész rea-
lisztikus, zsánerszerű színpadi ábrázolását. Többször is visz-
szatérő vélemény, hogy a darabnak Liliom halálával kellene 
befejeződnie — azaz, a mennyországban játszódó rész csak 
ront a mű esztétikai minőségén. A huszonkettőből mindössze 
négy kritikus volt ezzel ellentétes véleményen: a Liliomban 
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épp ezt az összetettséget, többszólamúságot értékelve. Mar-
cel Achard, Colette, de Solpray és Pavloswky a mű szokat-
lanságát, a normáktól való eltérést - amely a többiekből 
általában ingerültséget váltott ki - eredetiségként és a mű 
újszerűségeként értékelték. Marcel Achard szerint: 
„Az iránymutató jelzések a külföldi színháztól érkeznek hozzánk 
— s a legújabb megnyilvánulások tisztán érzékeltetik számunkra, 
hogy a jövő színháza a képzelet színháza lesz — és csakis azé. Molnár 
különös, eredeti, jelentős darabja ezt az utat nyitja meg számunkra. 
Már csak a közönségnek kell hozzászoknia." 

A mű és az előadás legtöbb indulatot kiváltó része a menny-
országban játszódó jelenet. A darab groteszk fantasztiku-
ma, a szemléleti és ábrázolásbeli kettőség itt a színrevitel 
avantgárd jellegzetességeivel társul: a sokkírozó tényezők 
így megsokszorozódnak. A kritika tárgya itt elsősorban a 
rendező, Pitoëff, aki egy kubista mennyországot álmodott a 
a színpadra, s a modern technika eszközeivel rendezte 
be azt. Pitoëffet nemcsak azért kárhoztatták, mert egy „rö-
hejes mennyországot" vitt színpadra, hanem azért is, hogy az 
eredeti darabot a saját kénye-kedve szerint formálta át. A 
geometrikus elemekből felépített, jelzésszerű, modern dísz-
letek a kritikusok legfőbb céltáblájává lépnek elő ; tanácstala-
nul és felháborodva nézik Pitoëff színes köreit és háromszö-
geit. Még az előadás egészét egyébként pozitívan értékelő 
Lugné-Poë is értetlenül áll a jelenség előtt: 

„Hát miért, Pitoëff? Mire valók ezek a Mortignyhoz méltó szélhá-
mosságok — ráadásul kubista díszletek között? Pitoëff ennél többet 
tud!" 

A kritikák hangja a kubista díszletekről szólva gúnyos, 
ironikus, nemegyszer fölényesen lekezelő. Akárcsak az avant-
gárd művészetet, ezt sem veszik komolyan — afféle gyerme-
kes bolondságnak tekintik, amely távol áll a felnőttek kép-
viselte jóízléstől és józan észtől. 

André Brissart értő kritikája az új, ismeretlen jelenségek — 
itt képzőművészeti jelenségről van szó — elfogadásának sa-
játosan átmeneti állapotát reprezentálja. 

5 
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„PitoëfF teljesen egyszerű eszközöket használ — írja —, melyeknek 
a hatása alig magyarázható. [. . .] így van ez a Liliom esetében is. 
Pitoëff itt is sematikus eljárást alkalmaz — sőt, a végletekig viszi azt. 
A díszlet-embriók, melyeket elképzelt, geometrikus alapon valósul-
nak meg, a kubista módszereknek megfelelően. 

Fölösleges mondanom, hogy nem szeretem a kubista festészetet, 
és nem tudnám komolyan venni ezt a művészetet." [. . .] 

Gyakran visszatérő kifogás — amely az előzőekkel némi-
leg ellentmondónak látszik — az eredetiség hiánya is. Ez 
elsősorban a műre, és nem az előadásra vonatkozik. A kriti-
kusok számtalan szerzőt sorolnak fel, akik hatottak Molnár-
ra, vagy a Liliom közvetlen mintájaként szolgálhattak. Leg-
gyakrabban a Goncourt fivéreket, Francis Carcót, Gerhardt 
Hauptmannt emlegetik — s még vagy tucatnyi színpadi szer-
zőt és regényírót, köztük olyanokat, akiket Molnár feltehe-
tőleg nem is ismert. A darab cselekményét sokan banálisnak, 
teljesen érdektelennek, minden ötletességet és újszerűséget 
nélkülözőnek ítélik — amely, szerintük, Pitoëff beavatkozása 
nélkül semmiféle érdeklődésre sem tarthatna számot. 

A Liliom előadásának s magának a műnek az értékelése 
gyorsan változott. 1926-ban Párizsban egy másik Molnár-
darab is színre került: A hattyú. Igen tanulságos megvizsgál-
ni A hattyúról szóló kritikákban a Liliom Pitoëff-féle előadá-
sára tett megjegyzéseket, célzásokat. Molnár ekkor már úgy 
lép elő a kritikákból, mint a „titokzatos és megkapó" Liliom 
szerzője — aki jobbat is írhatna, mint A hattyú (Jane Catulle-
Mendés).3 Az időközben eltelt három év, úgy látszik, elfe-
ledtette a kritikusokkal a kellemetlen emlékeket. Közben 
talán az irodalmi horizont is változott — s e változás is arra 
indíthatta a kritikusokat, hogy megbocsássák a szerző any-
nyira kárhoztatott hajdani vétkeit: a banalitást, az egységes-
ség hiányát, az extravaganciát és az eredetiség hiányát — no 
meg azt, hogy mindenáron keresi az eredetiséget.. . A kriti-
kusoknak most persze másik céltábla áll rendelkezésükre: 

3 A hattyú előadásáról írt kritikák lelőhelye a fent idézett gyűjte-
mény, Re 17359. Molnár: Le cygne. 
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most а szegény árva Hattyút sebzik halálra mérgezett nyilaik-
kal — s tegyük hozzá, hogy ez utóbbi meg is érdemli sor-
sát. . . 

Pitoëff maga nagyon szerette Liliomot, a hőst, ezt a kül-
városi csavargót — olyan személyiséget látott benne, aki 
„maga a tökéletes ártatlanság, az örök gyermek". Vonzotta 
őt ez a naivitás, ez az egyszerű és gyermeki világkép; ren-
dezői fantáziáját Liliom figurája inspirálta. 

,,A műnek ez a koncepciója követelte meg az általam elképzelt, 
plasztikus színpadi megvalósítást: a vonalak és a színek csak arra 
szolgálnak, hogy kirajzolják és kiszínezzék Liliom vízióját az életről. 
Ezt a látomást a kör és a háromszög formái határolják: a kör a kör-
hintát, a háromszög a vásári sátrat jelzi. Liliom ezen a háromszögön 
és ezen a körön át látja az eget és a földet . . ,"4 

— írja a Liliom előadásáról. 
Liliom figurája és sorsa, amely nem mentes a romantikus, 

sőt grand-guignol-szerű vonásoktól sem, mégis visszatükrözi 
valami módon az emberi sorsot — az ember esendőségét, 
nyomorúságát, földi létének kilátástalanságát. Pitoëffhez, 
aki mélyen orosz volt és mélyen idealista, igen közel állt az 
esendő, gyermeki Liliom, szerette és szánta ezt a „szegény 
ördögöt", ezért is álmodott és rajzolt a számára egy külön, 
az ő kedvére való mennyországot. 

,,A mennyország" — vélte Pitoëff — „nemcsak nemzetről nemzetre, 
évszázadról évszázadra változik, hanem minden egyes embernek is 
saját, külön mennyországa van. Számomra a mennyországot egy 
tökéletes színház jelentené, ahol az idők végtelenjéig rendezhetnék. 
Ezt az egyetlen mennyországot óhajtom, a többiből nem kérek."5 

Reméljük hát, hogy mindketten — Molnár és Pitoëff -
e tökéletes színházban vannak, és boldogok — a kritikusok-
nak pedig egy egészen különálló mennyországuk van . . . 

4 Georges Pitoëff : Notre théâtre. Textes et documents réunis. 
Messages, 1949. 67. 

5 Pitoëff: I. m. 6 7 - 6 8 . 

5* 
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AZ ABC FELE 

Az ötkötetes Gracza minden könyvtárban megvolt ott, ab-
ban a kisvárosban, ahol tizennyolc éves koromig éltem és 
máig sem csillapodó betüéhségemet próbáltam jóllakatni. 
Könyvtár? Bizonyosan volt, a zárdában is, a gimnáziumban 
is, de valahogy senkitől sem hallottam, hogy onnan vett vagy 
kért volna ki könyvet, legalábbis az én környezetemben nem. 
Egy-egy „jó" könyv kézről kézre járt, kölcsönkérték egymás-
tól, sőt, vissza is adták a könyveket. Kutya sem törődött az-
zal, hogy a gyerekek vagy a kamaszok mit olvasnak; az 
„úri" családok előfizettek az Új Idők-те, sőt az Én Újságom-
éi a Magyar Lányok-та is, és egy-egy jóbeszédű könyvügy-
nöknek hála, sok helyen megvolt a Klasszikus Regénytár 
piros kötésű sorozata, s az én, ugyancsak könyvbolond nagy-
néném halomszámra hozta haza Pestről az „új" könyveket, 
Adyt, Babitsot, Kosztolányit, a Nyugat költőit, sőt, magát a 
Nyugat-ot is. Mindezeket én szorgalmasan felfaltam s aztán 
körülvizslattam új zsákmány után. Nemigen voltam váloga-
tós. Három barátnőm családjában is voltak csábító lehető-
ségek, leszámítva az üveges könyvszerkényeket, azok általá-
ban zárva voltak, mint egy vitrin s szépen bekötött sorozato-
kat, gyakran orvosi könyveket őriztek. 

De mindenütt álldogált egy furcsa kis alkotmány, négy 
esztergályozott rúdon három polc tartotta az éppen időszerű 
vagy kedvenc olvasnivalókat. Rendszerint kevéssé előkelő 
helyen, szobasarokban, hintaszék mögött, szekrényoldalhoz 
támaszkodott az eléggé ingatag kis készség. Idegen helyen 
csak sóváran pillantottam oda, de legtöbbször át lehetett 



Vallomás 505 

kutatni. A Pesti Napló ajándéka sorozaton nem győztem el-
mélkedni, mert egy hölgy képe volt raj'ta, aki könyvet tartott 
a kezében és ezen a könyvön szintén egy hölgy fogott egy 
könyvet, annak a borítóján is egy hölgy fogott egy könyvet, 
aminek a borítóján . . . szerettem elképzelni, hogy hol, milyen 
atomparányban végződhet ez a csodálatos ötlet. 

De volt az ilyen kis, polcos állványon megviselt indián-
könyv mellett a Magyar Költészet Kincsesháza, hiányos so-
rozata a Tolnai Világlapjának, Gaál Mózes gyönyörű ifjú-
sági regénye, a Nyár Szigetén, Ubrik Borbála szomorú histó-
riája, Eötvös és Kisfaludy, Csiky Gergely és Cyrano de Ber-
gerac a Magyar Könyvtár kis rózsaszínű füzeteiben, meg a 
legújabb könyvügynöki siker: Wells könyveinek sora szép 
kék kötésben is — egy soha nem felejthető forró nyári dél-
után kotorászásának a gyémántlelete: Altorjai Báró Apor 
Péter könyvéből kitépett néhány oldal. 

De ami mindegyik kis vagy nagy könyvespolcon ott volt, 
az: Gracza György: A Magyar Szabadságharc története öt 
arany-piros kötetben. (Igaz, gyakran nehezéknek is szolgált 
a testes kötet, hogy a napra kitett száradó tarhonya lepedőjét 
fel ne lebbentse a szél!) És ezek a kötetek nem bújtak üveg 
mögé, szem előtt voltak mindig, úgy hozzátartoztak a ház-
hoz, mint a falon a feszület vagy Kálvin János képe vagy, 
zsidó házaknál, az ajtófélfára szögezett fémtokban lévő 
szentírásszöveg. Ha nem találtam gyorsan valami kedvemre 
való olvasmányt, beleolvastam és belefeledkeztem a Graczá-
ba. 

A Kossuth bodros tollú kalapja a címeren a trónfosztás-
kor, a honvédek egyenruhája, Kossuth beszéde, az Újépület, 
az isaszegi csata leírása, Görgei, az áruló: állókép, tündöklő 
vagy gyászfelhőbe hanyatló hősök örökre belémégetett vál-
toztathatatlanul élő portréja, magánkápolnám sok szentje és 
kevés, de annál tüzesebb ördöge soha sem fakulva élt, mint 
rendíthetetlen háttere a történelmi gondolkodásomnak — 
ha ugyan volt ilyen — a normálisnak is tekinthető hősimáda-
ton kívül. Aztán jött valami, ami szétrombolta ezeket a majd-
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nem Jókai festette, de bizánci keménységbe merült képeket 
és megváltoztatott valamit, ami örök igazságnak látszott. 

Egy szép, bordáskötésű könyvet húztam ki találomra Pista 
könyvei közül, az Erdélyi Szépműves Céh i939-es borítóját 
bújtatta a kötése alatt: Pálffy János munkája: Magyarországi 
és Erdélyi Urak. Az Erdélyi Gubernátor, a politikus, az Unió 
képviselője, aki elejétől végig részt vett az 1848 —49-es sza-
badságharcban, sorolta fel ismerőseit és ismert alakjait ennek 
a korszaknak, sajnos, csak A-tól K-ig, mert rendszerető és 
tárgyilagosságra törekvő ember létére senki fia nevét sem 
óhajtotta a másik elé helyezni, hát az ábécé-rendet követte 
s а К betűig jutott el. „Betegségem kiejtheti kezemből a tol-
lat" — írja előszavában s a betegsége ezt csakugyan meg is 
tette. 

Csudálatosan kemény, örök időkre szóló erődítmény felét 
sikerült megépítenie. Tömör, kikezdhetetlenre faragott épü-
let állt előttem, pontosan összeácsolt nehéz anyagából úgy 
csillogtak ki az édes és sajátságos erdélyi szavak, mint ahogy 
az olasz épületek némelyikének vörös téglából rakott falán 
tündökölnek a beléjük vakolt, ragyogó, színes kerámiakoc-
kák. A tárgyilagosságra törekvő s a politika és történelem 
akkori nyelvén író nem akarja visszafogni az áttörő erdélyi 
ízeket, vidáman felcsillognak, engedi. A szereplőket éles 
fénybe állítja s ez a fény vagy piros-fehér-zöld, vagy fekete-
sárga, de mindenképpen röntgenerejű, egy szomorú lencse 
átengedő sugarában. 

Most aztán kiderült minden, a legparányibb kétség sem 
fért hozzá, hogy ez a szomorú úr a tiszta igazat vallja s igyek-
szik a teljes igazságot is megírni. Persze, unalmas is lehetne, 
de, tudja isten, még a legszálazóbb politikai fejtegetése sem 
az, mert közben időnként akkorát üt az asztalra vagy az ép-
pen tárgyalt delikvens fejére, hogy az olvasó szeme is bele-
szikrázik. Meg aztán bámulatosan eleven párbeszédekkel dú-
sítja a leírásait. Hegyessy Ferenc és Bem tábornok társalgása 
a piskii hídon, a féltérdre bukva is tüzelő hadnagy és a néme-
tül alig nyögő Bem között a gascogne-i legények szájába is 
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vígan beleillenék, ha nem lenne a zárószó annyira megdöb-
bentő: ez a félholtan is vívó hős nem mer egyedül az udvarra 
sem kilépni, ha már besötétedett. 

Majd megszakadt a szívem, hogy Petőfiről nem olvashat-
tam Pálffy véleményét, mert a szerencsétlen költő már az 
ábécé második felébe esik, viszont Aranyt még sikerült né-
hány mondatban elintéznie. Zseni, persze, nem éppen szép 
ember, csak a szeme szép és ami fő „ő komoly, meggondolt 
férfiú". És ki hinné, hogy Haynau meg van győződve róla, 
hogy őt imádják a magyarok ? Hiába vágja szemébe egy lel-
kes honleány, Pappnő, hogy ördögöt imádják, dehogy szere-
tik, a méteres bajszú, fejfájós Haynau nem hisz Pappnőnek. 
Ezt is külön élveztem, hogy a feleségek nevét „nő"-nek írja. 
Batthyánynő, Hegyessynő, Kossuthnő. Gyöngyi, Ottlik 
Géza felesége, akivel sürgősen megosztottam elragadtatáso-
mat, amint kiolvastam a könyvet, tüstént, habozás nélkül 
Vasnőnek nevezett s én őt Ottliknőnek, mindenek örömére. 

És Kossuth! „Én a fanatizmust nem tartom lelkesedésnek s 
az őrültséget nem hazafiságnak" — írja Pálffy. Kossuth és 
Görgey! Kossuth a gyáva, Kossuth a színész, Kossuth, aki 
király akarna lenni, a felesége fel is próbálja a koronát. De 
megszalad, urastól, egy félig tréfás rémhírt hallva. Hosszú 
oldalakon át tűnődik Pálffy, mi a titka Kossuthnak; végül 
is sóhajtva kénytelen beismerni, hogy a magyarság nagyon 
lényeges, de csöppet sem hasznos tulajdonságait lovagolja 
meg szemérmetlenül: a minden magyarban ott élő ősi dics-
fénytől ragyogó képet: mi vagyunk a legkülönb, legbátrabb, 
legelső nemzet a világon. Persze, hogy lángolóan hisznek ne-
ki, ő meg nem átall visszaélni ezzel s még az emigrációból is 
felelőtlenül harcra tüzel és buzdít, „ő maga biztonságban". 
Egyetlen érdeme van ennek a Kossuthnak: az Unió Erdély-
lyel. 

Görgey. Hát, istenem. Nagy tudású katona, reális hadve-
zér, de micsoda stratégiai hibákat képes elkövetni! Éppen 
mikor készül ránk zúdulni az orosz hadsereg, ahelyett, hogy 
összeszedné az erejét egy komoly csapásra az osztrák legyen-
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gült hadai ellen, ő elmegy ehelyett Budát ostromolni — 
Kossuth parancsára. Hát addig hányszor vette semmibe Kos-
suth parancsait? Persze, Buda visszafoglalása jó, mutatós 
haditett, csak éppen időt enged az osztráknak, hogy össze-
szedje magát, s most aztán jön az orosz is. Ez volna a had-
vezér? Gyönge, hiú, határozatlan — a legrosszabbkor mond 
csődöt. Sújtsa a nemzet megvetése! Éljen csak külföldön, míg 
a tábornokait felkötik, megszegve minden hadierkölcsöt — 
kívánná még majd Görgey, bár közöttük lehetett volna! 

Hát Guyon? Ánglius ő, az istenadta, meglát egy lányt 
ebéd előtt, ül az asztalnál a lány mellett, mint a kuka, aztán 
ebéd után megkéri a kezét, s el is veszi feleségül. S megint 
egy szövegbe tűzött drágakő: a branyiszkói csatában a ka-
tonáit lelkesítő Guyontól: „Vorvärst dupla Iénung, rükvärst 
kartács schiessen!" - és megnyeri az ütközetet. És csattan a 
zárszó: vitéz katona, de nem okos ember Guyon, nem bi-
zony! 

Micsoda színes, eleven társaság s a bátornál bátrabb toll, 
ami leírja őket! Még Batthyány hóhérját is, mélységes sajnál-
kozással, amiért nem tudja a nevét. Többet ér „sok jó hazafi"-
nál ez a becsületes ember, aki jobban tiszteli a mestersége 
szabályait, mint a kiadott parancsot: ő nyakavágott embert 
nem akaszt fel, nem ő, lőjjék csak agyon tisztességgel. 

Batthyányi különben olyan emberi és hazafiúi dicsfénnyel 
övezi, mint senki mást. „Macula non est in te" — éppen csak 
ezt nem írja le. Hiszen, ha valaki, hát Batthyány királyi ko-
ronát is érdemelne. És mégis akad olyan cenk, hitvány, sem-
miember, aki gyávaságnak minősíti, hogy inkább felvágja a 
nyaki ereit, csak fel ne akasszák. Hát nincs joga hozzá, egy 
nyolcszáz éves, makulátlan család sarjának, hogy ne tűrje el 
a csak rablógyilkosoknak járó akasztást? Pálffy nem sokat 
sirat meg valódi könnyekkel, csak őt. „Mert ő csak a hazát 
nézte." 

Ezer szerencséje Madarásznak, hogy az ábécé túlsó felébe 
esik. Pálffy gyűlöli, üti, vágja, csak úgy, egy-egy mellékmon-
datba ültetve, akárkiről beszél különben. De, ha kényszerből 
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is, legalább szóba áll vele, nem úgy, mint Bé doktorral, akit a 
kért orvosa helyett nyakára küldenek a börtönben: „én nem 
hagyom magam ön által orvosoltatni". 

Bakó József gyűlöletes spicli a siklódi hősköltemény sze-
replője. Egyetlen szó nem esik, mialatt a falu népe agyon-
nyomja a becstelen és kegyetlen besúgót, akit még a kormány 
hivatalosan kiküldött adószedője is annyira utál, hogy nem 
hajlandó vele egy szánba ülni, nem veszi fel maga mellé. S a 
falu bűnét egy nyolcvanéves férfi vállalja: hogy egyedül ő, 
minden segítség nélkül, ő, egyedül, nyomta agyon az élet-
erős, minden hájjal megkent Bakót. Vállalja, állja a perbe-
fogást, de, ahogy az már minden jóravaló hősi énekben illik, 
az Úr szabadítja meg: „szép, természetes halállal" hal meg, 
még a per folyamán. 

Igen, vannak még jó hazafiak, derék emberek, jó gazdák is, 
mint Évva István, aki nem sokallja a hat gyerekét, csak jöj-
jön a többi is, hadd szaporodjunk, „e mán becsületes magyar 
beszéd" bólint rá Pálffy s talán még egy kedves mosolyra is 
elszánja magát. S feljegyzi a jó Bartha Mózes nevét is — a 
derék öregnél „kosztozott" iskolás korában. 

Ragyognak a szöveg drágakövei. 
Egy „bekötött fejű, csúnya, kisded ember" hajol egy tér-

kép fölé: Bem. Dávidnak, a „kisded, kövér, fehér cigány-
nak" a zenéje „nemcsak a lábakat ragadja meg". 

Földváry szép férfi, „de hiú is ám, mint fiatal özvegy nő" , 
Damjanich mennydörög: „kipusztítom a ráczokat, e gaz fajt 
s hogy magva se maradjon, főbe lövöm magamat". 

Bedeus József „szász létére becsületes ember". 
Biró Antallal üzeni Horváth János a főhercegnek: „nyalja 

meg a maga s. . .ét s maga az övét:!" Ki gondolná, hogy ezek 
után Horváth „kihagyatott a közkeresetből?" 

És Deák. Hát, mégsem jó, ha valaki akkor is bölcs, mér-
sékelt, becsületes ember, amikor nem kéne. Persze, minden 
tiszteletet, megbecsülést megérdemel, mert a nemzet érdekét 
nézi. Igen, a forradalom előtt. De miért nem tudja megaka-
dályozni, hogy az a nagyhangú színész-prókátor törjön előre 
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s okozza a zavargást, a randalírozást s kergesse bele a nem-
zetet a forradalomba? Becsületes minisztérium a zavaros 
időkben hajítófát sem ér, „inkább egy Rózsa Sándor mi-
nisztérium . . . csak hogy mentse a hazát". Le is köszön 
Deák s a nagy adomamester ezúttal nem az odaillő adomá-
val felel Pálffynak: ha ketten kapdosnak egy szekér gyeplő-
jéhez, az bizonyosan felborul, egy ember inkább megtarthat-
ja. De Pálflfy csak a fejét csóválja: nem úgy van, nem kap-
dosni kellett volna a gyeplőhöz, de kiragadni a felelőtlen, 
szélfejü prókátor kezéből. 

* 

Rettentően élveztem Pálffyt s élvezettel nyitom ki a köny-
vét, sokszor, és nemcsak akkor — mint ahogy az én életem 
alatt már nem egyszer megtörtént — amikor megrendül 
alattunk ez a sok vihart megért föld. 

De mindig, újra meg újra, fejbevág az a kétségtelen tény, 
amit Pálffy minden sora bizonyít, hogy akármennyire is 
hazafi, nem szereti, nem helyesli, ellenzi a forradalmat. 

Becsukom a könyvet. Megpróbálom elképzelni az írója 
arcát, amit sosem láttam, pedig biztosan lefestette valaki. 
De hiszen egész idő alatt, míg olvastam, egy sápadt, nehéz-
szemű mellbeteg komoly arca nézett rám. Szakállas? Való-
színű. De, gondolom, nem Kossuth-szakállt visel. 

— Minister úr, Uram, Ön mit írna rólunk, ha ebben a szá-
zadban élne? Pálffy János úr, Ön mit írna a huszadik század 
magyar forradalmairól? Ezerkilencszázötvenhatról? 

SZÁNTÓ PIROSKA 



A HOMÁLYBÓL 

ADALÉKOK KASSÁK LAJOS 1945 UTÁNI 
1RODALOMPOLITIKUSI TEVÉKENYSÉGÉNEK 

TÖRTÉNETÉHEZ 

Kassák Lajos angyalföldi Bulcsú utcai lakásán élte meg a 
felszabadulást, s utána négy évig közéleti és alkotó tevékeny-
ségének a reneszánsza következett. A Szociáldemokrata 
Párt vezetősége lakására küldte tagkönyvét s értelmiségi cso-
portjában vezető helyet biztosított számára. 1945. június 
30-án a Zeneakadémián rendezte meg „Kassák Lajos szerzői 
estjét".1 Az 1947-es országgyűlési választáson képviselőnek 
jelölte, s be is jutott a Parlamentbe.2 Az év november 23-án 
a „Szociáldemokrata Párt írókongresszusán" — Justus Pál 
mellett — Kassák Lajos tartott előadást A munkás-paraszt 
életről címmel.3 Az 1947 decemberében megnyitott „Szocia-
lista Művészet Klubjá"-ban, a Váci utcában Kassák elnök-
letével tartottak vitát — 1948 márciusában — „a szocialista 
művészetről".4 A párt sajtója: napi- és hetilapja, folyóirata 
kezdettől helyet adott Kassák prózai és költői írásainak. 

A magyar írók egységes szervezetének megalakításában 
szintén részt vett Kassák Lajos, valószínűleg az SZDP hiva-
talos képviselőjeként. Az 1945. április 10-én — a Magyar 

1 Kassák Lajos szerzői estjét. . . Szabadság, 1945. jún. 29. I. évf. 
133. 4. 

2 G. Halmy Sári: Négy művész — négy szocialista képviselőjelölt. 
Szivárvány, 1947. aug. 23. II. évf. 34. 20. 

3 SZDP írókongresszus. Szivárvány, 1947. nov. 29. II. évf. 48. 
4 SZDP írók, képzőművészek és színészek otthona. Szivárvány, 

1947. nov. 29. II. évf. 48. Vitadélután. Magyar Nemzet, 1948. márc. 1. 
II. évf. 5. 
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Rádió akkori „igazgatósági helyiségében", Ortutay Gyula 
munkahelyén — tartott alakuló ülésen a Magyar írószövet-
séget hívták életre. Ennek „elnöki tanácsá"-ba kapott helyet 
Kassák — Gergely Sándor, Gellért Oszkár, Illyés Gyula, 
Kárpáti Aurél, Tamási Áron és Zilahy Lajos társaságában.5 

Az irodalmi élet belső ellentétei miatt az év júliusában újabb 
„alakuló ülésre" került sor, amikor a Magyar írók Szövetsé-
gét alapították meg. Itt az „elnöki tanács" kibővült: Balázs 
Béla, Csathó Kálmán, Darvas József, Fodor József, Füst 
Milán, Gábor Andor, Gellért Oszkár, Háy Gyula, Heltai 
Jenő, Kassák Lajos, Márai Sándor, Nagy Lajos, Tamási 
Áron, Veres Péter, Zilahy Lajos kapott benne helyet. (Ger-
gely Sándor, Illyés Gyula és Kárpáti Aurél az ,,elnökség"-et 
alkották.)6 E szervezet — az írói érdekek védelmében — már 
1945-ben kollektív szerződést kötött a Könyvkiadók Egyesü-
letével. 1946 januárjában Gergely Sándor, Heltai Jenő, Illés 
Béla és Kassák Lajos a miniszterelnököt keresték fel, hogy 
„apapírhiányról és az írószövetség hetilapjának kiadásáról" 
tárgyaljanak vele.' Ott volt Kassák a magyar írók első kong-
resszusán, amelyet 1946. június 27 —28-án tartottak meg 
Debrecenben. Az előzetes tervben — amelyben még csak 
„írói hét és írói nagygyűlés" rendezéséről volt szó — „Füst 
Milán, Szép Ernő, Illyés Gyula, Babitsné Tanner Ilona, Ta-
mási Áron és Kassák Lajos versekkel és prózai művekkel" 
szerepelt volna az írói fórumon. A kongresszussá minősített 
tanácskozáson végül is a vita résztvevőjeként kapott hangott 
Kassák Lajos. Lukács György A magyar irodalom egysége 
címmel tartott előadásához hozzászólva — a Szabad Nép 
akkori híradása szerint — „az irodalom önálló fejlődése mel-

5 Megalakult a Magyar írószövetség. Szabadság, 1945. ápr. 12. 
I. évf. 71. 4. 

6 Megalakult a Magyar írók Szövetsége. Szabadság, 1945. júl. 
18. I. évf. 148. 2. 

7 Kollektív szerződés írók és kiadók között. Szabadság, 1945. okt. 
30. I. évf. 226. 4.; nov. 29. I. évf. 258. 4.; Az írószövetség vezetői a 
miniszterelnöknél. Szabadság, 1946. jan. 17. II. évf. 14.4. 
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lett tett hitet, azzal a meggyőződéssel, hogy az igaz irodalom 
minden befolyástól mentes és progresszív lesz".8 

A Magyar Művészeti Tanács életre hívását a Budapesti 
Nemzeti Bizottság határozta el a különböző művészeti ágak 
közötti együttműködés megteremtése céljából, hogy a szel-
lemi újjáépítés munkáját eredményesebben végezhessék. Az 
első ismert jegyzőkönyv 1945. február 16-áról keletkezett. 
Az akkori ülésen részt vettek: 

„Ferenczy Béni, Kmetty János, Szőnyi István, Fischer József, Kadosa 
Pál, Kodály Zoltán, Nádasdy Kálmán, Járdányi Pál, Székely Endre, 
Both Béla, Gobbi Hilda, Major Tamás, Oláh Gábor, Várkonyi 
Zoltán, Darvas József, Kassák Lajos, dr. Zakariás G. Sándor fő-
városi tanácsjegyző és dr. Győrffy György, a Nemzeti Bizottság 
titkára." 

A Művészeti Tanács elnöke Kodály Zoltán, alelnökei pe-
dig Kassák Lajos és Szőnyi István lettek.9 Kassák — amellett, 
hogy Kodály helyettesítését is ellátta — az „Irodalmi Szak-
tanács" vezetői munkáját is végezte. Az ideiglenes nemzeti 
kormány 1945. október 30-án hozott 20210/1945. M.E. sz. 
rendeletével szentesítette a Művészeti Tanács tevékenységét. 
Az Irodalmi Tanács az írói közvélemény reflektorfényében 
végezte munkáját. 1945-ben a kormánytól kapott 40 millió 
pengő „újjáépítési kölcsön" szétosztását végezte. A sajtó-
közlemények szerint az írószövetség közgyűlése augusztus-
ban „az Irodalmi Tanács lemondását követelte". Ezután ke-
rült sor e tanács újjáválasztására: október 4-én a Művészeti 
Tanács teljes ülésén titkos szavazással nyerte el a bizalmat 
Fodor József, Gyergyai Albert, Heltai Jenő, Illés Endre, 
Kassák Lajos, Márai Sándor, Tamási Áron. Pár nappal 
később ők ítéltek meg 29 írónak 50—50 ezer pengőt, 12 író-
nak pedig 2 5 - 2 5 ezer pengőt. A Szabadság című napilap 

8 írók vitája a debreceni kultúrhéten. Szabad Nép, 1946. júl. 3. 4.; 
írókongresszus Debrecenben, Debreceni Képes Kalendárium, 1947. 
2 2 - 2 3 . 

9 Szőnyi Kálmán: A Magyar Művészeti Tanács körvonalai. Alkotás 
1947. j a n . - f e b r . I. évf. 1 - 2 . 56. 
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cikkírója szerint e támogatást „olyanok kapták, akik nem 
érdemelték meg". A tanács ugyanakkor a miniszterelnökség-
nél tiltakozott amiatt, hogy „a 40 millió pengőből 10 millió 
felett Balogh István államtitkár rendelkezik".10 E tények azt 
mutatják, hogy az Irodalmi, valamint Művészeti Tanács két 
tűz között végezte munkáját: a kormányt és a minisztériu-
mot az igények kielégítésének kérelmével ostromolta, őket 
pedig az írók és művészek árgus szeme figyelte minden tet-
tükben. 

Kassák Lajos a Művészeti Tanácsnál végzett munkájáért 
nem kapott fizetést. Hivatali megbízásként végezte ugyanak-
kor — 1947 januárjától — a Tanács folyóiratának, az Alko-
tás-nak a „felelős szerkesztői" munkáját. A vele szemben 
megnyilvánuló elismerés kifejezésére több alkalommal sort 
kerítettek. 1946 végén a Művészeti Tanács felvette annak a 
25 művésznek a névsorába, akikat „a magyar állam meg-
becsülését" kifejező „életjáradékra" méltónak tartott. 1947 
tavaszán Kassák 60. születésnapját „művészi est keretében 
ünnepelte meg" a Művészeti Tanács. 

„A Zeneakadémia nagytermében rendezett ünnepélyen Ortutay 
Gyula kultuszminiszter mondott üdvözlő beszédet, a Szociáldemokra-
ta Párt nevében Justus Pál, a Magyar Kommunista Párt nevében 
Horváth Márton, a Munkakör nevében Nádass József üdvözölte 
a jubiláló írót. A Magyar Művészeti Tanács nevében dr. Borbiró 
Virgil mondott beszedet. A műsorban a Kispesti Természetbarátok 
Szavalókórusa Kassák-verseket adott elő, Somlay Artúr és Horváth 
Ferenc Kassák-verseket, a Munkás Dalosszövetség egyesített kórusa 
Szelényi István kompozícióját adta elő, Németh Anna és Jámbor 

10 A M M T hivatalos iratainak lelőhelye: Ú M K L (Új Magyar 
Központi Levéltár), VKM (Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium) 
iratai. Alakulásáról: VKM VII. 10. 188/1945.; 12. 600/1945.; Magyar 
Közlöny, 1945. okt. 30. I. évf. 164. 10.210/1945. ME. sz. г.; Teljes 
autonómiát kap a Magyar Művészeti Tanács. Szabadság, 1945. aug. 
19. I. évf. 69. 2., Az Irodalmi Tanács lemondását követelték. Uo. aug. 
28. I. 181. 3.; Az Irodalmi Tanács új tagjai. Uo. okt. 6. I. 214. 4.; 
írók „újjáépítési kölcsönéről". Uo. okt. 7. I. 215. 4; A Magyar 
Művészeti Tanács tiltakozása. Uo . okt. 9. I. 216. 4. 
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László pedig megzenésített Kassák-költeményekkel szerepeltek. 
Kadosa Pál három, Kassák Lajosnak ajánlott művét adta elő zongo-
rán, Palotay Erzsi és Bozóky István részleteket mondtak el Kassák 
Lajos Egy ember élete című művéből." 

A Fészek Klubban rendezett „ünnepi vacsorán" pedig 

„többek között Várnay (!) Zseni, Heltay (!) Jenő, Veres Péter újjá-
építési miniszter, Kmetty János, Kiss Pál, Major Tamás, Fischer 
József, a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke és még sokan 
mások köszöntötték Kassák Lajost".11 

A megbecsülés jele volt az is, hogy a főváros „Kultúrpoliti-
kai Bizottsága" — „amelyet tanácsadó szervül szerveztek a 
főváros kultúrával foglalkozó ügyosztálya mellé" — írja He-
gedűs Géza — szintén meghívta tagjai sorába.12 

A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium munkatársa-
ként 1946 és 1947 fordulóján dolgozott Kassák Lajos. A 
munkájáról adott nyilatkozatának — az Új Gondolat című 
folyóiratban — lábjegyzetében, 1947. március 15-én a szer-
kesztő közölte, hogy „Kassák azóta erről a megbízatásáról 
lemondott, helyére Bóka László került. . . " . Feladata „A de-
mokrácia kultúrnapjai" programok szervezése és lebonyolí-
tása volt. Ennek gondolatát Kardos László, akkor a minisz-
térium irodalmi ügyekkel foglalkozó osztályán dolgozó taná-
csos fogalmazta meg 1945. augusztus 27-i eltőerjesztésében : 

írói vándorcsoportok szervezése 

író és olvasó személyes érintkezése termékeny hatással van az 
irodalomra. A főváros olvasóközönségének sok alkalma van talál-
kozni kedves íróival, a vidéki olvasó azonban talán egész életében 
nem jut ebbe a kedvező helyzetbe. Ezen írói vándorcsoportok létesí-

11 VKM VII. 18.904/1947.; A Magyar Művészeti Tanács hírei-
ből. Alkotás, 1947. jan. — febr. I. 1 — 2. 2., márc. — ápr. I. 3 — 4. 2. 

12 Hegedűs Géza: Ama nagyon kevesek köré tartozom, akikkel 
tegeződött. Kortársak Kassák Lajosról. 1963. 151 — 56. 
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tésével lehetne segíteni. Kct-három írói társulatot lehetne szervezni, 
és állandó műsorral, gondosan előkészített körútra vinni. Költségei-
ket részben az állam, részben a városok rendezősége térítené meg, 
ezenfelül kellő tiszteletdíjban is részesülnének. Ezek az utak behálóz-
nák az egész országot és az írói élet összes faktoraiban bizonyos eleven-
séget teremtenének. 

Az írói vándorcsoportok előadástervezetét a V K M megbízott 
tisztviselője és a felkért írók közös megbeszélésen döntenék el. A há-
borús adottságok következtében a Cegléd—Szolnok—Karcag-
Püspökladány—Debrecen—Nyíregyháza vonal látszik legcélsze-
rűbbnek.13 

Kardos László tervezete ekkor még „Intézkedést nem igé-
nyel" megjegyzéssel irattárba került; pár hónap múlva azon-
ban aktuálissá vált. A VKM iratok szerint Kassák Lajos 
1946 májusától szervezte „A demokrácia kultúrnapjait": má-
jus végén Pécsett, június közepén Debrecenben, szeptember-
ben Érden, októberben Szegeden és Sárospatakon, 1947 feb-
ruárjában Pápán, májusban Szombathelyen, Szolnokon, 
Karcagon, 1948 márciusában Siófokon, áprilisban Salgó-
tarjánban, októberben Sopronban, decemberben Derekegy-
házán szerepeltek az írók. 1949-ben egy májusi elszámolás a 
„Debreceni kultúrnapok" költségeit rendezte. Kassák 1948 
közepéig szerepelt a rendezvényeken.14 

Kassák Lajos folyóirat-szerkesztői munkája — az 1939-es 
kényszerű megszakítás után — 1945 augusztusában folytató-
dot t : Herczeg Ferenc egykori lapjának a felelős szerkesztője 
lett. Az Új Idők „társadalmi, szépirodalmi, művészeti és 
kritikai képes hetilap" augusztus 4-én jelent meg újra: fő-
szerkesztője Benedek Marcell, szerkesztői Fodor József, 
Kassák Lajos és Lyka Károly. A szeptember 29-i 9. számon 
Kassák főmunkatársként szerepelt, majd a l l . számról a neve 
is lekerült. — Az Alkotás — „A Magyar Művészeti Társaság 

13 VKM VII. 87.854/1945.; Kassák Lajos: A demokrácia kultúr-
napjai. Új Gondolat, 1947. márc. 15. I. évf. 1. 10. 

14 VKM VII. 105.953/1946, 63.200/1946, 83.022/1946. (Beszámoló 
a kultúrnapokról): Vándortűz, 1946. dec.—1948. ápr. 
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folyóirata" alcímmel — 1947 januárjától 1948 áprilisáig je-
lent meg 16 alkalommal. Kassák Lajos végig felelős szerkesz-
tőkéntjegyezte; a szerkesztőbizottságban Borbiró Virgil, Ka-
dosa Pál, Kállai Ernő, Kárpáti Aurél, Mihályfi Ernő és Sziics 
László segítette a munkáját. — A szociáldemokrata írók 
1947. október l-jén indították útjára — „Irodalom — Művé-
szet — Kritika" alcímmel — Kortárs című kéthetes kiadvá-
nyukat. Főszerkesztője Kassák Lajos, felelős szerkesztője 
Hárs László, főmunkatársa Keszthelyi Zoltán lett. A szer-
kesztőbizottság tagjaként Bóka László, Justus Pál és Nádass 
József szerepelt. A lapnak — 1948 júniusi, utolsó számáig -
23 száma jelent meg. — A Csillag „irodalmi és kritikai havi 
folyóirat" a Magyar Kommunista Párt által alapított kiad-
vány volt. 1947 decembere és 1950 szeptembere között főszer-
kesztőként Németh Andor, felelős szerkesztőként Mérey 
Tibor szerepelt a lapon. A szerkesztőbizottság összetétele ez 
időben : Benedek Marcell, Déry Tibor, Kassák Lajos, Nagy 
István, Nagy Lajos és Szabó Pál. A szerkesztőség névsora a 
34. számtól változott meg; Kassák neve ekkor tűnt el a cím-
lap-belsőről. 

1945 és 1950 között tehát az itt felsorolt — mindet nem is 
tartalmazó — fórumok : társadalmi és hivatalos szervezetek, 
intézmények és sajtókiadványok irányító munkatársaként 
kapott lehetőséget Kassák Lajos kultúr- és irodalompoliti-
kusi tevékenységének végzésére. Ennek az öt évnek a törté-
netét, eseményeit eddig elsősorban az emlékező írásokból is-
merjük. Maga Kassák Lajos naplójában, egy-két emlékező 
írásában s vele folytatott beszélgetésekben szól róla — a tör-
téneti folytonosság mellőzésével. A leggazdagabban és sok-
oldalúbban a kortársak emlékezései tájékoztatnak bennün-
ket Kassák 1945 és 1950 közötti tevékenységéről. A korszak 
tudományos feltárása eddig a politikatörténet vállalkozott, 
az irodalomtörténet-írás csak részfeladatokat oldott meg. 
Hiányoznak az intézménytörténetek: a VKM, a Magyar 
Művészeti Tanács, a Magyar írók Szövetsége történetének 
feltárása, a sajtótörténet, a folyóirat-monográfiák adnának 

6 
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hiteles adatokat Kassák Lajos helyének és szerepének meg-
ítéléséhez.15 

Jelenlegi vállalkozásunk célja bemutatni Kassák Lajos 
megfogalmazott törekvéseit azokon a posztokon, fórumo-
kon, amelyeken irányító szerepet kapott. 

* 

,,A demokrácia kultúrnapjai" mozgalom „szervezésével és 
rendezésével engem bíztak meg" — közölte az Új Gondolat-
ban, s kifejtette elgondolásait a tennivalókról: 

Feladatom nem annyira az elemi ismeretek terjesztése, mint inkább 
az általános művelődés iránti érdeklődés felkeltése. . . Feladatom 
tehát az elfásult, közönyössé vált lélek felizgatása, kíváncsiságának 
felkeltése a teljesebb életismeret irányában. Ezért is hiszem, hogy a 
mozgalom hangsúlyát modern irodalmunk és művészetünk propa-
gálására kell helyeznünk. Művelődésünknek ezek az ágazatai eddig 
az iskolai nevelésben vagy teljesen elhanyagolódtak, vagy helytelen 
értelmezést nyertek. Ifjúságunk az iskolában képzőművészeti nevelést 
egyáltalán nem kap. [. . .] Ennek tudatában módot kell találnunk 
arra, hogy modern képzőművészetünk eredményeit mennél rövidebb 
idő alatt és mennél hathatósabban a népesség közkincsévé tegyük. 
[. . .] Elhatároztuk tehát, hogy jelentősebb mestereink képeiről és 
szobrairól levelezőlap-nagyságú reprodukciókat készíttetünk és a 
munkásság, parasztság és diákság köreiben ezekkel a levelezőlapok-
kal megkíséreljük a gyűjtési szenvedély felkeltését, folytatásképpen 
pedig kis pénzzel megszerezhető grafikai müvek gyűjtését szeretnők 
megindítani, olyképpen, hogy ezek a gyűjtemények korunkat repre-
zentáló üzemi, közösségi és iskolai jelentős kis múzeumok kialakításá-
nak alapját képezzék. [. . .] 

Lényegében ugyanezek a meggondolások vezetnek bennünket a 
modern irodalom propagálásánál. Célunk ezen a vonalon is kettős: 
egyik a passzivitásban lévő írók újbóli megszólaltatása, másika közön-
ség bizalmának felkeltése az irodalom korszerű, komoly — mind for-

13 A Kassák-centenáriumra készült e kézirat vándorlása közben 
Stedinszky Éva tollából jelentek meg írások: „A rajongó és a kritikus 
élt bennem. . ." Valóság, 1987. június, 30. évf. 6. 62—75.; A Magyar 
Művészeti Tanács szerepe a kulturális intézményrendszerben a fel-
szabadulás után. Párttörténeti Közlemények, 1988. szept. XXXIV. évf. 
3. 9 4 - 1 0 0 . 
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inában, mind tartalomban — jelentős alkotásai iránt. Eddigi kísér-
leteinkjelentős eredményeket mutattak fel. Válogatott írócsoportok 
máris több városba és községbe látogattak el, ahol egyrészt műveikből 
olvastak fel, másrészt komoly, részletekbe menő megbeszéléseket 
folytattak munkás-, paraszt- és értelmiségi csoportokkal, valamint 
a diáksággal és tanárokkal. [ . . . ] . . . így sok félreértés nyert közvet-
len kimagyarázkodást, fölengedett a közömbösség s nem egy esetben 
helyrebillent a rosszindulatú ellenségeskedés is. [. . . ] 

Részletesen átgondolt programmal, közvetlenebb formában is 
érintkezésbe szeretnénk jutni az üzemek munkásaival, a paraszti 
közösségekkel és az iskolákkal. Ez utóbbi csoportot az önképző-
körökön át szeretnők megközelíteni. [. . .] 

Szükséges azonban, hogy közönségünk: különösen az ifjúság, 
őszinte lelkesedéssel és kultúravággyal csatlakozzon a korszerű iro-
dalom és általában a művészetek propagálására.1" 

A sajtóbeszámolók szerint „A demokrácia kultúrnapjai" 
programjában majd mindegyik városban helyet kaptak a 
megbeszélések különböző társadalmi rétegekkel; az irodal-
mi esteken pedig neves írók léptek a közönség elé. Sárospa-
takon például Bóka László, Komlós Aladár, Kassák Lajos, 
Laczkó Géza, Kardos László, Gergely Sándor, Nagy Tibor, 
Lengyel Balázs, Heltai Jenő, Devecseri Gábor, Berezeli An-
selm Károly, Kolozsvári Grandpierre Emil, Keresztury 
Dezső.17 Pápán a névsor a dunántúli írókkal: Csuka Zoltán, 
Jankovich Ferenc, Weöres Sándor nevével egészült ki, vala-
mint Veres Péter, Palotai Erzsi és Török Erzsi is a közönség 
elé lépett. Kassák itt az értelmiségiek és a munkások külön-
külön tartott megbeszélésein volt „vitavezető".18 Szolnokon 
Palotai Erzsi, Farkas Ferenc, Kassák Lajos, Török Erzsi, 
Weöres Sándor, Szép Ernő és Laczkó Géza szerepelt „a fő-
városi írók és művészek estjén". Karcagon Tersánszky Józsi 
Jenő találkozott olvasóival.19 - Az 1947 —48-as állami költ-

16 Lásd 13. sz. jegyzetet. 
17 (-Z -n) : Művészeti Napok Sárospatakon. Vándortűz, 1946. dec. 1. 

12—14. (Cs. Z.) : írók és munkások megbeszélése Sárospatakon. Uo. 16. 
18 Pápai kultúrnapok műsora. Vándortűz, 1947. jan., 2. borító 

hátsó belső. 
19 A szolnoki kultúrnapok műsora. Vándortűz, 1947. jún., 4. 

6 * 
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ségvetésben önálló rovatot (12. cím, 16. rovat 6. alrovat) ka-
pott a „Demokratikus kultúrnapok" 172 000 forint összeg-
gel, 1949-ben ezt 90 000 forintra mérsékelték; 1950-ben már 
nem szerepelt a költségvetésben. E rendezvények helyét má-
sok foglalták el, más célkitűzésekkel.20 

A Magyar Művészeti Tanács munkájáról annak idején az 
Alkotás című folyóirat „A Magyar Művészeti Tanács hírei-
ből" címet viselő egyoldalas tájékoztatásában adott hírt. A 
hét „szaktanács": az irodalmi, zeneművészeti, képzőművé-
szeti, építőművészeti, iparművészeti, színművészeti és film-
művészeti szakosztályok tevékenységéről a mai érdeklődő 
szintén ebből merítheti ismereteit. Ebből az irodalmi szakosz-
tály 1848 — 49 centenáriumának „művészi p r o g r a m j a v a s -
latát emeljük ki. Véleményük az volt, hogy 

„ne egy régi, hamis beállítású dicsőség illúzióját folytassuk, hanem 
rajzoljuk meg ezeknek a történelmi időknek és eseményeknek mind a 
szép, mind a kevésbé szép, de mindenesetre igaz és hű képét". 

Konkrétan ,,a szabadságharcot megelőző időkből és a sza-
badságharcból származó emlékirat könyvalakú összefogla-
lását" javasolták elsőnek. „Szükségesnek" látták „irodalmi 
pályázatok kiírását" történelmi regényre a szabadságharc 
idejéről és tanulmányra „az írók szerepéről a szabadságharc 
előkészítésében és a szabadságharc alatt". Megbízás alapján 
látták megoldhatónak a szabadságharc emigrációja tevé-
kenységének és „a szabadságharc külföldi visszhangjának" 
tudományos feldolgozását. A Művészeti Tanácstól azt kérték, 
hogy „a jubileumi évre írt versek, novellák, regényes és regé-
nyes életrajzok legjobbikát részesítse jutalomban". A Nem-
zeti Múzeumtól „a szabadságharc idején megjelent könyvek 
és folyóiratok", a fővárostól pedig „művelődéstörténeti, vá-
rostörténeti és művészettörténeti" emlékek kiállítását igé-
nyelték. Kérték a szabadságharc kora íróinak bemutatását 
„irodalmi előadásokon", s az írók névsorát is mellékelték: 

2" VKM VII. 235.039/1949. 
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„Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, Vörösmarty Mi-
hály, Vajda János, Tompa Mihály, Jósika Miklós, Eötvös 
József és Kemény Zsigmond". Külön előadást javasoltak a 
„Pilvax fiataljai" címmel. (Kassák Kiskörösön tartott elő-
adást „Petőfi halálának 100. éves évfordulójára" címmel.)21 

A Művészeti Tanács törekvéseiről s napi gondjairól a 
VKM iratanyagában talált egy-két levél alapján adunk ké-
pet. 1946 augusztusában a Tanács panaszlevéllel fordult a 
miniszterelnökhöz, amelynek eredményeként a miniszterel-
nökségtől az alábbi átirat érkezett a kultuszminiszterhez: 

Miniszter Úr! 
A Magyar Művészeti Tanács azzal a panasszal fordult hozzám, hogy 
a minisztériumok és más közhatóságok a tanács illetékessége alá 
tartozó ügyekben nem kéri véleményét, illetve nem veszi azt figye-
lembe. 

Felkérem Miniszter Urat, hogy a 10.210/1945. M. E. sz. r. 3. §-ának 
1. pontja értelmében minden művészeti vonatkozású törvényjavaslat 
benyújtása, illetőleg rendelet kiadása, valamint egyéb ilyen vonatko-
zású nagyobb gyakorlati jelentőséggel bíró intézkedés előtt a Magyar 
Művészeti Tanács véleményét kikérni, illetőleg figyelembe venni 
szíveskedjék. Egyben kérem Miniszter Urat, hogy a fentiekre nézve 
tárcája körébe tartozó hatóságokat és intézményeket megfelelő 
utasítással ellátni szíveskedjék.22 

Az Irodalmi Szaktanács fontosnak tartotta „a külföld tájé-
koztatását" az élő magyar irodalomról, írókról és művekről, 
s tervbe vette „hat magyar szépprózai mű német, illetve fran-
cia nyelvre fordíttatását". Gáspár Endre kapott megbízást 
Füst Milánnak A feleségem története és Kassák Lajosnak 
Angyalföld című regénye német fordítására. A francia nyelvű 
fordításokról Illyés Gyula és Dormándy László Párizsban 
folytatott tárgyalást Gara Lászlóval s másokkal. A külügy-
minisztérium valószínűleg sérelmesnek találta, hogy nem 
minden alkalommal kapott tájékoztatást a Művészeti Tanács 
külföldi akcióiról, mert a kultuszminiszter a Tanácstól ez-

21 Alkotás, 1947. máj . - jún . I. évf. 5 - 6 . 2. 
22 VKM VII. 92.254/1946. 
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ügyekben tájékoztatást kért - a KM intenciójára. Ezt a tájé-
koztatást Kassák fogalmazta meg, illetve írta alá. „Tisztelet-
tel" közölte a miniszterrel, hogy a Tanács „rendeletben fog-
lalt jogok és kötelezettségek alapján a folyamatos ügymenet 
és az ügyek gyors elintézése végett nem fordulhat minden 
külföldi vonatkozású problémájával a külügyminisztérium-
hoz". ígéretet tett azonban arra, hogy — „mint ezt már a 
gyakorlat alapján is tettük" — minden olyan esetben, „amely 
elvi jelentőségénél fogva túlnő a művészi kérdések területén, 
a Külügyminisztériumhoz fordulunk".23 

Az élő irodalom serkentése érdekében a Tanács több iro-
dalmi pályázatot hirdetett meg. Az 1947-es novellapályáza-
tára „közel 500 novella érkezett" be. A négyezer forintos első 
díjat Sziráky Judit, a háromezer forintos második díjat Sőtér 
István, az ezerforintos harmadik díjat Sándor Kálmán, Palo-
tai Boris és Csákány András nyerte el. A megdicsértek között 
szerepelt Erdei Sándor, Ruffy Péter és Szegedi Boris.24 — 
„A Művészeti Tanács a modern magyar irodalomban való 
tájékozódás, sorsdöntő művészeti, társadalmi és történeti 
kérdések tisztázása céljából" irodalomtörténeti pályázatot 
hirdetett meg 1948. december 1-i határidővel, 25 000 forintot 
ígérve a győztes pályaműnek. „A kritika kritikája" címmel 
kiírt másik pályázattal a korabeli „magyar kritika szűk látó-
körét, felelőtlenségét, a nemes bírálói mérték elsekélyesedé-
sét" akarta bírálat alá venni; s azt várta a pályázóktól, hogy 
megkísérlik „a tisztulás folyamatának feltárását". Itt tízezer 
forint volt az első díj.2° (E pályázatok eredményéről nem ta-
láltunk híradást.) - A Művészeti Tanács az Új Hold című 
folyóiratban „az új magyar írónemzedék számára irodalom-
történeti tanulmánypályázatot hirdetett", s a beérkezett 26 

23 Alkotás, 1948. j a n . - f e b r . II. évf. 1 - 2 . 2.; VKM VII. 100.067/ 
1947. 

24 Jelentés az „Alkotás" novellapályázatának eredményéről. Alko-
tás, 1947. szept. —okt. I. évf. 9—10. 2.; Vidor Miklós: A magyar 
Művészeti Tanács. Olvasó Nép, 1 9 8 3 - 1 9 8 4 tele 2 9 - 3 7 . 

25 Új pályázataink. Alkotás, 1947. szept. —okt. I. évf. 9—10. 2. 
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pályamű közül — 1948 tavaszán — első díjjal (1500 Ft) 
Kotzián Katalin „Petőfi Apostoláról írott tanulmányát", má-
sodik díjjal (1000 Ft) Vidor Miklós „Stefan George című" 
dolgozatát jutalmazták.26 

Az írói munka anyagi megbecsülését s az írók egziszten-
ciális érdekeinek szolgálatát fontos feladatának tartotta az 
Irodalmi Szaktanács. Ennek egyik dokumentuma a minisz-
ter által kiírt „Dunatáji ösztöndíjpályázatról" adott véle-
ménye: 

„. . . az írók bekapcsolása az eleven életbe, a baráti államok s a magyar 
vidék társadalmának közvetlen közegébe, bármennyire kívánatos és 
értékes gondolat is, csak úgy valósítható meg, ha . . . ösztöndíjuk 
összegszerűen tetemesen megnő az eddigiekhez képest (az itthon 
maradt családról is gondoskodni kell) . . . mindezeket, mint az írói 
sors létkérdéseit tartottuk fontosnak".27 

A Művészeti Tanács munkáját 1948 második felétől egyre 
jobban nehezítette az új kultúr- és irodalompolitika irányí-
tóinak bizalmatlansága, ami a lassú elsorvadáshoz, majd — 
1950 februárjában — a hivatalos megszüntetéshez vezetett 
(53/1950. M.T. sz. г.). 

Kassák Lajos folyóirat-szerkesztői törekvéseiről az útnak 
indító programcikkekben tájékoztatta olvasóit. Az Alkotás-
ban cím nélkül fogalmazta meg felelős szerkesztői gondola-
tait: 

„Emlékezünk és az értelem fényénél keressük az utat, amely a töké-
letesség birodalma felé vezet. Kötelességek nélkül élünk, de azt mond-
hatnók, felszabadíthatatlan rabszolgái vagyunk hivatásunknak. 
Emberek, akiket az alkotó szenvedély tart megszállva, nem a leg-
kisebb ellenállás irányában haladunk, hanem mindenáron át akarjuk 
törni a falakat, amik mögött úgy hisszük, meglelhetjük a titkok 
kulcsát. Magányosak vagyunk, mondják s ez igaz is a szó lírai értel-
mében, de a mi magányosságunk emlékekkel terhes és fehérre izzott 
a vágyak tüzétől. Nem szakadhatunk el a múlttól s nem térhetünk ki 

26 Tanulmány-pályázat. Újhold, 1946. júl. 123. Újhold-pályázat 
eredménye. Alkotás, 1948. márc. — ápr. II. évf. 3—4. 2. 

27 VKM VII. 217.351/1948. 
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a feladat elöl, hogy hírt adjunk a jövőről. Ellentmondók vagyunk, 
de önmagunknak is ellentmondunk, ha arról van szó, hogy felfedjük 
a való igazságot. Nem sodródunk az árral, a parton állunk, de nem 
mint a bámészkodók, vészjeleket adunk le, ha látjuk a veszedelem 
közeledtét. Nem egyszer szemünkre vetik, hogy félrevonulunk a napi 
küzdelmektől, holott mi természetünknél fogva semmiből sem tudunk 
kimaradni. Nincs olyan dolga és jelensége a világnak, ami ki nem 
váltaná belőlünk a boldogság mosolyát, vagy a bánat könnyeit, bárha 
igaz, sohasem a felszín tükröződik bennünk: a látszat okait s a tör-
vények forrását keressük. Kétségtelen, hogy szörnyű megpróbáltatá-
sokon estünk át s most itt állunk valaminek a befejeződésénél és vala-
minek a kezdeténél. Társadalmi lények vagyunk, magától értetődik, 
hogy elsősorban társadalmi visszáságainkat érzékeljük. Ha akarnánk, 
se maradhatnánk ki a folytonos küzdelemből, amit ránk mért a sors 
s mi tudatosan is keressük a módját és lehetőségét annak, hogy része-
sei legyünk mindannak a tevékenységnek, amely az ember testi és 
szellemi erőit felszabadítja a gazdasági élet eldologiasodása és az 
osztályérdekeltségek nyomása alól. Vigyáznunk kell, hogy túl ne rohan-
junk önmagunk határainak lehetőségein, ne merüljünk el a múlt 
siratásában és ne hódoljunk be káprázatoknak a jövőt illetően. Leg-
igazibb hivatásunk, hogy felfedjük a rejtett összefüggéseket és nevén 
nevezzük az eddig ismeretlent. Ezt tették minden korok művészei 
s ezért van, ami alkotásaikból örökségül ránk maradt, egy világot 
őrzött meg számunkra, aminek külső jellegzetességei rég elmerültek 
a feledés homályában. Egy épület romjai tudatosítják bennünk az 
akkori társadalom gazdasági rendszerét, a benne élő emberek térkép-
zetét, eszmei magatartását, ugyanígy egy kép, szobor, zenei kompozí-
ció, költői képzettársítás, mindmegannyi reális dokumentuma az idő 
múlásával eltűnt szokásoknak, eszméknek és érzelmi megnyilvánulá-
soknak. Valószínű, hogy az akkori művész sem előírás szerinti szol-
gálatot kívánt teljesíteni alkotásaival s mégis, mint aki a lényeghez 
nyúlt hozzá, zárt egységes szerkezetbefoglalta korának jellemző sajá-
tosságait. Mi sem akarunk ennél sem többet, sem kevesebbet. Minden 
törekvésünk odairányul, hogy szabadon adhassuk magunkat, hiszen 
mély meggyőződésünk, hogy alkotásaink tartalmi és formai jelleg-
zetességét korunk lehetőségei szabják meg. Nem a semmiből merít-
jük mondanivalónkat és néma véletlenek formáljákalkotásainkat. Igaz 
viszont, hogy nem is objektív tükrei, hanem szubjektív alakítói va-
gyunk a világképnek. De ezt a szubjektivitást is a társadalom ölén, 
anyánk emlőiből szívtuk magunkba. Ez a szubjektív alakító készség 
adja meg számunkra a lehetőségét annak, hogy más-más oldalról 
pillantsuk meg a dolgokat és más-más hangsúllyal fogalmazzuk meg 
értelmünket. Végzetes bűn lenne tehát bírói ítéletet hozni élő művé-
szetünk különböző irányzatai ellen. Legyünk meggyőződve felőle, 
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hogy minden igaz művész a maga módján a valóság gyökeréig akar 
leásni és az egyértelmű igazságot szeretné kimondani. Tudva ezt, 
lapunknak nem kívánunk körülhatárolt irányzatot,vagy szűkebb érte-
lemben vett csoportjelleget adni. Mindazokat szívesen látjuk, akik 
hivatottak az alkotásra, az igazság, a béke és a szociális fejlődés nevé-
ben kívánnak szólni. És a kész értékek múzeumává sem akarunk 
patináskodni, a legfiatalabb nemzedék is hozzánk tartozik, a mi foly-
tatóink s mint a jövő pionírjai, egyben a jelen arculatának lelkiismere-
tes és igényes formálói is. Nem avatkozunk bele más irányú tevé-
kenységet folytatók szakmai ügyeibe s úgy kívánjuk, hogy bennünket 
se akarjanak a beavatatlanok formáink, színeink, szavaink, hangjegye-
ink helyes értékelésére és alkalmazására kioktatni. Ha szükség van 
ránk, méltányolják képességeinket. Vagyunk, mert lennünk kell, az 
egyetemes élet törvényei szerint. S hogy tele vagyunk hibákkal és 
fogyatékosságokkal? Ne ránk vessék ezért a követ, hanem arra a 
korra, aminek magunk is áldozatai vagyunk. Láthatjuk, forrongás-
ban, még véresen és szennyesen alakulóban van körülöttünk minden 
s mi hisszük magunkról, hogy azon az úton járunk, amely ebből a vér-
ből és szennyből, ahogyan már mondtam, a tökéletesség birodalma 
felé vezet. Az alkotás szenvedélyével és a fogalmazás tisztaságára 
való törekvésünkkel vázoljuk fel szabadságszeretetünknek és az 
igazság győzelmébe vetett hitünknek korszerű jegyeit. Nem vetítünk 
előre kötött programot, de megteszünk mindent annak érdekében, 
hogy hangsúlyozzuk a szellem jelentőségét és tehetségünkkel hozzá-
járuljunk korunk arculatának kialakulásához."28 

Az alkotó vallomásának, az esztétikus elméleti eszmefut-
tatásának és a szerkesztő világos koncepciójának ez az ötvö-
zete a „koalíciós időszak" kordokumentuma (ezért nem rö-
vidítettük meg). Egy év múlva — „Évfordulóra" címmel — a 
szerkesztő Kassák készített mérleget. Megállapítása szerint 
eredményeket tudtak felmutatni „az alkotás és az alakítás 
területén". Saját arcélük jellemzőjének azt tartotta, hogy „a 
még le nem higgadt, ösztönösen keresők és tudatosan újítók 
oldalára" álltak. Nem ültek törvényt „az úgynevezett termé-
szetelvű és az absztrakt művészet között" folyó vitában, mi-
vel „a magunk részéről sem egyiket, sem másikat nem tartjuk 
felülmúlhatatlannak és egyedül jogosultnak". Rokonszen-

28 Kassák Lajos: Előszó. Alkotás, 1947. jan. —febr. I. évf. 1 — 2., 
3 - 4 . 
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vük ugyanakkor az absztrakt művészeti irányzaté, mert „el 
sem tudjuk képzelni, hogy a művészetek eddigi formavilága 
kimeríthette volna az emberi szellem összes mondaniva-
lóit . . . " A következő év programját az 1848-49-es elődök-
re emlékezés, illetve a szellemükben történő munka határozza-
meg — írta. Példájuk a „fáradhatatlan tevékenységre" ser-
kenti őket, aminek lényege „emberségük elmélyítése és mű-
vészetük tökéletesítése", mert — véleményük szerint — „az 
új világkép kialakításához nem utolsósorban fontos tényező 
az ember kultúráltsága, társadalmi tudatosítása, a világ ed-
dig rejtve maradt értékeinek feltárása".2a 

A Kortárs főszerkesztője — más közönséghez szólva — 
más hangnemben fogalmazta meg célkitűzéseit: a meditációt 
nyilatkozat váltotta fel, amit a cím is kifejezett: Kortársaink-
hoz. 

„Sem a csökönyös maradiakat, sem a felelőtlen sznobokat nem akar-
juk kiszolgálni. A gyötrődő társadalomban, a hatalmas történelmi 
változások közepette hivatásunk tudatában vállalnunk kell a tevé-
kenységet, mely hozzásegít bennünket a valóság megismeréséhez és 
a fogalmak tisztázásához. [. . .] Kétségtelennek véljük, ahhoz, hogy 
az ország vérkeringését megindíthassuk, ellentéteit erkölcsi szinté-
zisbe foglalhassuk, tudatosan foglalkoznunk kell kultúréletünk el-
mélyítésével, szellemi láthatárunk kitágításával. [. . .] . . . ránk is 
várnak megoldandó feladatok, hiszen a művészet és irodalom nem az 
élet valóságán kívül lévő absztrakció, hanem aktív kutató és meg-
formáló erő, amely az emberi közösségben gyökerezik és ugyanezt 
a közösséget ajándékozza meg gyümölcseivel. [ . . . ] . . . múlhatat-
lanul szükségesnek látjuk, hogy a roppant erőfeszítést végző munkás, 
az idő viszontagságaival küzdő paraszt, a válaszút előtt álló értel-
miség kezébe olyan folyóiratot adjunk, amelynek eszmei tartalmában, 
formatisztaságában a saját megbecsülését is közvetlenül észreveheti. 
Lapunk nem napi fogyasztásra szánt tömegcikk, hanem kultúréle-
tünk tisztára csiszolt tükre legyen, érdemes a vele való foglalkozásra és 
könyvtárunkban való megőrzésre. [ . . . ] . . . hisszük, hogy formáink, 
színeink, szavaink, ritmusaink mennél mélyebben hatolnak be az 
egyén, a család, a nagy közösség életébe, annál igényesebbé, helytál-

29 Kassák Lajos: Évfordulóra. Alkotás, 1948. jan. —febr. II. évf. 
1 - 2 . , 3 - 4 . 
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lóbbá válik az ember és annál könnyebben alakul ki az a társadalmi 
együttes, aminek a reményében elviseljük gyötrelmeinket és készek 
vagyunk a harc folytatására."30 

Kassák Lajos a néptömegek szellemi felemelkedését a tár-
sadalmi fejlődés feltételének tartotta, s erről is beszélt — 
1948. február 24-én — a magyar országgyűlés fórumán. Az 
évi költségvetési vitában szólalt fel. Kifejtette azt a meggyő-
ződését, hogy „a demokrácia megmaradása, fejlődése nem 
utolsósorban a népesség kulturáltságán múlik". Ez a feltétele 
annak, hogy „államformánk szociális és humánus" legyen. 
Az irodalom és művészetek részére — a „kultúrköltségve-
tésben" - előirányzott 40 millió forintról megállapította, 
hogy az — a régi rezsim 1938-as 26 milliójával szemben — a 
kormányzat népszolgálatának, illetve a művészet és irodalom 
megbecsülésének a kifejezője: „Soha ilyen anyagi és erkölcsi 
megbecsülésben ennek az országnak írói és művészei még 
nem részesültek." A költségvetés részleteivel kapcsolatban 
azt a véleményét fejtette ki, hogy kevés az, „amit az iroda-
lom kap", mivel „az irodalom az úgynevezett alapművészet. 
Irodalom nélkül nem élhetne és nem fejlődhetne sem a szín-
ház, sem az iskola". A kultuszminisztériumnak azt „aján-
lotta", hogy „létesítsenek állami könyvkiadóvállalatot, de 
nem olyant, amely a művészi élet alakulásába akar beavat-
kozni, hanem amely feladatának tartja az idegen és magyar 
klasszikus művek kiadását", hogy azokkal ellássák a könyv-
tárakat, ahonnan hiányoznak. Kérte a „Kultuszminiszter 
Urat, hogy gondoljon a festőkre, szobrászokra, akiknek 
múlhatatlanul szükségük lenne műteremlakásra". Javasolta 
„élő művészetünk múzeumának megszervezését" a Margit-
szigeten, amelyből „tizenöt-húsz év múlva át lehetne rostálni 
az abszolút értékeket a Szépművészeti Múzeum részére". 

Kassák az általa is képviselt modern művészeti törekvések 
propagálása és védelme érdekében is szólt a Parlamentben: 

3,1 Kassák Lajos: Kortársainkhoz. Kortárs, 1947. okt. 1. I. évf. 1. 
3 — 4.; György Péter: „Szemtőlszembe!" Alföld, 1987. márc. 
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Továbbiakban felhívom a Kultuszminisztérium figyelmét arra, hogy 
nagyon kritikus állapotba került a magyar művészet és magyar közön-
ség egymáshoz való viszonya. A magyar közönség általában alacsony 
fokon áll művészeti és irodalmi tekintetben. Ez nem a nép bűne, 
hiszen mesterségesen elnyomorították érzékenységét és igényességét. 
Irodalmunk ma sokkal magasabb és összetettebb szinten áll, mint a 
néplélek. Ebből állandó konfliktusok adódnak. Támadják a művésze-
ket, mint érthetetleneket, mint absztraktokat, mint olyanokat, akik 
a néppel nem tudják azonosítani magukat. Mi művészek viszont 
mélyen érezzük, hogy a népben gyökerezünk és a világban akarunk 
szétterebélyesedni. Természetesen ez a nép, mely múltjánál fogva 
alacsonyabb szinten áll, mint művészei, áldatlan konfliktusba kerül 
velük. 

Ebből következően azonban nagyon helytelen lenne, ha akár a 
politikusok, akár a társadalomszervezők a művészek szabad kísérlete-
zését, keresési lehetőségeit gátolni akarnák. Ebből sem a népnek, sem 
a művészeknek, sem a demokráciának nem lenne haszna. Meg kell 
találnunk a kiegyenlítődés módját s hidat kell építenünk a nép és 
művészei közéi31 

E gondolatok újabb kifejtésére a nyilvánosság előtt Kassák 
Lajosnak majd csak öt év múlva nyílt lehetősége — a volun-
tarista irodalompolitika jóvoltából. 

M. PÁSZTOR JÓZSEF 

A KASSÁKI ARS POÉTIKA METAMORFÓZISAI 
A 20-AS ÉVEKBEN 

A Tanácsköztársaság bukása után Kassák emigrációba 
kényszerülvén „átértékeli" korábbi társadalmi-művészeti 
programját. Kemény realitásérzékkel tudomásul veszi: azaz 
egyenesen ívelő forradalmi út, amelyet ő (és köre) egészen 
1919 derekáig járhatónak vélt, most hirtelen összekuszáló-

31 Országgyűlés Naplója. Hiteles kiadás. 1949. IV. köt. 
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dott: „csak egy út van egyenes, és ez az úttalanság" (11. 
vers) — ennek kell nekivágnia. Akár egyedül is. Ha kell, 
szembekerülve mindazokkal, akik továbbra is a forradalmi 
illúziók rabjai maradtak, s akik az emigrációban máris egy 
új forradalom, „világforradalom" előkészítését tűzték ki 
közvetlen feladatukul.1 

Ironikusan kezeli saját korábbi „apostoli" küldetését is: 
„Egy szerencsétlen megpróbálta a fából vaskarikát és bele-
törtek a fogai". (12. vers) Tisztában van vele: lassú, hossza-
dalmas tudatformáló munkára kell felkészülniük azoknak, 
akik az átmeneti vereség ellenére sem mondtak le a szocialis-
ta eszmények valóra váltásáról : „én az ember egyszerűségé-
vel közeledem feléd, s éppen csak az életed fordítottját aka-
rom tőled". (2. vers) 

A köréhez 1919-ig tartozó fiatalok jó része nem akarja 
tudomásul venni a Mesterben lezajlott változásokat, s to-
vábbra is olyannak szeretné tudni őt, amilyen 1919 derekáig 
volt: az „örök forradalom" eszméjét hirdető, lánglelkű pró-
fétának. Kassák azonban eltolja magától korábbi önmagát 
s a felé irányuló várakozásokat: „a mi dörgedelmes páto-
szunk egy fölmagasodó időben" jó és hasznos volt; de a for-
radalom vérbefojtása után ugyanez a pátosz „nem egyéb 
frázisok verklibe fogásánál". A fiatalok hamis úton járnak, 
amikor „szinte kaptafára készítik" még mindig a MA forra-
dalom előtti és alatti verseit, „mintha nem kellene mindenki-
nek vérrel és velővel éreznie, hogy a harcoknak egy új fázisá-
ba érkeztünk".2 

A MA körhöz ekkortájt csatlakozó Németh Andor és 
Gáspár Endre viszont ezt az „új Kassákot" érzik magukhoz 
közelállónak, s az európai művészetben zajló folyamatokat 
figyelemmel kísérve, fordítói munkájukkal közreműködnek 
a MA új profiljának kialakításában. Ez új felfogásban a mű. 

1 Erről bővebben lásd: G. Komoróczy Emőke: A 20-as évek 
Kassák-vitái. Literatúra 1986/1 — 2. 

2 Kassák: Fiatal költök. BMU 1922. dec. 27. 
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vész már nem „messiás" többé (s nem is „harangoz" a vilá-
got megváltó „új messiások" elé!); sokkal inkább „világ-
szem": átáramoltatva magán az élet jelenségeinek gazdag 
folyamát, kiszűri belőlük a „létesszenciát", majd a felfede-
zett „lényegi", „törvényszerű" életigazságoknak érzéki-szug-
gesztív forma-köpenyt teremt. így értékelődik át és telítődik 
új tartalmakkal a magyar irodalomban Petőfi óta megszokott 
Mózes-kép (a népvezér!): „a művész eleven tükör, és ha sze-
meid vannak, átadja neked a világot, mint Mózes egykor a 
két kőtáblát".3 

Gáspár Endre, Németh Andor, majd a MA-ban 1923 ta-
vaszától kezdve folyamatosan publikáló Déry Tibor propa-
gátori és értelmezői feladatokat is vállalnak az új költői sze-
reptudat s a velejáró formaváltozások elfogadtatásáért folyó 
küzdelemben.4 

A meghasonlottság rövid periódusa után (amit az irodalom-
történet Kassák „dadaista" korszakaként tart számon), 
párhuzamosan a világkép fokozatos kiegyensúlyozódásával, 
egyfajta belső — formai, konstrukcióbeli - rendezettség su-
gárzik fel a versekből. Kassák ezt nevezi a „formaaktivitás 
egyensúlyá"-nak; a konstruktív életérzésből fakadó konst-
ruktív formák szintézisét teremti meg. 

Gáspár Endre elsőként tárja fel a kassáki világkép és for-
makonstrukciók összefüggéseit — belülről azonosulva a 
kassáki eszmerendszerrel. Kimutatja, hogy e versek nem a 
forma, hanem a bennük foglalt „embertartalom" felől értel-
mezhetők. Kassák ugyanis „egész testi és lelki felépítésénél 
fogva munkás" — írja; formakereső nyugtalansága a „fel-
fordult" világban „új rendet" teremteni kívánó emberben 
működő ősi ösztönből fakad: gyúrja — formálja — életre 

3 Kassák Bevezetője a 2 x 2 című folyóirathoz, amelyet Németh 
Andorral közösen indít (Bécs, 1922. szept.). 

4 Déry: Új irodalom elé? Független Szemle 1923/9—10.; Németh 
Andor: Az értelmetlen versekről. Diogenes 1923. dec.; Gáspár Endre: 
Kassák Lajos, az ember és munkája. Wien Fischer V. 1924. 
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„bűvöli" az anyagot (a képeket —szavakat —mondatokat), 
saját élettartalmaival, szellemi egzisztenciájával itatva át. 
Verseiben tehát nem egy adott — kívülről vett — „témát" 
énekel meg, hanem belső érzésvilágának, a diszharmónián 
úrrá lett ember érzésvilágának teremt adekvát formát (ezért 
nevezi őket ,,témátlanok"-nak). A Tisztaság könyve címen 
egybefogott prózaversek ennek a kikristályosodott érzés- és 
tudatállapotnak kivetítődései.5 „A művész egység és a konst-
rukciók középpontja"; s mi, emberek, mindannyian „a világ-
konstrukció részei vagyunk. [. . . ] A tisztaság kristálytenye-
rén fekszünk és érezzük, hogy minden a mi belső, vérbeli ro-
konunk" (VI. prózavers). Kassák tehát a „transzcendenciát", 
az embernek a Kozmosszal, a világegyetemmel való össze-
függését teszi nyilvánvalóvá mindannyiunk számára — nem 
elvont, metafizikai síkon, hanem plasztikusan, szinte kézzel-
foghatóan érzékletes képekkel. 

Ugyancsak Gáspár Endre vizsgálja első ízben a magyar 
avantgárd és a nemzeti tradíció viszonyát elfogulatlan ob-
jektivitással. A berlini Der Sturmban közzétett tanulmányá-
ban" kimutatja azokat a szálakat, amelyek a Kassák-kört a 
Nyugat-mozgalommal egybekapcsolják. Az Ady nyomán és 
az ő példáját követve fellépő fiatalok — írja — komolyan 
vették a társadalmi és művészi forradalom szerves egységé-
nek gondolatát; csakhogy az előbbi veresége után a hang-
súly szükségképpen áttevődött az utóbbira — s ez magában 
foglalja az élet általános forradalmasításának gondolatát (is). 
Ez utóbbit illetően a magyar aktivisták —konstruktivisták a 
világ legradikálisabb művészei közé tartoznak: a szellem for-
radalmasítására törekszenek. Céljuk a proletariátus emberi 
öntudatának ébresztgetése a művészet által, s így — áttétele-
sen — egy jövőbeni társadalom-átalakító küzdelemre való 

5 A Tisztaság könyvéből címen a MA 1923. novemberi számában 
jelenik meg Kassák hat prózaverse. 

6 Gáspár Endre: Die Bewegung der ungarischen Aktivisten. Der 
Sturm 1924/7. 
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felkészítése. Épp ebben a lényegi kérdésben különböznek az 
úgynevezett „technikai konstruktivistákétól (Mondrian, a 
Bauhaus-csoport stb.), akiket ők a technika romantikusai-
nak tartanak. A „maisták" semmiféle közvetlen, aznapi ér-
deknek ( technikai, politikai, vagy akár hétköznapi „prakti-
kus" szükségletnek) nem vetik alá magukat. 

A MA-mozgalomról adott tablókép után Gáspár Endre 
részletesen bemutatja Kassák munkásságát, majd portrét 
rajzol a köré csoportosuló fiatalok egyikérői-másikáról is. A 
legtehetségesebbeknek s legeredetibbnek Déry Tibort és Rei-
ter Róbertet tartja; a Mester első korszakát utánzó epigonok 
hadát viszont ironikusan említi — mint olyanokat, akik nin-
csenek tisztában a végbement társadalmi változásokkal, s 
trombitaszóval akarják a halottakat, „halott" célokat feltá-
masztani. Úgy véli: a Kassák valóság- és művészetszemléleté-
ben végbement fordulat törvényszerű volt — most talált 
vissza önmaga gyökreihez, a talajhoz, amelyből vétetett, s 
amelyből minden élet sarjad. Prózavers-ciklusának „őstisz-
tasága", „ősegyszerűsége" az elsődleges forrásokban meg-
merítkező ember szilárd, érett biztonságtudatából fakad. Egy 
ilyen embert nem tudnak elsodorni a napról napra változó 
„divatok", hiszen a Mindenséggel érzi azonosnak önmagát 
(„szívünk körül kövek, állatok és növények virrasztanak" — 
idéz Gáspár Endre az V. prózaversből). Kassák e korszaká-
ban teljesítette be az ősi „törvényt" — véli: „Der Dichter 
wurzle tief in seinem Volke". 

Az ősi-modern versek Simon Jolán interpretációjában 
kapják meg sugárzó aurájukat. Még a „fiatalok" kísérletei-
nek is rangot és fényt ad, ha ő tűzi azokat műsorára. Kassák 
— mint korábban s majd később is - maga köré gyűjti a 
fiatalokat, és segíti őket elindulásukban. Antológiáik sorra 
jelennek meg a MA gondozásában.7 „Dadogásuk", forma-

' 1924 során a bécsi MA gondozásában megjelenő lírai antológiák: 
A MA 2. lírai antológiája (Déry Tibor— Glauber Henrik— Kassák L.— 
Nádass József—Reiter Róbert —Tamás Aladár versei), Fiatalok 
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kereső nyugtalanságuk - érthető - sok vitát vált ki; így 
1924 — 25 során új és újabb hullámokat vetnek az „új költé-
szet" értelmezése, létjogosultsága körüli polémiák. 

A budapesti Magyar írás (szerk. a volt maista Raith Tiva-
dar) köre már 1922-től kezdve folyamatosan támadja a bé-
csi MA újabb irányvonalát; formalistának, dekadensnek, a 
„káoszt" kiszolgálónak nevezi „művészeti forradalmukat".8 

Ők a „hittelenség" idején csakis a „hitteljes művészetet" 
tartják létjogosultnak, amely „a megkínzott léleknek vigasz-
taló, reményt adó szavakat kínál", s „leszállva az emberi lé-
lek mélyére, úgy szólaltatja meg az egyén örömét és bánatát, 
hogy abban mindenki a magáéra ismer".9 Ők Kassák első 
korszakát tekintik példaadónak, s azt kívánnák tőle, hogy 
első korszakának méltóságteli pátoszát megőrizve, egy ra-
gyogó jövő prófétája legyen továbbra is. Kassák viszont tisz-
tában van vele: „forradalmi apály" idején az ilyesfajta köl-
tészet légüres térben elpuffogtatott frázis csupán. 

1924-ben aztán a „hitteljes fiatalok" egyszerre indítanak 
koncentrált támadást a ,,1'art pour l'art formafedezékébe 
vonuló" Nyugat és MA, illetve a két „fővezér" (Babits és 
Kassák) ellen.10 Bács I. Endre Egy mozgalom margójára című 

könyve (Erg Ágoston, Győr Ferenc, Havas Ferenc, Szántó Pál, 
Vajda Miklós versei); A MA pesti antológiája (a MA 1924. februári 
számában): Gerő György—Gaál Gábor álneve — Kristóf Károly, 
Mária Béla, Pán Imre, Pápa József versei. 

8 Laziczus Gyula: Aktivizmus I—II. Magy. írás 1922/3 — 4.; majd: 
Hevesy Iván: A dadaista világnézet. Nyugat 1923/11. k. 191. 

9 Hevesy Iván: Költészet az új emberért. Kékmadár 1923; hasonló-
képpen: Raith Tivadar: Számadás. Magy. írás 1923/3., ill. Idők for-
dulásán, 1923/12. (uo.). 

l u Babits Mihály: A fiatalok című elutasító írására (Nyugat 1924. 
Ik. 159.) Raith Tivadar válaszol (Fiatalok — Magy. írás 1924. febr.); 
majd a márciusi számban heves vitacikkek sora támadja az „öregeket 
és megokosodottakat": Strém István: Új költők, Bács I. Endre: 
Egy mozgalom margójára, Melléky Kornél: Új világérzés, új művé-
szet, Sándor Kálmán: Az új művészetről, Márer György: Új művé-
szet és l'art pour l'art, Marton László : A l'art pour l'art haláláért. 

8 
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írásában kifejti, hogy az „új művészet"-nek mindenkor „új 
világérzést" kell közvetítenie (s természetesen, ez az új világ-
érzés — a 20-as évek derekán! — csakis egy spiritualisztikus 
Egység felé sóvárgó harmónia-vágy lehet!). Véleménye — és 
az egész Magyar írás köre — szerint a „régi kultúra" kiüre-
sedett, erkölcsileg sivárrá vált; az eszmény és cél nélküli 
nihilizmust csakis „az emberrel és mindenséggel harmóniá-
ban élő eleven religio": az új művészet győzheti le. Raith 
Tivadar pedig többször is vissza-visszatér az „új világnézeti 
szintézis" fontosságának kérdésére. Az új művészet — írja 
vitazáró írásában11 — „fel akarja szabadítani az embert", 
hogy átélhesse „az emberiséget jelentő etikus és kollektív 
erők működését és teljes lélekkel álljon a közösség szabad 
fejlődésének szolgálatában". A bécsi epigonok „új művészet-
nek híresztelt, furcsa és megokolatlan tehetségtelen handa-
bandázásával" szemben önmaguk „tökéletes, az elképesztést, 
meghökkentést, nyelvi szóvirágokat kerülő" verseit állítja 
példának. A tömeg megnyerése és nem „elrémisztése" kell 
hogy célként a költő előtt lebegjen. „A Nyugat költői lelkük 
elefántcsonttornyába zárkóztak — írja másutt is, többször12 —, 
az aktivisták pedig vasbetonból építették fel elzárkózott-
ságuk tornyát". Egyedül Kassákkal kapcsolatban ismeri el, 
hogy „szintetikus formáiból a Mindenséget átfogó új világ-
érzés" árad; de a többiek, a „kicsinyek", megmaradtak az 
anarchikus formabontásnál. 

A vita a Népszavában továbbgyűrűzik, most már elsősor-
ban az „érthetőség" kérdésére koncentrálva; s a művészet 
funkcióját itt a hozzászólók többsége arra a puszta tényre 

11 Raith T.: Új művészet (Zárszó a vitához). Magy. írás 1924. 
márc. 

12 Raith T .-.Az új költészetről. Népszava 1924. nov. 16. — ill. 
minderről még bővebben: A vasbetontorony költői. Magy. írás 1924/10. 

13 Vita a Népszavában: Szakasits Árpád: Új költészet. 1924. szept. 
7. — Kassák : Még egyszer az új költészetről, okt. 7. — Raith T. : id. 
írás nov. 16. — Erg Ágoston: Válasz (Szakasits Árpád és Kassák 
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redukálja, hogy van-e közvetlen „mozgató" ereje, lehet-e 
„agitatív" célokra használni, vagy sem?13 Az úgynevezett 
„Népszava-költők" még most is csak a „tömegművészet" 
kategóriájában gondolkodnak; az „egyszerű ember" érzés-
világához akarnak szólni, s a valóságot is az ő szintjére sze-
retnék redukálni. Amolyan Szabolcska Mihály-féle versek-
kel akarják megoldani a proletariátus „szellemi nevelését" — 
mint amilyen például Szakasits Árpád „Evvégi t>ers"-e:14 

„Szedd a lábad, pajtás, szaladnak az évek, 
Ne bámuld örökké a színét az égnek. 
Ha nem jön a hajnal, ne várd: fuss elébe 
Ne legyünk holt anyag Isten tenyerébe." 

Természetes tehát, hogy ugyanezen Szakasits Árpád a 
„modernkedő" fiatalokat „mint egyetlen rossz sípon zene-
bonáló társaságot" sommásan elítéli: „A nagy tömegnek, és 
különösen a mi nagy tömegeinknek ehhez a költészethez, 
amely különféle geometriai ábrák köntösében kérődzik, sem-
mi köze nincsen." 

Kassák védelmébe veszi a köré csoportosuló ifjakat. Po-
zitívumnak könyveli el, hogy „fölbuzgó erejükkel ki tudták 
magukat szabadítani az előttük járt művészgenerációk for-
mai és tartalmi hatása alól". Természetesnek tartja, hogy for-
máik — egyelőre — kaotikusak, hiszen benső énjük is kaoti-
kus még; s ha majd eljutnak a benső rendig, letisztulnak for-
máik is. Éppen ezért — hangsúlyozza — az „új költészet va-

Lajos cikkeire) uo. — Hevesy Iván: Az új művészeti irányok csődje 
dec. 7. A vitába az Új Genius (Arad) is bekapcsolódik: Komlós 
Aladár: Az új költők könyvei, 1924/6. — Fiatalok könyve, 1924/7. 

14 Szakasits Árpád verse a Népszava 1924. dec. 30-i számában jelent 
meg — s a többi szám is hasonló versek sorával van tele — például 
Mankó József: Láncok zenéje közt a nov. 28-i számában: „Zúgva 
cseng füledbe szüntelen a zaj, / Gyötrelmek, átkok emberprédája 
vagy, / S dobbanó szíveddel Istenről álmodol." stb. 

7* 
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lódi értékét, erejét, jelentőségét nem a fiatalok kísérletein 
kell (lehet) lemérni, hanem azoknak a költőknek érett és ki-
forrott versein, akik a „benső rendet" már megteremtették 
magukban. Saját 46. és 49. versét kínálja vitára („mondd ki a 
rendet, ami benned van"; „érezzük, hogy élünk; éjjel és nap-
pal időnk ábrázatán dolgozunk"). 

A vita lezárása után Kassák csakhamar eljuttatja a Nép-
szava szerkesztőségének hatrészes cikksorozatát, amelyben a 
„munkásmozgalom és művészet" viszonyáról, a művészet 
funkciójáról már korábban kialakított nézeteit összegzi.15 

Az I. részben a kultúra szerepét tisztázza az „emberré le-
vés" folyamatában, s „a magasabbszintű életigényességen 
alapuló szociális közösségek" kiépítését sürgeti;ezek nélkül 
nem lehet a szocialista társadalmat megteremteni. A kultúra 
„fogékonyabbá teszi, mintegy megműveli a lelket az élet dol-
gainak megismerésére és befogadására". Sajátos paradoxon 
azonban, hogy ezt csak az érzi és tudja, akinek már volt része 
katartikus, a psziché gyökeréig ható, emberformáló művészi 
élményben. A tömegben (egyenként, egyedeiben) fel kell éb-
reszteni tehát az igényt a kultúra „befogadására", tudatosít-
va bennük, hogy ez az ő elemi emberi érdekük ; nekik kell 
törekedniök a magas szintű alkotások megértésére, nem pe-
dig a kultúra-teremtő művészeknek kell a „tömegelvárások" 
alacsony szintjéhez igazodniok. Kassák pontosan tudja: a 
tömeg „az élet átlagát, a tápláló és egyben a lemarasztaló föl-
det is jelenti"; a talajt, amelyből minden magasabbrendű 
objektiváció sarjad. Ezért fontosnak tartja, hogy az alkotó 
megőrizze eleven kontaktusát vele, sőt megkísérelje a tömeg 
egyedeiben rejlő kreatív alkotó képességeket felszabadítani. 

A II. részben történeti áttekintést ad a különböző korok 
változó —módosuló kultúra —szemléletéről. Kimutatja, hogy 
a művészet a polgári társadalomban vesztette el azt a lényegi 
szerepét, hogy „lelket művelő hatalom" legyen; ekkor ala-

15 Kassák: Munkásmozgalom és művészet, I —VI. Népszava 1925. 
júl. 19., 24. 30., aug. 9., 13., 23-i számokban. 
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kult ki a kommersz, az aznapi „szükségleteket" kielégíteni 
kívánó, szórakoztató, iparszerű „művészet-imitáció". Az 
öntudatlan munkástömegek pedig — kellő műveltség, ítélő-
képesség híján — képtelenek védekezni az őket „embertelen-
ségben marasztaló posvány" ellen. 

A H I - I V . részben Kassák a megoldás módozatain töp-
reng. Semmiképp sem tartja célravezetőnek a lekezelő „kul-
túrát a proletárnak!" jelszót; még kevésbé ért egyet a „prole-
tárkultúrát!" követelőkkel (milyen komikus lenne — írja — 
például „proletár-csillagászat"-ról beszélni!) „Az ember ge-
nerális átformálásához" egyedül a „proletárt a kultúrának" 
jelszó vezethet: a kultúra által az emberben rejlő belső „élet-
tendenciákat" kell kibontakozáshoz segíteni (de nem a 
„destruktív erők" szabadon engedésével, mert az anarchiá-
hoz vezet!). Ha az ember lehetőséget kap a benne rejlő konst-
ruktív — életépítő — energiák pozitív mederben tartásához, 
akkor alkotó képességei kivirágzanak. Természetesen, nem 
minden emberből lesz művész — amire nincs is szükség! —, 
de a tömegből kinő mindenkor „az a néhány koncentrált 
alkotó egyéniség", aki hangot tud adni a tömegben szuny-
nyadó életérzéseknek, vágyaknak; így alkotásuk „szociális 
tett", „konstruktív, vagyis forradalmi művészet", még akkor 
is, ha a tömeg — egyelőre — értetlenül áll munkájuk előtt. 

Az V. részben az „izmusok" egymást váltó (és leromboló) 
folyamatáról ad Kassák áttekintést: a régi formák széttörése 
egy új szintézis számára készítette elő a talajt. Mégsem te-
kinthetők az elmúlt két évtized nagy harcai „fölöslegesnek"; 
hiszen az igazi művész a formával való birkózás közben is-
mer(het)te meg önmagát s az anyagot, amelybe életet kívánt 
lehelni. A művészet koronkénti „formaváltása" elkerülhe-
tetlen, hiszen az embernek (párhuzamosan a világról való 
tudása gyarapodásával) a Kozmoszhoz való viszonya is idő-
ről időre változik; a megváltozott világkép viszont termé-
szetszerűen maga után vonja a formák átrendeződését, hi-
szen „lehetetlen, hogy a fiú módosítás nélkül élje tovább az 
apa bármilyen nagyszerű életét". 
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A VI. (befejező) részben végigtekint Kassák az immár 10 esz-
tendőt megélt „MA-mozgalom" belső változásain: az illú-
ziókkal teli indulás messianisztikus pátoszát egyre távolibb-
nak, korszerűtlenebbnek érzi. Most is óvja a fiatalokat attól, 
hogy eme voluntarista világalakító hitet tekintsék követendő 
példának: a megváltozott történelmi körülmények között 
egy sokkal józanabb, ön- és valóságismeretre épülő életépítő 
programot kell kidolgozniok; amelyben a destrukció helyett 
a „konstrukcióra" esik a hangsúly. „Nem játsszuk a világ-
megváltót, isten paradicsomát ígérgetve holnapra, egysze-
rűen dolgozunk. [ . . . ] Tárgyakat és tényeket teremtünk tár-
gyak és tények ellen." 

Cikksorozata kíséretében elküldi 65. számozott versét, 
amelyben nemcsak új programját fogalmazza meg („tűz és 
kibonthatatlan titok van az ujjaimban az építés törvényeit 
hirdetem"), hanem a hazatérés vágyáról, „élete tavaszi kör-
nyéké"-hez való mély kötődéséről is vall szemérmes-kitárul-
kozóan:18 

„Megmosdom a fényben hogy tiszta és jószagú legyek 
neked 

a hullám bejön a szobámba hogy elvigyen 
vasszerkezeten állok 
kiáltásomban harcaid emlékei virágoznak" 

Kassák azt remélte: közeledésvágya elfogadásra, megér-
tésre talál vérei — testvérei — körében. Nem egészen úgy 
történt: az úgynevezett „mozgalmi köl tők" elutasítóan, a 
valódi nagyság iránti ellenérzéssel, s a „kicsinyek" minden-
kori irigy pozícióféltésével tekintettek rá. A lap szerkesztősé-
gének szándéka szerint itt a kultúra és a nevelés, tudatformá-
lás összefüggéseit, a munkásosztály és az egyetemes művé-
szet viszonyát kellett volna vitákban tisztázni, kikristályosí-
tani, — ehelyett a felszólalásokból csakhamar egy Kassák-

16 A 65. számozott vers a Népszava 1925. szept. 2-i számában 
jelenik meg. 
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ellenes oppozíció képe bontakozott ki, mégpedig nemcsak az 
„új" , hanem a „magas" művészet iránti ellenérzéssel!17 

A hozzászólók nagy része az 1924-es „fiatalok"-vita érveit 
variálja-folytatja, képet adva a korabeli munkásmozgalom 
szellemellenes kultúra-felfogásáról s arról a köznapi érde-
keket, az aznapiságot preferáló gyakorlatról, amely a prole-
tariátus szellemi képviseletét „gyanúsnak", sőt „káros"-nak, 
fölöslegesnek tartotta. 

Gergely Sándor radikális proletkultos véleménye szerint 
„fel kell égetni" az egész polgári kultúrát, s a művészetet 
direkt módon az osztályharc érdekeinek kell alárendelni. 
Peterdi Andor szembeszáll ugyan e „savonarolai szent düh"-
vel („Láncszemei vagyunk a fejlődésnek. Múlt nélkül nincsen 
jövendő"); s mintha Kassák nézeteit osztaná a művészet 
autonómiájának kérdésében is („Ne vállaljuk magunkra a 
szocialista politikusok feladatát"); azonban a művészet „ten-
denciózus" voltát ő is fontosnak érzi. Várnai Zseni azt hang-
súlyozza, hogy az „igazi nagyok" (Puskin, Tolsztoj stb.) 
mindig is „érthetően" szóltak „az egyszerű emberekhez". 
Miként lehetne az új művészet „szociális tett", ha azok szá-
mára, akiket át kíván formálni, belülről mozgósítani, „oly 
hozzáférhetetlen, mintha hottentotta nyelven volna írva?" 
Szakasits Árpád — költői gyakorlatától eltérően — moder-
nista szabad versben adja tudtára „a káosz szolgálói"-nak: 

17 Vitacikkek a Népszavában: Az egész vitát bevezeti Gergely 
Sándor írása\ Kultúra és munkásnevelés — júl. 12. —, majd Kassák 
cikksorozatának részleteivel párhuzamosan: Peterdi Andor: A ten-
denciózus irodalom, júl. 26. — Gyagyovszky Emil: Szocialista írók 
és vádak I. rész: aug. 7. — II. rész: aug. 15. — Szakasits Árpád: Föl-
szólalás az ö forma- nyelvükön egy keserű vitában (vers), aug. 12. — 
Tuba Károly: Irók,költőkésaimtnkásság,a.ug. 28.— Biró Dezső: Pro-
letárművészet vagy kassákizmus, aug. 30. — Mankó József: A munkás-
ság és az új irodalom, szept. 8. — Gró Lajos: Disputa, szept. 12. — 
Kapu Lajos: Talán mégiscsak létezem, okt. 11. Várnai Zseni a Nőmun-
kás aug. 15-i számában Tett az irodalomban címen fejti ki az „érthető-
s é g i r ő l véleményét. Az egész vitát Kassák értékeli (Zárszó a vitához) 
- NSz. okt. 11. 
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„a forradalom nyílvesszőit igenis mi hordjuk"; a dekadens 
bolondságokat mihamar „elviszi a szél", „de a harc dalait 
örökké zengi az Idő!" 

A Kassák-ellenes vezérszólamot Gyagyovszky Emil kép-
viseli, aki — „pártköltő"-nek érezvén magát — úgy hiszi: 
egyúttal „az egész világ költője". Felháborodik azon, hogy 
a Népszava szerkesztősége (mint egykor, az 1908-as Ady-
vitában) ismét lehetőséget adott arra, hogy „a munkások lap-
jában megrúgják a munkások költőit". Kassák számozott 
verseiből kiragadott „rettenetes és érthetetlen" részletek fel-
sorakoztatásával teátrálisan kikel ,,a fönti rémségek meg-
alkotója" ellen, aki a munkásság valódi költőit (mint Farkas 
Antal, Tuba Károly, Vanczák János stb.) támadja „és szo-
ciális tett teljesítését" követeli tőlük. 

A valódi indulatok igazában a Kassák-cikksorozat közlé-
sének befejezése után szabadulnak el. A „mozgalmi költők", 
akik „a mozgalom közkatonái"-nak tekintik magukat — 
Tuba Károly, Biró Dezső, Mankó József, Kapu Lajos — 
melldöngető frázisokkal bombázzák a „modern tollforgató-
kat", s büszkén hirdetik : „egyszerű szívekhez csak egyszerű 
szavakkal, és tiszta, egyszerű igazságokkal lehet közeledni. 
Kapu Lajos, akit Kassák kreált személynek hitt18 — meg-
semmisítő gúnnyal veti oda: „Igaza van Kassáknak: a mű-
vészet legyen az emberi érdeklődést felkeltő elementáris erő 
megnyilatkozása — de mi, a tömegek, örülünk, ha ezt a mű-
vészetet nem értjük." 

A még nagyon fiatal Gró Lajos, aki ösztönösen is megérzi, 
hogy a művészet kérdéseiben mindig a nagy költőnek van 
igaza, s nem az apróbb-nagyobbacska tollforgatóknak -
kísérletet tesz a vitázó felek összebékítésére. Nem tartja 
rendjénvalónak, hogy a támadók megfeledkeztek „Kassák 

18 Kassák a Zárszóban „tipikus újságírói viccnek" minősíti a vas-
munkás szerepeltetését a vitában. A Kapu Lajos által inkriminált 
vers nem jelent meg soha a MA-ban, és nem is Kassák írta, hanem 
Révai József, már a MA-ból való kiválása után. 
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elvitathatatlan nagyságáról és jelentőségéről a szocialista 
mozgalom szempontjából". Hogy Kassák új — „érthetet-
len" — korszakát hogyan ítéli majd meg a jövő, azt egyelőre 
senki nem tudhatja, legkevésbé mostani támadói. „Minden-
esetre: az arany nem vész el."19 

Kassák vitazáró cikkében némi keserűséggel, de szokott 
tárgyilagosságával szögezi le: „a vita [. . .] a hozzászólók 
többségének egyoldalúsága, sokszor nyílt rosszhiszeműsége 
miatt ellenem való gyűlölködéssé fajult." Egyenként válaszol 
mindenkinek, külön megköszönvén annak, aki jót (is) mon-
dott róla. Felidézi ő is — de más előjellel, mint Gyagyovszky 
— az 1908-ban Csizmadia Sándor vezérletével folyó Ady-el-
lenes hajszát, s furcsállkodva veszi tudomásul : íme, most őrá, 
a proletárok közül való proletárra akarják az „érthetetlen-
ség" és „idegenség" bélyegét rásütni! Majd jószándékát, hű-
ségét bizonyítandó, VI. prózaversét küldi el közlésre: „Ha 
nem virágoznának bennem lángok, amik feléd kiáltanak, 
már rég meghaltam volna. De a szív tűzből van és idegen 
ajtókon kopog. Látom a partokat, amik elfolynak mellettem, 
s szemeim előtt kinyílik a tér, a világossággal áldott."20 

A Népszava-vita tanulságait végiggondolva s mintegy saját 
korábbi érveit megerősítendő, Kassák csakhamar nagysza-
bású művészetelméleti tanulmánnyal lép a nyilvánosság elé. 
A korszerű művészet él! - ezt akarja komoly és megfontolt 

l s Gró Lajos ekkortól kezdve egyértelműen Kassák mellé áll; 
a Dokumentum egyik „oszlopos" tagja lesz, a Munka-korszakban 
pedig a szociofoto-mozgalom fő szervezője. 1942-ben írt, a magyar 
munkásirodalom fejlődését áttekintő tanulmányában kitüntetett 
szerepet juttat Kassáknak és József Attilának — szemben a munkás-
mozgalmon belüli korabeli hivatalos értékelésekkel. M. Pásztor 
József: Új írók, új Írások című válogatott dokumentum-kötetében 
(Múzsák, Bp. 1988.) részleteket tesz közzé a tanulmányból, s utó-
szavában felvázol egy rövid Gró Lajos-pályaképet is. 

2" A VI. prózaversa NSz. 1926. máj. 6-i számában jelenik meg; a tel-
jes ciklus (I —VI.) beépül Kassák Tisztaság könyve című kötetébe 
(1926. Bécs, Fischer Verlag - Bp. Horizont К.). 
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újabb érvekkel bizonyítani.21 Elsősorban a művészet ontoló-
giai problémáira figyel ; ezekből vezeti le a stílus, a forma kér-
déseit. A művészetet „mindennapi életünkből eredő" és arra 
visszaható „életmegnyilvánulás"-nak tartja; amely egy adott 
korszak életenergiáit, gondolati, érzelmi tartalmait zárja 
magába. E tartalmak a történelmi (életmód- és világképbeli) 
változások következtében meghaladottakká válnak ugyan, 
de el nem évülnek: „tökéletes" formájuk élteti őket tovább. 
Minden kor megteremti a maga érzelmi-gondolati tartalmait 
kifejező adekvát formarendszert. Az, amit a XX. század „új 
művészet"-nek nevez, abban különbözik a „régi"-től (azaz a 
XIX. századitól), hogy sokkal mélyebbre hatol a valóság lé-
nyegszerű összefüggéseinek feltárásában, nem marad meg a 
felszínnél — a „látvány"-nál — s a szubjektum belvilágából 
építkezik. Az „izmusok" felbontották, ízekre szedték a ta-
pasztalati valóságot, az „új művész" viszont „szintetizátor", 
aki önmagán belül, a részelemek közötti belső kapcsolatokat 
megértve és feldolgozva, egyfajta absztrakt harmóniát te-
remt, amit aztán érzéki-érzékletes, „konstruktív" formarend-
szerben sugároz szét. 

Éppen ezért tulajdonít Kassák a művész szubjektumának, 
világlátásának, teremtő kreativitásának mindennél fontosabb 
szerepet a műalkotások „formasugárzásának" megteremtésé-
ben. Esztétikájának első alapkérdése tehát magára a mű-
vészre vonatkozik: „Ki vagy és mii csinálsz ma?" Az alkotó 
— az ő felfogásában — önmagát a „társadalmi egész" auto-
nóm részének kell, hogy tekintse. Az emberiség humanizá-
ciója ügyének elkötelezett „kollektív individuum" ő, aki az 
életet a maga ellentmondásosságában szemléli, s a „fejlő-
dés" perspektíváját szemmel tartva, ez ellentmondások dia-
lektikus feloldására, meghaladására képes. Az ilyen művész 

21 A korszerű művészet él! című tanulmány első ízben a bécsi 
Testvér (szerk. Sinkó Ervin) 1925. okt.-i számában jelent meg; majd 
némi változtatással a Korunk 1926/2. számában, valamint a Tisztaság 
könyve című Kassák-kötetben. 
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„életmegnyilvánulása" - maga a mű, a formába zárt, em-
berileg jelentős „élettartalom" — a befogadóra az „igazság 
evidenciájával" hat, tehát: „szociális tett". Az igazán nagy 
alkotók mindig függetlenek koruk „mindennapi" valóságá-
tól, azaz az érdekek (politikai, közízlésbeli, praktikus hét-
köznapi) világától; ezért képviselhetik és fejezhetik ki az 
„egyetemesség" szintjén mindazt, ami a kor emberében mint 
nem tudatosított „benső valóság" él. 

A másik alapkérdés: „Mit tudsz csinálni az előtted lévő 
anyaggal?" A művész a valóság lényegszerkezetéig intellek-
tuális vagy intuitív munkával jut el, megragadva a jelenség-
halmaz mögött rejlő „tiszta totalitást"; amit aztán úgy öltöz-
tet hús-vér ruhába, hogy a jelenség-szinten áttündököljön a 
lényeg (azaz: nem magukat a tárgyakat jeleníti meg, hanem 
a tárgyak —dolgok—jelenségek közötti viszonyrendszert). 
Ezért a művész munkája: a valóság esszenciális összefüggései-
nek feltárása, újraértelmezése-újjáteremtése (teremtő krea-
tivitás). 

Az ontológiai problémák tisztázása után Kassák végig-
tekint a XX. századi izmusok egymást váltó „láncreakció"-
ján; több mint két tucatnyit különböztetve meg a négy alap-
izmus (futurizmus — expresszionizmus — kubizmus — 
konstruktivizmus) „leányági leszármazottai"-ként. Az avant-
gárd mozgalom romboló szakasza széttörte a gondolkodás 
és életszemlélet hagyományos sztereotípiáit — írja, s lerán-
totta a leplet a látszatharmóniáról, a szépség álarca mögé 
rejtőző élethazugságokról. A rájuk épülő szintézis (a „konst-
ruktív", „korszerű művészet") a megértett valóság életépítő 
tendenciáit fejezi ki, egyfajta bensőleg teremtett rend- és to-
talitásigényt, a fájdalom és szépség különös ötvözetéből szü-
letett belső harmóniát, amit a művész a valóság ellentmondá-
saival való birkózás során alakított ki magában, ezért meg-
ingathatatlan, s szilárd erkölcsiségre épülő. 

„Ma 1925-öt írunk — zárja tanulmányát Kassák — s ha 
az új művészetről akarunk beszélni, nem szükséges többé, 
hogy ezekről az iskolákról szóljunk. A gyermek megtanult 
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járni, beszélni és gondolkodni, s most itt áll előttünk az iz-
maiban kiteljesedő férfi." 

Kassákkal nagyjából egy időben Dienes László is hasonló 
szellemben tárgyalja a modern művészet problémáit.22 Ő is 
korrelációs kapcsolatokat mutat ki „művészet és világnézet" 
között. A művészi megismerést, illetve a műalkotás értelme-
zésén át a befogadói megismerést ő is a tapasztalati valóságon 
túlmutató, a lényegi összefüggésekre irányuló, a dolgok ben-
ső valóságát kutató s feltáró munkának tekinti, amelynek so-
rán az ember (alkotó, illetve befogadó) tisztázza saját viszo-
nyát a valósághoz, felméri a világban elfoglalt helyzetét, 
megteremtve önmagában az élet-átalakítás lelki diszpozí-
cióit. Ezért tartja ő is meddőnek, fölöslegesnek a „direkt agi-
táció"-jellegű, „tömegmozgósító" művészetet: nem jut el a 
befogadó lelki gyökeréig, így hatástalan. A művészet funk-
ciójának vizsgálatán túlmenően „művészet és közönség" vi-
szonyát is sokszempontúan analizálja; választ keresve arra 
az alapkérdésre: „miért nem érti a ma embere a ma művésze-
tét?" „Fordulóponton, a régi és új világ mezsgyéjén állunk 
- írja. — A régi hitek, régi meggyőződések elvesztették ere-

jüket", ugyanakkor az emberek többsége továbbra is „a régi 
formákat hordja magában, a régi, évszázadokon át beideg-
zett módon gondolkozik". Ezért áll távol az „egyszerű em-
ber"-től az „új művészet", és nem formái miatt. A művész 
viszont „felérzi" saját korát ellentmondásaival együtt; benne 
világképpé sűrűsödik „mindaz a sok kiforrott és kiforratlan 
vágy és tett, ami egy kor lelkiségét alkotja". A kortársak azért 
nem ismernek magukra az adott kort leginkább és legtökéle-
tesebben kifejező művekben, mert bennük sok minden nem 
tudatos még abból, „ami a költő világképének már alkat-
része". Ezért előzi meg korát minden igazán nagy művész, s 
így neveli alkotásaival „ú j világlátásra" az utána jövőket. 

22 Dienes László: Művészet és világnézet. Kolozsvár 1925. (id. 
részek: 2 8 - 3 0 . , ill. 9 1 - 9 6 . ) . 
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Mindkét tanulmány máig érvényes „üzenete": csak az 
autonóm, önelvű művészet teljesíti be társadalmi feladatát; s 
aki a művészettől valamiféle direkt „szolgálatot" vár (akár 
politikai, akár közemberi értelemben), az megöli magát a 
művészetet, elpusztítja humanizáló lényegét. 

1925 —26-ra elcsitulnak nagyjából az izmusok-kavarta vi-
harok, s a magyar szellemi élet egészében felerősödnek az 
„új szintézis", „új harmónia" megteremtésére irányuló tö-
rekvések.23 

* 

Kassák egyre idegenebbül érzi magát Bécsben, s kezdi ha-
zatelepülését előkészíteni.24 A bécsi MA utolsó számainak 
anyagát a köréhez tartozó hazai fiatalokkal közösen a „365" 
címen kiadott budapesti lapban is megjelenteti.25 Kollár Imre 
álnéven írt Bevezetőjében számvetést készít a „Nyugat vo-
nalából kikanyarodott" fiatal alkotó generáció útjáról. Most 
is elsősorban azért rója meg őket, mert az ő első korszakát 
utánozzák, ahelyett, hogy a „kor szavára" figyelnének! „Ha 
1918-ig manifesztumokat szerkesztettünk, jelszavakat ter-
meltünk, az az akkori időben élő", a kor szavát megértő 
„erőmegnyilvánulás" volt. Ugyanaz ma, a „megváltozott vi-
szonyok közepette" nem több „üres vaklármánál". Nem he-

23 Kassák és Dienes László tanulmánya — bár némiképp más elő-
jellel — illeszkedik abba a vonulatba, amit a Nyugat ez idő tájt 
programszerűen meghirdet az 1925. okt.-i számában: Babits: Új 
klasszicizmus felé; majd a nov.-i számában: Komlós: Örök dolgok 
felé. 

24 Simon Jolán, akinek leánykori nevére kiállított érvényes útlevele 
volt, felvette a kapcsolatot a hazai irodalmi fórumokkal (Nyugat — 
Világ — Esti Kurír — Népszava stb.), s lépéseket tett Kassák vissza-
honosítása ügyében (Kassák 1926. febr. 22-én kelt útlevélkérelme, in: 
Kassák-archívum). 

25 A 365 mindössze két számot ér meg (1925. ápr.—máj.). A külön-
válás után a fiatalok Fundamentum címen új röpiratot adnak ki 
Szegeden, de ez az első szám után elhal. 
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lyesli, hogy „a szabad versekben onanizáló", s „majdan 
megépítendő" szavakkal dobálózó ifjúság „bátyjait", a Nyu-
gat íróit semmibe veszi, sőt támadja, hiszen ők „még a mes-
terségbeli tudás" alapjaival sem rendelkeznek; ugyan „ki 
tud közülük olyan dantei komolysággal bolyongani a felüle-
teken, mint pl. Babits?". 

A MA utolsó számának Horizont című részében (ami vál-
toztatás nélkül átkerül a 365 második számába) hadat üzen 
„a modern jelszavak alatt úszó művészetimitáció"-nak, ami 
nem egyéb, mint „elrettentő giccs", komolytalan, felelőtlen 
„antiszociális dilettantizmus", frázishalmozás. „Ez nem mű-
vészet, nem új és nem régi. [. . .] Szelíd adagolásban nevetés-
re ingerel. De ha sokat adnak belőle, kártékony." 

Viszont azoknak a fiataloknak, akik valóban komolyan 
veszik „az új művészetet mint az új szociális ember életének 
adekvát kifejeződését", szeretne továbbra is fórumot bizto-
sítani. Ezért — a köréhez tartozókkal együtt — mihamarabb 
csatlakozik az 1926 februárjában Kolozsvárott induló Ko-
runkhoz.26 

1926 kora nyarán még vendégszereplésre megy Párisba, 
ahol az ott élő magyar emigránsok nagy érdeklődéssel fo-
gadják. Kiállítást szerveznek képarchitektúráiból; június 
14-ér tartott modern művészeti előadóestjükön az akkor kint 
élő Illyés Gyula is szerepel. Kassák megerősíti korábbi kap-
csolatait az európai avantgárd élcsapatával. Majd Bécsbe 
visszatérve még erdélyi előadókörútra indul, amit a volt 
„maisták" szerveznek;27 s aztán szép csendben, feltűnés nél-

26 A Korunk már a 2. — 1926. márc.-i — számában hozza Kassák 
tanulmányát a „korszerű művészet"-ről, majd ezt követően: A reklám 
(4. sz.) — E/jünk a mi időnkben! (5. sz.) — Az új orosz film (6. sz.). 
A Dokumentum megindulása után a kapcsolatok még inkább meg-
erősödnek köztük; s bár a szerkesztést 1929. jan.-tól gyakorlatilag 
Gaál Gábor veszi át, Kassáknak és körének egészen 1930. derekáig 
jut hely a lap hasábjain. A Korunk értékeléséhez lásd: 50 éves a 
Korunk; PIM kiadványa, Bp. 1977. 
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kül megérkezik Budapestre.28 Még ugyanezen év decemberé-
ben megindítja új folyóiratát, a Dokumentumot.2<J 

Az 1. szám élén A Nyugat 20 éves című beköszöntő áll, 
amelyben a főmunkatársak rendkívüli önbizalommal elha-
tárolják magukat a rangosnak, de már konzervatívnak tar-
tott „beérkezett" nemzedék oly sok vihart megélt fórumától: 
„nem leszármazottainak, csak egyfajta oldalági rokonainak 
érezzük magunkat, és elismerjük : 20 éves erőfeszítések és 
jelentős eredmények után még mindig nem halt meg". 
De mert „az új mondanivalójú és új formanyelven beszélő" 
baloldali fiatalság előtt nem nyitotta meg kapuit, s csak saját 
„epigonjait" támogatja, ezért a „komoly fiatalság" most ön-
erejéből teremti meg a maga fórumát, nem várva arra, hogy 
a Nyugat üsse őt „férfivá". 

Gáspár Endre már az 1. számban szól arról, hogy a tehet-
ségek valódi kibontakozását csakis egy „kommentáló"-értel-
mező kritikai gyakorlat segítheti; az úgynevezett „normatív 
kritika" inkább csírájában elfojtani igyekszik az új kísérlete-
ket. Ugyané számban Németh Andor az „új költészet" lét-
jogosultságát igyekszik igazolni — mintegy a Korunkban-

27 Dienes László 1926. aug. 13-án kelt levele Fábry Zoltánhoz: 
„Kassák hamarosan ide is érkezik, előadásokat, ill. estélyeket fog 
tartani Erdélyben" (in: Fábry Z. Vál. levelezése; Madách K., Bra-
tislava 1978. 459. о.). 

28 Zelk Zoltán Vezér Erzsébetnek adott interjújában (Ne csinál-
junk legendákat) emlékezik Kassák hazatéréséről, Kritika 1987/8. 

29 A Dokumentum magyar—német—francia nyelvű; főmunka-
társai a bécsi MA köréből kerülnek ki (Déry —Illyés— Nádass József— 
Németh Andor). Munkatársainak nagy része szintén dolgozott a 
MA-ban (Gáspár Endre, Erg Ágoston, Kristóf Károly, Gerő György, 
Pán Imre, Szegi Pál stb.); az újak pedig nagyrészt a Népszava köréből 
„csatlakoztak át" (Gró Lajos, Kovács György, Jemnitz Sándor, 
Justus György, Danziger Kálmán, Fenyvesi Andor, Székely Béla stb.). 
Az ifjú Zelk(ovits) Zoltán s a már nagy tekintélyű Füst Milán is kap-
csolatot keres a rendkívül izgalmasnak ígérkező folyóirattal. A kitűnő 
munkatársi gárda ellenére a lap mindössze 5 számot ér meg: 1926. 
dec.—1927. máj. 
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folyó polémiához csatlakozva.30 A közvélemény eleinte nem 
is fogadja ellenségesen az új folyóiratot. A Népszava köréhez 
tartozó Gró Lajos és Jemnitz Sándor elismerő kritikát ír 
róla — majd mindketten csatlakoznak a „törzsgárdához".31 

A folyóirat gazdag szépirodalmi anyaga (Déry Tibor, 
Illyés Gyula, Nádass József, Zelk(ovits) Zoltán és Kassák 
szürrealista „szövegei") kitörölhetetlen nyomokat vésett a 
magyar költészet szívósan védelmezett tradicionális szöve-
tébe, s a később induló új s újabb költőnemzedékek mind-
máig merítenek e kiapadhatatlan forrásokból. A Dokumen-
tum és a Korunk hasábjain zajlott az úgynevezett „homçk-
óra-vita", amely az „új vers" formarendszerét, értelmezési 
tartományát volt (lett volna) hivatott megvilágítani — nagy-
jából a kassáki ars poétika jegyében: „az új vers szavai nem 
az értelem szürke teherhordói, hanem nyers, a költő érzései 
szerint alakítható anyag". S a költészet — mint sajátos bel-
világú, önálló realitás — egy igazabb, tisztább világba vezeti 
az ember(isége)t: a „szabadság" birodalmába.32 

A Dokumentum nem pusztán „művészeti folyóirat"-nak 
tekinti önmagát, hanem mint a MA utódlapja, a szellemi 
nevelés orgánumának is. Kassák — híven korábbi tudatfor-
máló célkitűzéseihez — gazdag pedagógiai, pszichológiai, 
szociálpszichológiai anyagot közöl; propagálja a modern 
„tömeglélektani iskolák" eredményeit, a „kollektív indivi-
duum" nevelési esélyeit latolgatva s kutatva, hogy a „cse-
lekvés iskolája" — szemben a „könyv iskolájá"-val — mi-
lyen lehetőségeket teremt(het) a közösségi keretben felnövő, 

30 Dokumentum 1. sz.: Németh Andor: Kommentár (az új költé-
szethez) — Gáspár Endre : A kritika krízise. 

31 Gró Lajos: Kassák L. új szemléje — a Dokumentum. Korunk 
1927. jan. — J. S. (Jemnitz Sándor): Dokumentum (K. L. folyóiratá-
ról). NSz. 1927. jan. 1. 

32 Az úgynevezett „homokóra-vitához" (amely Déry Tibor: 
A homokóra madarai című költészetelméleti tanulmánya kapcsán 
bontakozott ki) lásd: Bosnyák István: Vázlatok egy portréhoz. Fórum 
K. Újvidék, 1975. 288—320. - illetve Csaplár Ferenc: Kassák körei. 
Szépirod. K., Bp. 1987. 8 7 - 9 8 . 
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de egyéniségét szabadon kibontakoztató individuum szá-
mára. 

Több cikk foglalkozik az európai, az orosz és az amerikai 
mindennapi életmód-, viselkedés- és testkultúra, társasági 
szokások, öltözködés-szociológia kérdéseivel, építészeti és 
életberendezési problémákkal, a lakáskultúra ökonámiájá-
nak, mentáihigiéniájának feltételeivel stb. - azaz egy álta-
lános, gyakorlatias „esztétikai kultúra", az emberi szépér-
zék nevelésének lehetőségével. Mindezt gazdag illusztrációs 
anyag egészíti ki (fotokompozíciók, épülettervek, képkonst-
rukciók, szürrealista montázs-összeállítások, mechanikai 
szerkezetek, különböző reprodukciók a modern művészet 
európai nagyságaitól stb.). Majdani kiváló filmszakemberek 
(Gerő György, Gró Lajos) figyelnek a filmvilág eseményeire; 
mozdulatművészeti, zeneelméleti, tipográfiai, reklám- és 
színháztechnikai problémákról jelennek meg kitűnő — máig 
használható — írások, pedagógiai célzattal. A „művészeti 
nevelés" már korábban kidolgozott gazdag eszköztárát a 
vizuális-akusztikai- és kinematikus kultúra legújabb eredmé-
nyeivel gyarapítják. Kassák — híven ifjúkori elképzelései-
hez — a munkásosztályon belül egy magas felkészültségű, 
átfogó gondolkodású szellemi elitet szeretne felnevelni, 
amely az osztály emancipációjának vezetésére hivatott. 

A Dokumentum számon tartja és rendszeresen propagálja 
„testvérlapjait": 13 nagyváros összesen 19 hasonló célki-
tűzésű modern művészeti folyóiratát (Berlin: Der Sturm, 
Kunstblatt, Róma: Noi; Tokio: Mavo; Praga: Stavba, 
Pasmo; Bukarest: Integral, Contimporanul; Bratislava: 
DAV; Zágráb: Zenit; Basel: ABC, Das Werk; Lyon: Ma-
nomètre; Dessau: Bauhaus; Antwerpen: Het Overzicht; 
Amsterdam: De Styl; Páris: L'Esprit Nouveau, La Révolu-
tion Surréaliste, La vie des Lettres). Elsősorban a képzőmű-
vészeti rokon törekvések, a szellemi azonosság tudatosí-
tása a cél. 

E gazdag műveltségi anyag és friss kortársi tájékozódás 
ellenére sem tud a Dokumentum gyökeret ereszteni a hazai 

8 
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talajban. Az érdeklődés egyre inkább elapad körülötte; még 
a Bécsben oly sikeres MA-matinék mintájára szervezett Do-
kumentum-estek sem vonzzák a közönséget. Az első félév 
„tanulságait" összegezve a főmunkatársak elszánt daccal 
jelentik ki: „Kompromisszumra nem vagyunk hajlandók". 
De még nem gondolnak a lap megszüntetésére; sőt: a szám 
végén közzéteszik új munkatársakat és előfizetőket toborzó 
felhívásukat. Több szám mégsem jelenik meg: a lap csend-
ben, visszhangtalanul „elhal".33 

* 

Kassák tehát 1927 derekán ismét fórum nélkül marad. 
Átmenetileg több irányban is tájékozódik: csatlakozik az 
ekkor szerveződő Együtt gárdájához, illetve megerősíti kap-
csolatait a Népszavával, a Korunkkal és a Nyugattal. A Ko-
runk 1927 decemberi számában közzéteszi A hiányzó kritiká-
ról című írását, amelyet voltaképpen a Nyugatnak címez; s 
Osvát Ernő meg is nyitja kapuit ezután a Kassák köréhez 
tartozó fiatalok előtt. Ő maga azonban máris új kör szerve-
zéséhez fog: 1928 februárjában a Mentor könyvesboltban a 
hajdani MA-körös Schubert Ernő s a képzőművészeti főis-
kolás Trauner Sándor műveiből rendezett kamaratárlaton 
megismerkedik a modern fiatal festők egy csoportjával (He-
gedűs Béla, Korniss Dezső, Kepes György, Vajda Lajos stb.), 
akik Csók István és Vaszary János szemináriumain kerültek 
közel a Nyolcak és a magyar aktivisták szellemi-esztétikai 
örökségéhez. Márciusban maga is kiállítja ugyanitt képar-
chitektúráit, amit a hivatalos kritika ugyan fenntartásokkal 
fogad — de ifjú barátai annál elismerőbben.34 Ettől kezdve 

33 A Dokumentum történetéhez újabban lásd: György Péter: 
Az elsikkasztott forradalom (Kassák 1926 után). Valóság 1986/8. sz. — 
valamint: Aczél Géza: Kísérlet az avantgárd hazai megújítására 
(Kassák az emigráció után). Új írás 1986/9. 

34 Rabinovszky Máriusz: Kassák mint képépítész. Nyugat 1928/ 
I. k. 475/76., illetve: Nyigri Imre: Kassák L. kiállítása. NSz. 1928 
márc. 25. 
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ez a kis csoport néhány éven át hű tanítványa és lelkes híve 
lesz. Az ekkor még névtelen fiatal Tóth Imre is csatlakozik 
hozzájuk — akit aztán csakhamar Amerigo Tot néven vesz 
szárnyaira a világhír, s aki a kassáki „absztrakt művészet" 
szellemében alkotott egy életen át.35 Kassák maga azonban 
hosszú időre félreteszi az ecsetet — s képarchitektúrái nem is 
igen épülnek be a hazai köztudatba, szinte egészen nap-
jainkig. 

Az „új költészet"-tel kapcsolatos korábbi nézeteit is csak-
hamar felülvizsgálja, s kidolgozza új ars poétikáját. Szüksé-
gesnek érzi, hogy a nyilvánosság előtt is bejelentse: egy új 
korszakban, a korszak új követelményeihez igazodóan most 
más hangon, más eszközökkel kell dolgozniok.36 

„Tegnap még helyes volt, ha a körülöttünk lévő szörnyű realitások 
helyett egy realitás feletti realitásról fentáziáltunk, ma (nem azért, 
mintha már valami is rendbejött volna körülöttünk) csak rendező 
fantáziára van szükségünk; hiszen nem elmenekülni akarunk erről a 
világról" 

— hanem azt jobbá, igazabbá akarják tenni. Most is, mint 
korábban mindig, van ereje túllépni önmagán, ugyanakkor 
megőriz mindent, ami lényege szerint hozzá tartozott. „Te-
hát az, amit évekig csináltunk, rossz, tévedés volt? Nem. 
Csak továbbmegyünk. Ami tegnap cél volt, az ma csupán 
megtalált, kidolgozott részlet." Egyetlen könnyed mozdulat-
tal lerázza magáról a forma szövevényes technikai elemeit 
(„ha túlverekedtük magunkat a tegnapelőtt konvencióin, 
semmi szükségünk a tegnap tarkabarka külsőségeire"); ma-
rad csak a szilárd belső forma, a fegyelmezett, feszes szerke-
zet — egyfajta „klasszicizáló", puritán tisztaság, a végsőre 
redukált egyszerűség. 

35 Ez utóbbiról lásd: Weér Zsigmond: Interjú Amerigo Tottal. 1983. 
(megjelent: Somogy 1988/4.) Kassák és a fiatal képzőművész-csoport 
kapcsolatához lásd: Hegyi Loránd: A Munka-kör képzőművészeti 
tevékenysége. Ars Hungarica 1983/4. 

30 Kassák: Néhány megjegyzés az új líra fejlődéséhez. Századunk 
1928/3. 

8 * 
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S valóban: a számozott versek utolsó darabjain már érez-
hető ez a letisztultság, a végső lényegig lebontott meztelen 
őszinteség, ami a későbbi Kassák-líra puritán varázsát adja 
(„nincs egyebem ennél az éneknél, amit most neked éneke-
lek" - 98. vers). 

Komlós kissé maliciózusan, de a régi barát megkönnyeb-
bült fellélegzésével azonnal regisztrálja: „Az avantgarde mint 
mozgalom végérvényesen és visszavonhatatlanul kimúlt." 
Mivel Janus-arcúnak érzi az egész mozgalmat, ő is úgy véli : 
előremutató értékeit meg kell őrizni. „Felemás törekvései 
közül a közösségbe kapaszkodás akarása és a kort felérző 
készsége" segítette abban, hogy úrrá legyen „az álom és té-
boly ködképein".37 Gaál Gábor pedig egyértelmű helyesléssel 
nyugtázza: „Kassák és társai az előző évek heves formakí-
sérleti harcaihoz képest megálltak" ; maga Kassák — „a lá-
zadás annyi szép éve után" — lehiggadt; s „most egy más 
vonalra koncentrálja erejét".38 

* 

így ért véget a magyar avantgárd mozgalom fénykora.39 

Kassák 1928 szeptemberében új folyóiratot indít (a MUN-
KA-t); s maga is valóságfeltáró — szociografikus — regé-
nyek írásába kezd. 

G . K O M O R Ó C Z Y E M Ő K E 

3' Komlós Aladár: Az avantgarde estéje. Erdélyi Helikon 1928/3. 
38 Gaál Gábor: Az új magyar líra arcvonaláról. Korunk 1928. jún. 
39 A magyar avantgárd mozgalom történeti áttekintéséhez lásd: 

Bori Imre: Az avantgarde apostolai. Forum K. Újvidék 1972. Béládi 
Miklós: Az avantgárd mozgatom. In: Értékváltozások. Szépirod. K. 
Bp. 1986. 2 7 3 - 3 4 4 . 
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DÉRY TIBOR ÉS BERLIN 

(RÉSZLET EGY HOSSZABB TANULMÁNYBÓL) 

Bécsen és Párizson kívül Berlin játszotta a legdöntőbb szerepet 
a fiatalkorában szinte állandóan úton lévő szerzőnk életében. 

Berlinben már gyermekkorában megfordult, s emigrációja idején, 
a húszas évek kezdetén többször is vissza-visszatért ide. 1923-ban 
Bernáth Aurél vendégeként — ismerkedve a dada-, a konstruktiviz-
mus kezdeményezéseivel, az „oroszok": Chagall, Tatlin, Malevics 
képeivel, Moholy-Nagy László üvegarchitektúráival. 

Utóbb „üzleti ügyei" szólították a német fővárosba. Botcsinálta 
bélyegkereskedőként járta a tavaszi és őszi bélyegvásárokat — és csak 
lopva élvezte az „arany húszas évek" művészi metropolisának nappali 
és éjszakai életét: a kabarét, a mozit, a baráti találkozásokat. 

„Menekülés" egy szerelem elől 
(Berlin 1931-1932) 

A valódi, az „életre szóló" találkozásra, amely nemcsak kisebb 
ösztönzéseket vagy példákat adott, hanem Déry írói és emberi maga-
tartásában s írásművészetében is gyökeres változást, pályájának 
egyik legdöntőbb fordulatát készítette elő, csak később, a harmincas 
évek elején került sor. 1931. október 13-tól 1932. december 29-ig 
Déry berlini lakos lett, elmerülve a város hétköznapjaiban és élet-
vitelében. 

E közel egy és egynegyed évről utóbb maga is kitüntetett módon 
emlékezik meg önéletrajzában: 

„Az ebben az időben egyre hevülő német politikai élet 
— írja — ,mely az utcára kicsapva az emberek hétköznapjait 
is teljesen kitöltötte, látványos formáival megvesztegette 
írói képzeletemet, s napi harcain át feszesen összekapcsolt a 
valósággal. Európának a szovjet után akkor legnagyobb 
kommunista pártja reménytelen, de szívós küzdelmet folyta-
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tott a gyorsan fejlődő nácizmussal. Amikor 1932 őszén Hit-
lerék több millió szavazó vállán bevonultak a parlamentbe, 
azaz a világtörténelembe, s én másnap elutaztam Berlinből, 
már tudtam, hogy mi a dolgom. Majd negyvenéves koromra, 
tizenöt évi erőfeszítés után a valósághoz hazatalálva, vígul 
is íróvá lettem, lázadóból forradalmárrá."1 

Mindez azonban — mint hogy ezt a fenti szöveg is többé-kevésbé 
érzékelteti — nem egy tudatos önépítkezés, előre eltervezett program 
alapján alakult így, hanem az élet — sitt valóban helyénvaló a genius 
loci fogalmára utalni! — spontán folyamatában; ellentmondásosan, 
még azt is megkockáztatnánk: az érdekelt tervei és szándékai elle-
nére, írói és erkölcsi bukdácsolások közepette. S végső eredményét 
tekintve: tulajdonképpen csak utólag, a Berlinben szerzett élmények-
től eltávolodva érik be művé, illetve erkölcsi-politikai tartássá. 

Ne kerteljünk végül is kimondani: az 1931 ősze előtti időszak egy-
értelműen a válság szóval — emberi és írói válsággal — jellemezhető. 
Az ítélet nincs költői fejezetei a maga teljes mélységében és bonyolult-
ságában felfedték az Aranka-szerelem minden örömét és keserűségét.2 

Az öregkori visszaemlékezés természetszerűen a kapcsolat érzelmi 
vonatkozásait idézte föl a maguk szeszélyes cikázásaival — a halk 
ellágyulástól a csattogó indulatokig. Egy tartós kapcsolatnak azonban 
nemcsak érzelmi vetülete van. Más oldalról megközelítve, meg kell 
állapítani: e három-négy évig tartó boldog-keserű egymásba kapasz-
kodásnak valójában nem volt egzisztenciális távlata. Déry másból, 
mint írásból nem volt hajlandó megélni — legalábbis tartósan nem. 
írásai viszont nem tudták meghozni a kívánt jövedelmet. Aranka 
— Karinthy Frigyes felesége — nagystílű életet élt, s házassága köz-
tudomásúan zajos volt, örök hadakozásban telt. Ha el is válik — a 
gyakorlatilag még mindig pályakezdő szerelme mellett mi biztosítja 
megszokott életvitelét? 

A „pályakezdő" persze igazában nem pályakezdő már, de makacsul 
a maga útját járja. 1926-ban történt hazatérését követően semmi enged-
ményt nem tesz a hazai „közízlésnek". Sem a Nyugatnak, ahol 
debütált, s amely ekkorra lehiggadt, sajátos nemzeti program alapján 
állt, sem Kassák körének, amely a Dokumentum bukása után Munka 
címmel — a szociáldemokrata párt jóindulatától kísérten — egy új 

1 Lásd Önéletrajz. Új Hang 1955 9. 2 0 - 2 4 . , és D. T.: Botladozás. 
Bp. 1978. 1. köt. 23. 

2 Lásd mindenekelőtt a visszaemlékezés Ódivatú szerelem c. (19.) 
fejezetét. 
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folyóiratot indított a korszerű munkásművelődés ügyében, s amely 
az izmusok felől erőteljes fordulatot vett a realizmus irányába.3 Déry 
szürrealisztikus álma a szabadságról, az Ébredjetek fel! lebegő szövetű 
kisregénye, amelyet első „menekülése" idején — 1928 őszén — vetett 
Capriban papírra — érthető módon a „szélsőbalon", a K M P legális 
folyóiratának, a 100%-nak sem kellett.4 Makacsságában (tájékozat-
lanságában?) Déry még Moszkvát is megkereste: egy 1919-es ismerő-
sének, Szabados Sándornak ír, aki ott fontos posztot tölt be: a Kiadói 
Főigazgatóság egyik osztályvezetője, s fehéren-feketén megkérdi: 
nyílna-e mód művei orosz megjelenésére és honorálására? A válasz 
nagyon korrekt és baráti, mégis kiábrándító: 

„egy tényleg folyamatban lévő osztályharc idején itten csak 
olyan irodalmat tudnak értékelni, amelyik ebben az osztály-
harcban kifejezetten a proletárság mellett költ vagy mesél, 
. . . amely nem formában forradalmi, hanem lényegében az; 
aktíve, támadólag burzsujellenes, vagy propagatíve a szo-
cializmus építését szolgálja."0 

Maradnak hát — utolsó lehetőségként — a hazai napilapok, az 
Újság, a Pesti Hírlap Vasárnapja vagy a Pesti Napló. Az ismerős 
kollégák elvétve el tudják szívességből helyezni egy-egy versét vagy 
novelláját. Persze itt meg nemcsak az a követelmény, hogy azok ne 
legyenek „burzsujellenesek", hanem inkább az, hogy „szórakoztassa-
nak", lehetőleg ne érintsenek semmiféle társadalmi feszültséget.6 

Csoda-e, ha mindezek miatt nem érezte magát igazán otthon 
Budapesten, hogy Olaszországot követően többször is „menekült" 
— hol Mihályi Ödönhöz a Kassa melletti Bogdányba, hol — Némeh 

3 A Dokumentumról és Munkáról lásd Kassák Lajos visszaemléke-
zéseit: Az izmusok története. Bp. 1972. 287—315. 

4 A 100 %-ról lásd a szerkesztő visszaemlékezéseit: Tamás Aladár: 
A 100% A KMP legális folyóirata. Bp. 1964. 9 - 1 2 8 . , illetve Illés 
László: A 100% folyóirat kulturális irányvonaláról (1927—1930). 
In: Műveltség— művészet—munkásmozgalom. Bp. 1982., és I. L.: 
A megőrzött utópia. Bp. 1989. 7 8 - 1 0 3 . 

5 A betegségét a kaukázusi Kiszlovodszkban kezeltető Szabados 
Sándor levelének kelte: 1929. október 21. (P1M kézirattár). 

6 Ilyenek például: Odi et amo. (Vers.) = Pesti Napló Vasárnap 
1929. aug. 11. 181. sz. 6. - Vihar. (Vers.) = Újság 1930. jún. 22., 12. 
— Nyájak. (Vers.) = Pesti Napló 1930. júl. 19. 162. sz. 2. — A kanári. 
(Elb.) = Pesti Hírlap Vasárnapja 1930. okt. 19. 42. sz. 1 7 - 1 8 . 
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Andor társaságában — Prágába (1929), hol a Kitzbüheli Alpokba — 
most kivételesen a szeretett nő hivatását követve (1930).7 

A szakítás azonban, 1931 elején — mint az várható volt — mégis 
bekövetkezett. 

Az érzelmi és egzisztenciális védelmet Déry ismét a Szilasi házas-
párnál találja meg.8 A seb mély — és sokkal veszélyesebb annál, mint 
sejthető. Igazában az érzékelteti, hogy mélységeiről az érintett soha-
sem vallott. Egy bizonyos, hogy érzi: életre szólóan bizonyítani kell. 
Mindenekelőtt azt, hogy Aranka nélkül is lehet élni, s egyben azt is, 
hogy Budapesten kívül is tud érvényesülni, méghozzá jobban és ered-
ményesebben, mint valaha annak előtte. 

Szilasiék ezúttal is segítenek: megértéssel és gyakorlati tanácsok-
kal is. Szilasi Vilmos révén Déry szabadjegyet kap a skandináv álla-
mokba — s egy fényképezőgépet, amelyet, ha úgy hozná kedve, akár 
munkaeszközként is használhat. 

A szerencse is rámosolyog. Útja előtt — 1931 július közepén — be-
kukkant Berlinbe, s az első nekifutásra sikerül két írását eladni a 
Die Dame szerkesztőségének.9 Bizakodni kezd, mi lenne, ha éppen 
Berlinben telepedne meg? 

„Csak innen kintről látom, milyen keveset ér az a fáradság, 
amellyel a magyar újságok és kiadók számára dolgozik az 
ember. Azért a novelláért, amelyet Budapesten nagynehezen 
16 pengőt kaptam, Berlinben 80 márkát, azaz hatszor annyit 
fizettek" 

— számol be a mamának Koppenhágából, útja első állomásáról.10 

Valóban csak ez vonzotta? Ne tévesszen meg a sikerélmény ki-
váltotta dicsekvés. Az előtte lévő mondatokban Déry arról ír, hogy 
a német fővárosban megnézte és „csodálatosnak" találta az építé-
szeti kiállítást — legyünk pontosak: a Német építészet kiállítását —, 
amely többek között az utóbbi évtized berlini vasbeton csodáit vonul-

7 E „kirándulások" időpontjaira a Pl M kézirattárában őrzött leve-
lezés, illetve levelezőlap-gyűjtemény alapján lehet következtetni. 

8 A hagyaték levelezőlap-gyűjteménye szerint Déry a szakítást 
követően több mint egy hónapot (1931. ápr. 8. — máj. 8.) töltött Felda-
fingban. 

9 Mamához írt levél alapján a folyóirat megnevezése nélkül. Kelte-
zése: 1931. júl. 19. 

10 Keltezése: 1931. júl. 24. Az előbbivel és a többiekkel együtt: PIM 
kézirattár. 
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tatta fel: a rádió új székházát, a Mosse-kiadó reprezentatív szerkesztő-
ségét, az új áruházakat, irodaépületeket — és a városközpont, az 
Alexanderplatz átrendezésének monumentális terveit.11 

Igen, Berlin külső képe 1923 óta sokat változott, s élettempója is 
jelentősen felgyorsult. Kiépült a földalatti és a magasvasút, az U- és 
S-Bahn hálózat, üzembe helyezték a tempelhofi repülőteret, s a hír-
közlést forradalmasító rádiózás az élet hétköznapi tényezőjévé vált. 

Berlin a modern tudomány és művészet metropolisa lett. Egyete-
mén Max Planck adott elő, hosszabb ideig itt kísérletezett Albert 
Einstein. A modern zene úttörője Arnold Schönberg is itt telepedett le. 
Színházaiban Piscator és Bertold Brecht kísérletezett, s a hangosfilm 
megjelenésével hatalmas iparág keletkezett, amely tömegtermékeivel 
mindenhova behatolt. Marlene Dietrich százezrek ideálja lesz, s a szó-
rakoztató ipar minden eddiginél több fénnyel és csillogással veti bele 
magát a versenybe. Shimmy és charleston ritmusa dobog, s a teljes 
testével megmutatkozó Josephin Baker néger ritmusait grammofon-
lemezek tömkelege viszi szét az egész kontinensen. — Már elhangza-
nak ugyan a „bűnös város" ellen Goebbels fenyegető próféciái; az 
azonban még mindig az „édes húszas évek" mámorában úszik. Fel-
színén a fénnyel — és a szabadság illóziójával.12 

11 A kiállítás a valóságban nemcsak Berlin új épületeit mutatta be, 
s címével ellentétben sem csak a német építészetet vonultatta fel. 
A május közepén nyílt félig-meddig világkiállítás jellegű vállalkozás, 
amely a szezon nagy idegenforgalmi látványossága is volt, „bevezetőjé-
ben" egyben az építészet — 21 ország, köztük hazánk részvételével — 
nemzetközi eredményeinek a seregszemléjét is nyújtotta. 

A bemutatóra a nemzetközi vásár csarnokaiban került sor, ahol az 
építőanyagok és tervek szemléjét gazdag lakberendezési bemutató is 
kiegészítette. A vásár külső területei pedig a vidéki, többek közt a 
hegyvidéki építkezést és a kertészet eredményeit vonultatták fel, nem 
feledkezve meg — német alapossággal — a garázsokról és temetőkről 
sem. A kiállítás nagy attrakciója a 138 m magas adótorony volt, 
amelynek tetején vendéglő működött, s látogatóit lifttel segítette a 
magasba. 

Minderről lásd a kiállítás kitűnő katalógusát: Deutsche Bauaus-
stellung. Hrsg. E. Schumann. Berlin 1931, Bauwelt Verl. — Ullstein. 
227 + 172 p., 1 térk., valamint egy korabeli — Déryéhez hasonlóan — 
lelkes beszámolót: Hegemann, Werner: Berlin und die internationale 
Baukust. = Querschnitt 1931/5. 3 0 1 - 3 0 4 . 

12 A korabeli Berlinre vonatkozóan lásd a város 750. évfordulója 
alkalmából megjelent: Kunstmetropole Berlin 1918—1933. (Hrsg. 
Bärbel Schradel - Jürgen Schebera. Berlin 1987. Aufbau Verl. 374.) 
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Csoda-e hát, ha Déryt is magához rántotta? — Két és félhónapos 
skandináv útja, mint az várható volt, meghozta a gyógyulást. „. . . 
Kenyéren és heringen élve, hónapokig ráztam hátizsákomat az ország-
utakon, tág tüdővel szedve a szabadság levegőjét. . ." — emlékezik 
vissza némi öniróniával a már idézett önéletrajzban.13 Igen, kifelé 
halad szenvedélye fogságából, s útja során nemcsak élményeket gyűjt, 
hogy lefedje általuk a múltat, hanem egyben erőt is az új feladathoz, 
a bizonyítás másik, talán az előbbinél is nehezebb állomásához.14 

Újrakezdés — előszobázásokkal 

Szinte már érkezése másnapján szerkesztőségi előszobákban kuco-
rog, a mamának szóló levélbeszámolót is innen írja, Ullsteinéktől, amíg 
válaszra várakozik ajánlatainak, terveinek sorsát illetően.15 

Nem először van itt, legalábbis nem fizikai értelemben. A nagyhírű 
Ullstein kiadóhoz — Bíró Lajos közvetítésével — már 1922-ben eljut-
tatta a bécsi Panorámában megjelent fantasztikus regényének kézira-
tát.16 S 1930-ban — most már Moholy-Nagy Lászlót kérve fel a köz-

és a Berliner Begegnungen (Hrsg. Klaus Kändler, Helga Karolewski, 
Else Siebert. Berlin 1987.) c. tanulmányköteteket. Utóbbi a n é m e t -
magyar kapcsolattörténet számos vonatkozásával. 

13 Lásd 1. jegyzetet. 
14 A mamához írt levelek keltezései a következő útvonalat kör 

vonalazták: Koppenhága(júl. 24.) — Skagen(júl. 28 — aug. 4.) — Oslo 
(aug. 10.) — Bergen (aug. 18.) — Tromsö (aug. 29.) — Narvik (szept. 
8.) — Stockholm (szept. 1 2 - 2 2 . ) - Oslo (szept. 29.) - Koppenhága 
(okt. 2.). 

A hagyatékban talált egyéb (Halász Miklóstól és Faludi Ivántól 
kapott) levelezőlapok alapján feltételezhető, hogy Stockholmban Déry 
felkereste Quittner Károly festőművészt, Narvik közelében pedig a 
már norvégül író Faludi Ivánt. 

15 Első berlini lapjának keltezése: 1931. okt. 13., a hivatkozott 
rész, sajnos, egy keltezés nélküli töredékből való. Megírását október 
18. utánra kell tennünk, mert az író megköszöni benne a mama szüle-
tésnapi jókívánságait. 

16 A regény A menekülő ember címmel jelent meg 1922. ápr. 30. 
és dec. 17. között a Panoráma 18—49. számaiban. A Weimarban 
élő Bíró Lajos Paul Wieglernek juttatta el szövegét. Levelének keltezé-
se: 1922. nov. 18. PIM kézirattár. 
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benjárásra — ismét megteszi ezt.17 Az eredmény ugyanaz. S ezt tapasz-
talhatta színdarabja, feltehetően az Óriáscsecsemő esetében is.18 Már 
ekkor megbizonyosodott: nincs kifejezetten kereslet itt — sem a fan-
tasztikum, sem a szürrealizmus iránt. 

Mégis honnan ez a ragaszkodás? 
Nem kívánjuk a dolgokat leegyszerűsíteni, de bőréből senki, így 

Déry sem tud kibújni. Az új szellemi mozgástérben is igencsak a már 
kialakult reflexek alapján teszi meg az első lépéseket. 

A modern klasszikusokat megjelentető Fischer kiadó — mondjuk: 
az „elhagyott" Nyugat megfelelője —, Leonhard Frank, Gerhardt 
Hauptmann, Thomas Mann, Robert Musil, Arthur Schnitzler ki-
adója, ekkor még mint partner, mint lehetőség egyszerűen fel sem 
vetődhetett.19 A közismerten baloldali, erős kommunista befolyás 
alatt levő Malik kiadóhoz — korábbi tapasztalataival az idegeiben — 
viszont ő nem érzett vonzalmat.20 Maradt tehát itt is az Ullstein, 
a maga liberális irányzatával és hatalmas sajtóhálózatával. A száz-
ötven berlini napilap közül hármat: a reggel, illetve délben megjelenő 
Berliner Morgenpostot, a B. Z. am Mittagot s „dísznek" a szellemi, 
elitet foglalkoztató Vossische Zeitungot mondhatta magáénak:21 

hetilapja a közel egymillió példányszámot számláló Berliner llustrierte 

17 A komissióra vonatkozóan lásd Moholy-Nagy László 1930. 
nov. 14. keltezésű levelét (PIM kézirattár). Újraközlése: Passuth 
Krisztina: Moholy-Nagy László. Bp. 1983. 391. — A regény „értéke-
sítésének" gondolata feltételezhetően azért merült fe Déryben, mert 
Budapesten az évben sikerült neki Éneklő szikla címmel újra ki-
adatni. 

18 Lásd az előző jegyzetben említett Moholy-Nagy levelet: „Szín-
darabról már beszéltem valakivel (nekem nagyon tetszett, annyira, 
hogy a legszívesebben magam is megcsinálnám, ha direktor lennék). 
Sajnos, a darabot is otthagytam megbízható Ullstein emberemnél, 
hogy esetleg jobb benyomása támadjon rólad." 

19 A sors egyfajta elégtételét kell látnunk abban, hogy az ötvenes 
evek végétől az S. Fischer Verlag lesz Déry egyedül jogosult nyugat-
német kiadója. — Tevékenységéről lásd S. Fischer Verlag. Von den 
Gründung bis zur Rückkehr aus dem Exil. Eine Ausstellung des 
Deutsches Literaturarchivs in Schiller Nationalmuseum Marbach 
a. N. Hrsg. Friedrich Pfäfflinu. Ingrid Kussmaul. Marbach am Neckar 
1985, Deutsche Schillergesellschaft. 783. (Marbacher Kataloge 40.) 

20 A Malik kiadóról lásd Der Malik-Verlag 1916-1947 . Chronik 
eines Verlages. Hrsg. Jo Hauberg, Giuseppe de Siati, Thies Tienke. 
Kiel 1986, Neuer Malik Verl. 256. 

21 A Berliner Morgenpost 4—500 ezer, а В. Z. am Mittag 100 ezer 
a Vossische Zeitung „csak" 50—60 ezer példányban jelent meg. 
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Zeitung volt és természetesen számtalan kisebb-nagyobb folyóirat, 
többek között a mi Tükör (1933—1943) című kulturális magazinunk 
párhuzamaként jellemezhető Querschnitt. Az Ullstein, mint látható, 
igazi sajtónagyhatalom volt, csodálatos berlini székházzal, 12 ezer 
alkalmazottal — és három saját repülőgéppel, amelyek a konkurenciát 
megelőzve szállították a sajtótermékeket az ország minden sarkába.22 

Ezt a hipermodern monstrumot akarta a mi kis Dávidunk a maga 
parányi parittyájával meghódítani? Ne csodálkozzunk, ha sorozatos 
kudarcok érik. 

Az Ullstein szerkesztői tudták, hogy mit akarnak. Nem kísérlete-
zést, nem kevesekhez, az irodalom ínyenceihez szóló míves munkákat, 
hanem kasszasikereket vagy finomabban szólva: „olyan műveket, 
amelyek hatásukat képesek a széles olvasórétegre kiterjeszteni. . ,"23 

Félreértés ne essék, nem szennyirodalomról van szó, hanem olyan 
kitűnő munkáról, mint Lion Feuchtwanger Zsidó háborúja, Henrich 
Mann Ronda tanár (írja, Carl Zuckmayer Köpenicki kapitánya vagy 
Erich Maria Remarque Nyugaton a helyzet változatlan című regénye.24 

Azt is nehéz volt az újonnan jöttnek megérteni, hogy Ullsteinéknél 
minden lapnak megvan a saját programja, profilja — és olvasókö-
zönsége is; s a szerkesztőknek kutya kötelességük, hogy ehhez iga-
zodjanak. S uram bocsá, azt is tudomásul kellett venni, hogy egyes 
erősebb egyéniségeknek, mint például a Querschnittet irányító Victor 
Wittnernek is megvannak a maga nagyon határozott elképzelései. 
Wittnert például nem elsősorban a szerzők szándékai érdekelték, 
hanem saját témakörei; nem „kéziratok" kellettek neki, hanem a 
témaszámokhoz szükséges „nyersanyag". 

Hamarosan kiderült ilyenformán, hogy a Die Daméval kötött 
„vásár" (ez a folyóirat is az Ullstein-lapok közé tartozott), afféle talmi 

22 Az Ullstein kiadóról lásd Hundert Jahre Ullstein 1 8 7 7 - 1 9 8 7 . 
Hrsg. W. Joachim Freyburg u. Hans Wallenberg. Red. Jochen Meyer. 
Bd. 1. Das Verlag. 455., Bd. 2. Zu einzelnen Blättern. 387., Bd. 3. 
Was den Grossbetrieb durchmacht. 599., Bd. 4. Ein Bilderbuch mit 
Randbemerkungen. 271. 

A 2. kötetben kitűnő tanulmányok ismertetik a kiadó napilapjait, 
a Berliner Illustrierte Zeitungot és a jelentősebb folyóiratokat, a 
Querschnittet és az Uhut. 

23 A kiadó 1932. június 18-i keltezésű válaszából Dérynék azon 
levelére, amelyben két magyar könyv kiadását ajánlotta. (Az író leve-
lének másolata sajnos nem maradt ránk.) 

24 Remarque regényét a Vossische Zeitung kezdte meg 1928. 
november 10-től folytatásokban közölni; s könyv alakban hónapokon 
belül megközelítette az 1 milliós példányszámot. 
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kivétel volt, — hála a nyári uborkaszezonban előállt véletlen „áru-
hiánynak". 

Hosszú hónapok telnek el eredménytelen kilincseléssel. A Quer-
schnittnek nem kell a XVIII. századi téma, a Berliner Illustrierter 
Zeitung korainak találja a televíziós kísérletekért való lelkesedést, az 
ugyancsak Ullsteinékhez tartozó Uhunak nem tetszik az ajánlat, 
hogy a világtörténelmet a konszern népszerű déli lapjának, a B. Z. am 
Mittagnak a zsugorított formájában írja meg, sőt még azzal is meg-
gyanúsítják, hogy valakitől ellopta az ötletet.25 

Keserűen hoppon maradt szerzőnk már Ullsteinékhez sem ragasz-
kodik, de másoktól is — a Münchener Illustrierte Zeitung, a Sport ím 
Bild, az Elegante Welt, a Die Welt am Abend szerkesztőitől is — 
egyre-másra kapja a nagyon udvarias, de nagyon egyértelműen el-
utasító válaszokat, amelyeket gondos mazochizmussal sorra félre-
tesz.26 Hála ezeknek — és a korábbi, Skandináviából megőrzőitek-
nek27 — még a közöletlen novelláinak a címeit is pontosan fel tudjuk 
sorolni : Das schöne Mädchen, Die Nacht der Bacchantin, Die Ferien-
reise, Das Glückskind, Der Bär. . . Hozta őket még otthonról, vagy 
útközben vetette őket papírra? Csupa kérdőjel, csupa ismeretlen, 
magyarul soha meg nem jelent cím. Vajon miről szólhattak, mi lehe-
tett a tartalmuk ? S egyáltalán : magyarul írta őket, vagy már „egyenes-
ben" németül fogalmazott ?28 

Csak találgatni tudunk — annak alapján, amit a Die Dame mel-
léklapjában, a Die losen Blätter-ben megjelent két tárca tanulsága 
adhat. Az első, a Die Mustermesse (A mintavásár) láthatóan az 1931 
közepén megismert berlini építészeti kiállítás élményeiből merít, a 
másik, a Susanna und die Dame (Zsuzsanna és a dáma) viszont olasz-
országi emlékeket idéz. Mindkettő elegáns vonalvezetésű, szellemes 
csattanóval zárul, a műfaj tisztes színvonalát képviseli. Csak hát — 
folytatás nélkül. S arról, ami kétségen kívül megvolt, de szövegei nem 

25 Szerkesztőségi válaszok az író hagyatékáról: 1931. dec. 22. 
(Querschnitt), 1931. dec. 29. (Berliner Illustrierte Zeitung) és 1932. 
jan. 4. (Uhu) keltezéssel. 

26 Keltezéseik: 1931. dec. 31. (Münchener Illustrierte Zeitung), 
1931. dec. 28. (Sport ím Bild), 1932. febr. 5. (Dr. Selle Eysler - Ele-
gante Welt), 1932. febr. 12. (Die Welt am Abend). 

27 Keltezéseik: 1931. aug. 8. (Göteborg Handels- och Sjörfarts-
Tiding), 1931. aug. 21. (Adressarien, Trondhjem), 1931. szept. 8. 
(Arbeiderblatt, Oslo), 1932. ápr. 11. (Tidens Tegn, Oslo). 

28 A mamának írja az 1931. okt. 27-én keltezett levelezőlapon: 
„A Dame-ben megjelent két vázlatom én magam fordítottam németre; 
ti. az elsőt. A másodikat már németül írtam." 
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maradtak ránk (vagy legalábbis lappanganak), igen nehéz ítéletet 
mondani. 

Egy bizonyos: Déryt 1932 eleje kemény próba elé állította. Kényte-
len tudomásul venni: nem kellenek írásai, íróként nem számíthat sem 
anyagiakra, sem érvényesülésre. — S ekkor rászánja magát arra, 
amit se előtte, se utána nem csinált: lejjebb adja magát; kisebb újság-
írói penzumokat is elvállal.29 A Kölnische Illustrierte Zeitung (a Ber-
liner Illustrierte halványabb változata)3" végre elfogadja „képzelt 
riportját" a kaliforniai aranyásókról s rövidebb megemlékezését a 
cigaretta és a gyufa feltalálásának százéves évfordulójáról. . . A Die 
Dame is kegyeskedik néhány anekdotáját kiválasztani,31 s ugyan 

29 A publikációk és időrendjük jobb áttekintése kedvéért egyetlen 
jegyzetben soroljuk fel, amit a Die Dame melléklapja, a Die losen 
Blätter, a Berliner Illustrierte Zeitung, Die Gartenlaube, Kölnische 
Illustrierte Zeitung, Querschnitt és az Uhu 1931. július és 1933. június 
között megjelent számaiból (két teljes év anyagából!) sikerült össze-
gyűjtenünk. Kiegészítésül megemlítjük, hogy átlapoztuk a Vossische 
Zeitung 1932. évfolyamának első felét is. 

Ehelyütt is megjegyezzük, hogy az író leveleiben a Die Damere való 
utalás félrevezető. A pazar kiállítású divat- és szórakoztató lapnak 
eladott írások végül is nem a főlapban, hanem annak „olvasmányo-
kat" tartalmazó melléklapjában, a Die losen Blätterben jelentek meg 

1931. szept. 1. Die losen Blätter 25. sz.: Die Mustermesse. 397—399. 
okt. 1. Die losen Blätter 1. sz. : Susanna und die Dame. 13. 

1932.jan. 16. Kölnische Illustrierte Zeitung 3. sz. : Eldorado der 
Hoffnungslosen. 64. 

febr. 13. Kölnische Illustrierte Zeitung 7. sz.: Zwei Hundert-
jährige. 168. 

márc. Querschnitt 3. sz.: Unter Aristokraten 206. 
jún. Querschnitt 6. sz. : Zur freundlichen Erinnerung. 388 — 

389. 
nov. Querschnitt 11. sz.: Ehevermittlung. 709—710. 
nov. 24. Gartenlaube 47. sz.: Unendliche Puszta. 925 — 928. 

30 A két képeslap közötti színvonalkülönbség valamiképpen ki-
fejezi az Európa egyik legnagyobb kiadójaként emlegetett Ullstein 
és a szerényebb, de nagymúltú (a Kölnischer Illustrierte Zeitung 
1932-ben már a századik évfolyamán is túl volt!) M. Du Mont Schau-
berg kiadó közötti nagyságrendet. 

31 A kapcsolatról csak az íróhoz intézett — 1932. jan. 22. keltezé-
sű — szerkesztőségi levélből tudunk. A szöveget — annyi más név-
telenül közölt történet meglehetős tömegéből — nem sikerült azono-
sítani. 
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ebben a műfajban sikerüli „betörni" a Querschnitthez is. Néhány név 
nélkül közölt Arisztid és Tasziló-vicc jelzi a pyrrhusi győzelmet.32 

Közben a kényszer a fotózással is megismerteti. 1932 januárjában 
arról számol be a mamának, hogy „közelebbi kapcsolatba lépett egy 
sajtóirodával. . ." E „sajtóiroda" egyenlő Róna Imre újságíróval, aki 
Németh Andor ismeretségi köréhez tartozik, magának is lyukas a 
zsebe, Amsterdamban azonban van állása; a Het Volk című napilap 
egyik képszerkesztője, s valóban megkísérli elhelyezni az újdonsült 
fotoriporter felvételeit. Még a politikai konstelláció is kedvez a vállal-
kozásnak: megkezdődnek a nagy fordulatot előkészítő választások, 
indulásként 1932 márciusában és áprilisában az államelnök személyét 
illetően Rónától Déry mindenféle instrukciókat kap, mit fényképez-
zen: szavazó miniszterek, Weddingi utca (vörös zászlókkal), valamit 
a jobboldalról, első eredmények stb., kivel hívassa elő a filmet, 
s hogyan juttassa el a képeket Amszterdamba. Azonban semmi sem 
jön össze: a képek érdektelenek, jórészük életlen, s ráadásul késve is 
érkezik. . ,33 

Ha másra nem, arra jó volt e kezdet, hogy Déry belekóstolt ebbe 
a szakmába is, s nemcsak technikai részébe; rájött, hogy ez is üzlet, 
félelmetes konkurenciaharccal: valóságos sajtóirodákkal — a német 
Weltrundschau, a Deutsche Pressezentrale, az angol és amerikai 
Paramount, Associated Press, Keystone View Company —, amelyek 
szemkápráztató szervezettséggel és gyorsasággal közvetítették a 
különböző országok és kontinensek közötti képinformációkat. Persze 

32 Erről a közlésről is csak a szerkesztőségi postából tudunk (kelte-
zése: 1932. febr. 6.); a viccek azonban annyira jellegzetesen pestiek, 
s ezenkívül se előttük, se utánuk nem található a lapban hasonló 
elmemű, hogy a márciusi szám — ugyancsak név nélkül közölt — törté-
neteit nyugodt lelkiismerettel Dérynék „ajándékozhatjuk". 

33 Lásd Róna Imrének az író hagyatékában található szép számú 
levelét; amelyek közül némelyik arról is hírt ad, hogy Het Volk egy-
egy elbeszélést is elfogadott tőle. E közlések filológiai ellenőrzésére 
még nem volt lehetőségünk. Lehet, hogy néhány elveszett Déry-írást 
még hollandról kell magyarra visszafordítani ? 

Ehelyütt említjük meg egy másik ábrándkergető, Neuwald A. 
Amerikába került hazánkfia fantasztikus „üzletét": az Allnations 
Publicity Service Ltd. a Los Angeles-i olimpia alkalmából kívánt egy 
utazási irodát kreálni, amely közvetíteni tudott volna Európa és 
Amerika, illetve Los Angeles idegenforgalma között. Déry úgy számol 
be erről a blöffről, amelynek csak első körlevélre és cégbélyegzőre 
tellett, mint valami komoly vállalkozásról („egy reklám-bürónál vég-
zett munkáról. . ."). Lásd PIM kézirattár. 
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a nagyok mellett ekkor még el tudtak evickélni a kis halak, a Rónához 
hasonlók is, akik a saját ismeretségi körükből tarhálták össze a fel-
vételeket, s megpróbáltak azok közvetítési díjaiból valami kis jöve-
delemhez jutni. 

Nem meglepő tehát, ha ezek ismeretében s a mindenáron való 
bizonyítás még mindig tartó hevében parittyás Dávidunk ezzel is 
megpróbálkozott,31 sőt Berlinbe kihozott öccsének is ezt a pályát 
ajánlgatta.35 Hogy az őszi, sorsdöntő, már a náci hatalomátvételt elő-
készítő parlamenti választásokról készült fotoriportja, amelyről 
a mamának is beszámol,38 jobban sikerült, mint a tavaszi, az egészen 
bizonyos, de hogy hol, illetve egyáltalán sikerült-e elhelyeznie, nem 
tudjuk. Tudunk viszont egyetlen ügynöki-üzletkötői „vállalkozásáról", 
egy Magyarországot ismertető „színes" képriportról, amelyet az 
egyik legrégibb és legunalmasabb családi lapban, a „Kinder, Küche, 
Kirche" elveit valló Gartenlaube című családi hetilapnak sikerült vala-
hogy elsózni — a messzi tájakról, a prériről és az eszkimókról szóló 
beszámolók sorában. A gémeskutat, juhászbojtárt, nagyszarvú ökrö-
ket, paprikát és természetesen csárdást ábrázoló fényképeket hasonló 
szellemű szöveg kíséri. A bűnös mentségére legyen mondva — nem a 
saját, hanem öccse nevét írta írásgyakorlata alá, s talán azt is, hogy 
éppen ez idő tájt csinálta ugyanezt nagyban a filmipar: az U F A 
1932/33 fordulóján forgatta Budapesten és a Hortobágyon, Halmay 
Tiborral és Bársony Rózsival a főszerepben, az ,,. . . és fényben ég a 
puszta" című kasszafilmet. Miért ne süthette volna emellett más is 
meg a pecsenyéjét?... Ez azonban már a mélypont. Tovább csak azért 
nem süllyedt, mert a cica-fotókat és a cigánymotívumokat minden 
szerkesztőség kategorikusan elutasította. . ,37 

34 Ezzel az elgondolásával függ össze az Est szerkesztőségében dol-
gozó Ruzicskay György grafikussal való levélváltása és kapcsolata 
azzal az ugyancsak budapesti s egy bizonyos E. v. Kankovszky által 
vezetett Ungarisches Pressefoto Büróval, amellyel a következő évben 
anyagi differenciái álltak elő (igaz, öccse neve alatt). 

35 Róna Imre és mások segítségével kijuttatja őt 1932 novemberé-
ben Londonba azzal az elképzeléssel, hogy ott majd fotoügynökként 
áll meg a saját lábán. 

36 Lásd a november elején írt, keltezetlen levelet. Meghatározását 
az döntötte el, hogy említést tesz benne a november 2-án kezdődött 
nagy közlekedési sztrájkról is. (A parlamenti választások időpontja 
egyébként november 6. volt.) 

37 Lásd a Für Alle (Otto Beyer Verl.) 1932. nov. 4-i keltezésű leve-
lét a cicákról és a szívét megkeményítő szerkesztőjét (Gartenlaube 
1933. jan. 14.) — a cigányfotókról. 
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Ezt az elkeseredett s helyenként már az elvtelenséget súroló 
bizonyítási szándékot talán némileg menti és magyarázza az a levél, 
amelyet Déry néhány hónappal korábban, 1932 áprilisában kapott 
Szilasi Vilmostól. Ez szeretettel és barátsággal, de kénytelen vele 
közölni, hogy a továbbiakban csak magára számíthat: a család anyagi 
nehézségei miatt nem tudja biztosítani számára az előzőleg hat éven 
át élvezett — összegében mérsékelt, ám mégiscsak — folyamatos és 
rendszeres anyagi támogatást.38 

Hogy azonban mégis ellenpontozzuk valamivel e szürkén kavargó 
tényeket, hadd említtessék meg ebből az évből legalább egyetlen 
közlemény, amelyet szerzőjük később is szívesen vállalt, a Querschnitt 
egy hangulatos életképe a századforduló Budapestjéről.39 Feltehetően 
ez is megrendelésre készült, mert a júniusi témaszámban jelent meg, 
amelyet Victor Wittner a sportnak szentelt. Déry is azt eleveníti fel: 
milyen szerepet játszott a sport dédapáink életében, mint vélekedtek 
azokról az elszántakról, akik uszodába jártak vagy a labdát rúgták. 
Ám ezt olyan széles háttérrel vázolja, hogy a mellékesnek tetsző témán 
keresztül is egy egész korszak hangulatát képes felidézni.40 S olyan 

Hasonló lemondó levelek érkeztek foto-ügyekben az Atlantis és az 
Akademie kiadóktól (előbbi már 1932. jan. 23-án, utóbbi nov. 19-én), 
illetve a Tempo szerkesztőségétől (1932. dec. 12.). 

Egyetlen utolsó ilyen jelzésre lenne érdemes még felfigyelni a 
további kutatásnak. A The American Weekly szerkesztőjének 1932. 
dec. 9-i keltezésű levele érdekesnek találja Dérynék a földalatti zsidó 
városról szóló cikkét és fotóit, de jelzi, hogy a januári számban már 
nem tudja azokat hozni (szerzőjük ti. ezt kívánta volna, nem először 
sürgetve tapintatlanul a szerkesztőket!), s ezért visszaszármaztatja 
a küldeményt. Egyszer érdemes lenne utánanézni, nem volt-e mégis 
folytatása az ügynek? 

38 „Sajnos az én viszonyaim is nagyon megváltoztak. Jövedelmem 
ez idén már kb. 3/8-da csak régi jövedelmemnek, s a kis megspórolt 
pénzem is egy töredékére olvadt össze a különböző pénzügyi fejle-
mények miatt. . . így sajnos tovább nem tudom mint állandó kötele-
zettséget vállalni, hogy neked egy bizonyos összeget minden hónap 
elején rendelkezésedre bocsájtsak" — olvasható — többek között — 
a Freiburg, 1932. márc. 30-i keltezésű levélben. 

39 Az eredetileg Zur freundlichen Erinnerung címmel megjelent írást 
Déry 1970-ben közlésre engedte át a Merian szerkesztőségének, amely 
augusztusi, XXIII. füzetében Budapestet, illetve Magyarországot 
mutatta be. Ezúttal Der Anfang vom Ende címmel jött a lap 6. oldalán. 

40 A cikk szövegét olvasva lehetetlen nem észrevenni annak erős 
életrajzi ihletését. Néhány motívumát, például meztelen unokanővéré-

9 
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nosztalgikus, lágyan hullámzó mondatritmusban, amely már helyen-
ként Krúdyra emlékeztet: 

„A kilencvenes évek szelíd, polgári idején szerették a haty-
tyúkat, mazsolás kenyeret ettek, és a hölgyek gyapjúharis-
nyái levendulától és szétdörzsölt citromhéjtól illatoztak. A 
nagyanyák jóindulatúan és mosolyogva néztek fémkeretes 
szemüvegeiken át. Hittek Mecsnyikovban és Jäger profesz-
szorban. . ,"41 

Azonban e szépen alakuló kapcsolat a Querschnittnél is komikus, 
furcsa fintorral végződik. Tematikus vonzalmait követve a novemberi 
számban a főszerkesztő a férfi és nő korszerű viszonyát kívánta expo-
nálni. Ebben az összeállításban Dérynék a házasságközvetítés kérdé-
sének a bemutatását ajánlotta fel. Az el is fogadta (mit nem fogadott 
már akkor el!), s olyan jó beleérzéssel és tényszerűen sikerült — egy 
magát megnevezni nem akaró közvetítő iroda vezetőjének a nevében — 
bemutatni a „szakma" új jelenségeit és régi fogásait, hogy e „tapasz-
talatok" olymértékig megnyerték egy olvasó bizalmát, hogy ügyfél-
ként kívánta írónk szolgálatát igénybe venni. A szerkesztőséghez 
címzett levelét a titkárság természetesen „illetékességből" továbbí-
totta a bűnösnek; s ezt — szokása szerint — Déry ezúttal is „archi-
válta".42 Voltaképpen e szóban forgó írását e bumfordi „megkeresés" 
alapján sikerült azonosítanunk, — egyben tovább gyarapítva ismere-
teinket az író berlini „foglalkozásairól". . ,43 

nek megpillantása vagy a jó tornászok iskolai lebecsülése, vagy akár 
a jóformájú cselédlány fenékenpaskolása — Déry későbbi írásaiban is 
elő-előbukkannak. A tényszerűségen túlmenően mindez egyben azt is 
érzékelteti, hogy a berlini írásban már ott mozog az ifjúkor iránti 
nosztalgia, s talán-talán a honvágy is. 

41 Hja Mecsnyikov (1845—1916), orosz zoológus és bakteorológus, 
Otto Heinrich Jäger (1828—1902), sportszakíró — az egészséges és 
természetes életmód hirdetői. 

42 Lásd Dr. ing. Lorenz-Ludwigshafen, 1932. nov. 7-i keltezésű 
— levelét, amelyhez az érdekelt még válaszbélyeget is mellékelt. . . 

43 Hogy teljes legyen a paletta: a Pl M kézirattárában őrzött hagya-
ték rendezése során került elő egy német nyelvű logikai rejtvény szö-
vege. Szereplői: a Berlin és Hamburg között közlekedő gyorsvonat 
személyzete. A gépirat oldalán ott található az író kézírásával berlini 
címe is; bizonyságul annak, hogy a többi kísérlethez hasonlóan — 
ezt az elmemüvet is visszaküldték. 

I 
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Hétköznapok, kapcsolatok 

Milyenek voltak a hétköznapok, amelyek életét meghatározták, 
s kik voltak barátai, ismerősei, akik élményeit, gondolkodását for-
málták, befolyásolták? 

Csak filológiai morzsalékanyagokból tudjuk ezt — s meglehetősen 
hézagosan — rekonstruálni. 

Moholy-Nagy László neve mindenek elé kívánkozik. A mamának 
írt első berlini híradásból derül ki, hogy megérkezésekor ő volt az, 
aki ideiglenesen befogadta. Lakásán, műtermében — mint ahogy az a 
későbbiekben kiderül — bőven jutott idő a művészi és elméleti kérdé-
sek s Moholy-Nagy új alkotásainak a megbeszélésére is. 

Utóbb a vándor tisztes kis lakáshoz jut, ahol meglehetősen sokat 
tartózkodik a négy fal között; sokszor maga főz, önellátásra kénysze-
rül. Ez teljes bizonyossággal állítható az 1932 áprilisa utáni időkről. 
Amikor is a gondos nagynéni, Nina, édesanyja testvére, ismerve 
unokaöccse könnyelmű gazdálkodási gyakorlatát, nem pénzben, 
hanem egy közeli kiskereskedőnek kifizetett havi „árukerettel", 
segélyezi, miután az átveszi anyjától Georgi öccsének gyámolítását 
és irányítását.44 

Ismerősök? Az egyik hazaírt levélben szó esik Füst Milánról, aki 
szintén energikusan előszobázik, de neki sem sikerül darabjának 
(A boldog talanok-n&V.) a bemutatását elérni.45 Az 1957-ben megkez-
dett Önéletrajzi jegyzetek időrendi táblázata 1932-nél megemlítt 
Németh Andort és Koestler Artúrt is.46 Ez utóbbi adat márcsak azért 
is fontos, mert rögzíti a Koestlerrel való ismeretség tényét és kezdetét. 
Bár nehéz elképzelni, hogy valami közelebbi kapcsolat fejlődött volna 
ki közöttük. Koestler ekkor már befutott újságíró, a Berliner Illust-
rierte Zeitung szerkesztője, egyben a Vossische Zeitung munkatársa is, 
akinek a tudomány s a technika felfedezéseit és eredményeit felvonul-

44 Lásd ítélet nincs. Bp. 1969. 440. — Moholy-Nagy lakásáról 
(Berlin-Charlottenburg, Friedricia Str. 27.) Déry az Uhlandstrasse 
149 alá költözik egy Grünfeld nevű családhoz, öccse viszont 1932 
áprilisában már a Charlottenburg, Kastanien Allee 36-ba, egy szute-
rénes, kertes családi házba érkezik. Az író utolsó berlini lakása — ok-
tóber közepétől — : Pariser Str. 10., bei Fried. (Érdemes megjegyezni, 
hogy 1923 februárjában is a Kastanien Allee 36-ban laktak első felesé-
gével, Olgával.) 

45 „Füst még itt van, szaladgál mindenütt, mint egy megvadult 
zsidó próféta, sok személyes hódítása van. Darabja bemutatásának 
van esélye, de még semmi sem bizonyos" — olvasható a január végi 
levélben. 

4,1 Lásd D. T.: Börtönnapok hordaléka. Bp. 1989. 148. 

9* 
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tató összefoglalói a lap eredeti, önálló színfoltjaként jellemezhetők.4' 
Hogyan lenne hozzámérhető a mi napi gondokkal küszködő embe-
rünk, akinek életében kiemelkedő esemény egy filmötlet eladása vagy 
egy névtelenül elvégezhető fordítás.4® S itt van Lorsy Jenő is. Az ítélet 
nincs ugyan részletesen, mesteri ecsetvonásokkal idézi fel az egyik 
napról a másikra élő, szabadúszó-újságíró alakját. De a vele való kap-
csolat is felületes. A korpulens és joviális kollégától legfeljebb az 
életművészet eleganciájából kaphatott példát és leckéket. Szellemi 
indítékokat semmi körülmények között sem, — amit talán viszont a 
Koestlerrel való kapcsolattól mégsem tagadnánk meg teljes egészé-
ben.49 

S a nők? A fent említett időrendi vázlat három nevet is leír; így 
Marie-t és Paulettet, s megjegyzésként hozzáfűzi: „bécsi lány, úti 
ismeretség, zsidó lány, nácik barátnői." Amilyen szűkszavú a közlés, 

47 Csupán mutatóba néhány cikkének címe és témája: Blick in die 
Forschung. Kosmische SOS Signale. Jan. 19. esti kiad. 49. sz. 7. — 
Fünfzig Jahre „oberer Anjust" Respektlose Stadtbahn-Reminiszen-
zen. Febr. 7. regg. kiad. 64. sz. 3. — Der Unfug des Sterben. Febr. 12. 
esti kiad. 73. sz. 7—8. — Metaphysische Eigenschafte eines Wurms. 
Febr. 26. esti kiad. 97. sz. 7. — Die Suche nach Atlantis. Márc. 11. 
esti kiad. 121. sz. 7—8. — Das Neutron entdeckt? Apr. 1. esti kiad. 
158. sz. 7—8. — Ende der Seelenkrankheit ? Apr. 9. esti kiad. 172. sz. 
9—10. — Die umgekehrte Welt. Máj. 19. esti kiad. 240. sz. 11 — 12. — 
Handlesen — eine neue Wissenschaft. Jún. 30. esti kiad. 312. sz. 
9 - 1 0 . 

48 A filmötlet eladásáról a február eleji, a fordításról az 1932. jún. 
26-i keltezésű, mamának írt levél tesz említést. Érdekes lett volna ki-
deríteni, kit és mit fordított le Déry. Annak feltételezésével, hogy a 
munkát Ullsteinék ki is adták, fellapoztuk e kor könyvtermését fel-
soroló nemzeti bibliográfiát (Gesamtverzeichnis des deutschsprachigen 
Schrifttums. 1911 — 1965. München 1976), megdöbbenve tapasztal-
tuk azonban, hogy nincs névmutatója, amely a művek szerzőinek 
betűrendjében rendezett tételekből a fordítók és más közreműködők 
neveit kimutatná. Átnéztük a kiadó prospektusait is, de ez sem járt 
eredménnyel. 

49 Lorsy Jenő portréja: ítélet nincs. Bp. 1969. 19—25. Az Ullstein 
lapok, így a Vossische Zeitung is, ötletszerűen, de meglehetős gyako-
risággal hozták írásait. — A Koestlerrel való kapcsolatnak nincs 
írásos nyoma ebből az időszakból. Megőrzött azonban a hagyaték 
két, 1935—1936-ból származó levelet, amelyek Dérynék a Gondolat 
körül végzett szerkesztősködése idejéből származnak, és segíteni 
próbálnak neki a különböző jelesebb francia lapokkal — Regards, 
LU, Inpress, Vendredi — való kapcsolatfelvétel ügyében. 
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olyan sokaimondó a szituáció, amit felidéz. Mint az élet nyers és 
tragikus ellentmondásával — még találkozni fogunk vele a továb-
biakban. — S ez a bizonyos Paulette azonos lenne azzal a valakivel, 
akiről Róna Imre levelei áradoznak, s aki egyszer arról számolt be az 
érdekeltnek, hogy időnként Dérynéi napozik?50 — És a harmadik 
név: Kat, a titokzatos Kat, akit a feljegyzések kétszer is említenek, 
s akiről Keresztúry Dezső, a berlini Collegium Hungaricum könyv-
tárának akkori vezetője, az író újdonsült ismerőse és barátja úgy 
beszél, mint Déry kedveséről; akit az féltékenyen szeretett, s folyama-
tosan azzal gyanúsított, hogy megcsalja.51 

Milyen szerencsés és kiszámíthatatlan játéka a véletlennek, hogy az 
egykori Kat Ackermann, férje nevén már: Kat Schneider 1962-ben 
kézbe vesz egy folyóiratot, amely A befejezetlen mondat német meg-
jelenése alkalmából közli az író fényképét, s annak megtört vonásai-
ban is ráismer harminc év előtti szerelmére. Tollat ragad, felidézi 
a régi emlékeket — s e gyengédséget és tapintatot sugárzó sorok ma is 
rendelkezésünkre állnak: 

„ . . .A sok ember közül, akiket az idők során megismertem, 
te vagy a kevesek egyike, akire szívesen emlékezem. . . Sze-
retettel emlékezem a kis szuterén lakásban eltöltött napok-
ra. . . Egy magyar barátod felesége ott tanított meg, hogyan 
kell szegcdi gulyást főzni, a férje nem hegedűs volt? Többi 
barátodra, nevüket elfelejtettem, is emlékezem. . . Egyik 
közülük, egy kövérkés, rövid dísz-szakállal, az U F A művé-
szeti vezetője volt. Tudtam egy magyar mondatot is, amit 
előre megtanultam, amikor közösen meglátogattuk: »Jó na-
pot, van-e maguknak elég innivalójuk? . . .« És az a sok ci-
garetta, amit kettőnknek közösen sodortál! Mennyire vissza-
húzódtál, amikor Georgi öcsédhez feleségül akartam menni, 
pedig csak a közeledben akartam maradni. Sajnos akkor még 
felületes és buta voltam. Ennek ellenére mindig éreztem, 
milyen jó vagy, mert ellenkező esetben mindent elfelejtettem 
volna, pedig még sokra emlékezem. . . " 

50 Lásd Róna Imre Amsterdam, 1932. júl. 15-i keltezésű levelét. 
51 Lásd Keresztúry Dezső és Botka Ferenc 1987. máj. 11-én 

a Petőfi Irodalmi Múzeumban folytatott beszélgetésének magnószalag-
ját, illetve gépiratát. 
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Milyen kár, hogy a további emlékekről sem ebben, sem a tíz évvel 
későbbről keltezett levélben már nem olvashatunk.52 Pedig de sok 
még a fehér folt! 

Az elsőként említett barát, a „hegedűs" kilétét nem sikerült ki-
derítenünk, az U F A rendezőjének személyét azonban — egy további 
véletlen nyomán — végül is azonosítani tudtuk. Georgi írja egyik 
áprilisi beszámolójában a mamának, hogy járt Tibor barátjánál, 
a filmrendező Bolváry Gézánál. . . Ő lehetett tehát, az akkori német 
filmszakma egyik kulcsembere, nemcsak a vendég, hanem az is, aki 
— feltehetően baráti gesztusként — megvette Déry filmötletét, s fehér 
asztal melletti beszámolói ízelítőt adhattak neki a filmvilág zajos 
kavargásából. 

Az író hagyatéka még egy további „adatközlő" leveleit is megőrizte, 
bizonyos Mimi Singerét, aki egykor ugyancsak Déry ismeretségi 
köréhez tartozott, s aki szintén könyveinek német fordításai nyomán 
kereste meg 1964-ben. Leveleinek hangvétele nem olyan bizalmas, 
mint Kat Ackermané. S nem is érzelmi felhangjai miatt idézzük, ha-
nem az alábbi részletekért: 

„A botanikus Rolf vett el.. . a háború idején az USA-ban 
voltunk.. . Berlinben még Máriaként ismertél. . . (ő lenne 
az Önéletrajzi jegyzetek »Marie«-ja?) Mi lett az 1932 —33-as 
ismerősökkel? Lacival, egy magyar újságíróval? S. Paliról 
rosszat hallottam, nem tudom, igaz-e?.. . Anny barátnőm 
Ausztráliában van. . ."°3 

Nem kell túl nagy empátia hozzá, hogy megállapítsuk: egészen más-
fajta kapcsolatokról esik itt szó, mint az előbbiekben. Feltehetően, 
sőt egészen bizonyosan mozgalmi vonatkozásokról van szó, méghozzá 
féllegálisakról, ha nem éppen illegálisakról („Máriaként ismertél. . .") 
— S ekkor máris egy egészen újfajta ismeretség körvonalai kezdenek 
felderengeni. A „Laci" lehet, hogy nem más, mint Radványi László 
alias Johann Schmidt, Anna Seghers férje, a berlini kommunista 
mozgalom prominens alakja, a MASch, a Marxistische Arbeiter-
schule irányítója? (A többi magyarról, akik ekkor szerepet játszot-

52 Kat Schneider első levelének kelte: 1962. nov. 28. Későbbi levele 
(Freiburg, 1972. máj. 21.), sajnos csak néhány már korábban leírt 
emléket ismétel. 

53 Mimi Singertől három levelet őriz a hagyaték. Keltezéseik: 
Buenos Aires, 1964. jan. 7., Praha, 1974. júl. 11. és Praha, 1974. aug. 
20. Az idézett adatok szétszórtan találhatók bennük. 
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tak, de nem a közvetlen mozgalomban, hanem annak „agytrösztjé-
ben": Georg Keller alias Lukács Györggyel, Stefan Faber alias Háy 
Gyulával Déry nem ekkor ismerkedett meg.54 S nem tartotta a kap-
csolatot sem Gábor Andorral, a Német Forradalmi Proletárírók lap-
jának, a Linkskurvének a munkatársával, sem Durus alias Kemény 
Alfréddal, a Rote Fahne kritikusával, sem Komját Aladárral, az 
Inprekorrnak a III. Internacionálé lapjának a szerkesztőjével, sem 
Lengyel Józseffel, aki 1930 áprilisában már Moszkvába távozott, sem 
Balázs Bélával, aki filmszakíróként és rendezőként egyébként is 
magasan fölötte lebegett.) 

A rendelkezésünkre álló mikrofilológiai jelzések azt érzékeltetik, 
hogy Déry világa 1931/32-ben jóval szerényebb, vagy legalábbis más 
minőségű társadalmi szinten állt, mint 1923-ban. Akkor, a rövid láto-
gatás idején, többet megengedhetett magának, mint ezúttal. Most, 
mint afféle bukdácsoló tollforgató eseményként könyvelheti el, ha 
anyagi lehetőségei megengedik, hogy időnként betérjen a művész-
világ zsongó méhkasába, a Romanisches Kaféba (a mi New York 
kávéházunk megfelelője);55 pénztárcájához azonban közelebb áll a 
Die Lunte nevű, félig kocsma-féli kávéház, a filmstatiszták, diákok és 
munkások egyik találkozóhelye.56 

A Bolváry Gézához fűződő ismeretsége révén bekukkanthat 
ugyan a filmkészítés műhelyébe, sőt elképzelhető, hogy látogatóként 

54 Lukács Györggyel való ismeretsége 1945 szeptemberéből kelte-
ződik. Lásd Botka Ferenc: Egy barátság története. (Déry és Lukács.) 
Világosság 1987/2. 117—123. Háy Gyula visszaemlékezései szerint 
1934 februárjában találkoztak először; Julius Hay: Geboren 1900. 
Hamburg 1971. Christian Wegener Verl. 139. 

Mindez azonban nem jelenti azt, hogy Háy már korábban ne 
ismerte volna Déry nevét; sőt írt is róla a Vossische Zeitung 1931-es 
évfolyamában, s ott jelentős hazai prózaíróként jellemzi. Lásd Jung-
Ungarns Dichtkunst. = Vossische Zeitung 1931. febr. 3. Unterhal-
tungsblatt 28. sz. 1. Idézi: Salyámosy Miklós: Magyar Irodalom 
Németországban 1913-1933. Bp. 1973. 95. 

55 A Romanisches Café világáról lásd Géza von Cziffra: Kauf dir 
einen bunten Lujftballon. Erinnerungen an Götter und Halbgötter. 
München 1975. F. A. Herbig. 400. — A berlini magyar művészvilág-
hoz lásd még Szepes Mária: Emberek és jelmezek. Bp. 1988. 161 — 189. 
A szerző Szepes Béla felesége volt. Férje grafikái rendszeresen jelentek 
meg az Ullstein lapokban, mindenekelőtt a B. Z. am Mittagban és a 
Tempóban. 

56 A Gedächtniskirche mögött, a Kurfürstendamm tájékán lévő 
Luntére Keresztury Dezső volt szíves figyelmünket felhívni. Lásd 
az 51. jegyzetet. 
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az U F A valamelyik forgatásán is részt vett. de ahhoz, hogy tevőle-
gesen is bekapcsolódjon ebbe a néha némi kis linkséget is kívánó 
bohémvilágba, nincs benne elég „finesz", néha talán „mafla" is; val-
juk be, elveiben, erkölcseiben „túl" merev ehhez a világhoz. S talán 
az éves hajsza és többszöri megaláztatás a korábban magas lánggal égő 
művészi érdeklődését is megkoptatta. (Egészen bizonyos például, hogy 
nem volt ott az év „eseményén", Bertold Brecht Mahagonnyjànak elő-
adásán,57 s hogy erősen megcsappant az érdeklődése a képzőművészeti 
kiállítások és múzeumok iránt is.) 

Új ismerősein keresztül a hétköznapi éleinek, a munkásmozgalom-
nak egy olyan közegéhez kezdett kötődni, amelyet eddig sohasem is-
mert közelről. Magával ragadják a választási hullámokkal egyre 
zajosabb politikai események, amelyeken a maga csetlő-boltó foto-
riportersége révén szenvedő alanyként is részt vesz.58 Fel kell tételez-
nünk továbbá, hogy valamiféle formában közvetlen élményei lehettek 
a november 2-án kirobbant közlekedési sztrájkról is (bár a mamának 
éppen az ellenkezőjét bizonyítja)59 s azokról a hatalmas tömegeket 
megmozgató — s rendszerint az úgynevezett Pharus-termekben vagy 
egyenesen a sportpalotában lezajló — nagygyűlésekről, amelyek a 
választásokat megelőzték. S ugyanígy részt vehetett a mi természet-
barát mozgalmunkhoz hasonló vidám kirándulásokon a Berlin kör-
nyéki tavakhoz (a mamának készült beszámolók kétszer is említést 

57 Teljes címén: Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny. 
58 A választások az államelnök személyét illetően kezdődtek 1932. 

márc. 13-án. Mivel Hindenburgnak ekkor csak a szavazatok 49,6 %-át 
sikerült megszereznie, az abszolút többség hiányában április 10-re ki 
kellett írni egy második menetet is. Ezt követte két hét múlva az 
országrészek: Poroszország, Bajorország, Württenberg és Hamburg 
országgyűlési választása, majd július 31-én a birodalmi gyűlés, a parla-
ment képviselőinak választása. Az új parlamenti elnök, a nemzeti szo-
cialista Hermann Göring azonban megválasztása után szeptemberben 
feloszlatja a parlamentet, s új választásokat ír ki november 6-ra. 
S ennek következményei — bár számszerűen vesztettek szavazóiból — 
tovább erősítették a nácik pozícióit a legfelsőbb vezetésben. A kérdés-
kör tényszerű összefoglalója: Heinrich August Winkler: Der Weg in 
die Katastrophe. Arbeiter und Arbeiterbewegung in der Weimarer 
Republik 1930 bis 1933. Berlin/Bonn 1987, Verl. J. H. W. Dietz 
Nachf. 1025. 

59 A sztrájkról lásd az előbbi jegyzetben idézett mű: 765—773. — 
A mamának szóló levelezőlapon a következő kegyes megfogalmazást 
olvashatjuk: „A zavargások mindig a külső kerületekben történnek 
nem ott, ahol lakom s közlekedem. . ." 
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tesznek róluk),60 ahol a kötetlenebb társasélet mellett bőven szó esett 
az egyre erősödő náci nyomásról — s ilyen vagy olyan hangnemben — 
a két munkáspárt áldatlan szembenállásáról. Néhány hónap alatt egy 
egészen új életformát ismer meg — több, mint valószínű, hogy Kat is 
segítette ebben — a másokért cselekvők világát, az emberiség, a tár-
sadalom átalakítását, megjobbítását magukra vállalók közösségéét, 
amely után már oly régen, ifjúkora óta vágyakozott. 

Eközben azonban hétköznapi alteregója ócska kéziratokkal házal, 
apró szélhámoskodásokra kényszerül a ki tudja honnan szerzett 
riport- és művészfotókkal. És minden igyekezete ellenére újra és újra 
kudarcot kell elviselnie, s tudomásul venni immár a letagadhatatlant: 
nem sikerült a nagy bizonyítás, nincs kiút. 

Vagy mégis? Könnyelműen újra „menekülni" próbál. Azt fon-
tolgatja, mi lenne, ha Georgi után ő maga is Angliába utazna, s Lon-
donban mindent „újrakezdene". . . 

Ekkor éri utol december második felében — mintegy karácsonyi 
ajándékként — Szilasiék levele, amellyel újra a hóna alá nyúlnak. 
Kemény szavakkal, de nagy szeretettel vonják meg a látszólag termé-
ketlen év mérlegét (a levelet ketten írták, azért használunk többes-
számot), s felajánlanak neki egy utolsó lehetőséget: ha hazamegy és 
„dolgozni próbál", s nem váltja aprópénzre tehetségét, kap egy mini-
mális, körülbelül havi 120—130 pengőnek megfelelő rendszeres támo-
gatást: írjon, alkosson!"1 

00 Először 1932. március 17-én, másodszor december 4-én. Előbbi 
egy gondtalan kirándulást körvonalaz, utóbbi megfogalmazása — 
,,vajaskenyérrel felszerelten kiutaztam az egyik tóhoz" — valamiféle 
célirányosságot sejtet e városon kívüli „sétában". 

61 Néhány részlet a két 1932. december 21-én, Freiburgban kelte-
zett levélből. Soraik ízelítőt adnak Szilasiék kiapadhatatlan bizalmá-
ból, segítőkészségéből, amelynek a művek egész sorát köszönheti 
Déry — s végeredményben egész irodalmunk. 

Lili: „Nem is mondhatom neked, hogy mennyire fájt nekem pös-
tyéni találkozásunk. (Feltehetően 1932 őszén — B. F. megjegyzése.) 
Azt hitted, nem örültem neked, persze, hogy örültem, de utáltam azt 
a nagy sárga táskát a kezedben. . . és a fényképeket és az egész foglal-
kozást. Nem neked való ez fiam és sohasem fogsz benne zöldágra 
vergődni. Te írónak születtél és nem vigécnek." 

Szilasi Vilmos: „. . . meg lehetsz róla győződva, hogy amennyiben 
el vagy szánva magadnak nyugodt és rendes alkotási lehetőséget 
teremteni, minden módon segítségedre állunk. Lili megírta a részlete-
ket. Én is azon a nézeten vagyok, hogy a lehető legokosabb Pestre 
visszatérned. Ha azonban erre nincs erőd és inkább Dalmáciába 

t 
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Nincs mit haboznia. Amit tehet, pénzzé tesz, még a londoni siker-
telen vállalkozásról visszatért öccsét is „zálogban hagyja" — köny-
nyelmű (vagy felszabadult?) gesztussal repülőgépre ül, s néhány órán 
belül Budapesten van. Nem ugyan a választások utáni napon, mint, 
ahogy arra önéletrajzában 1955-ben emlékezett,02 hanem hét héttel 
később, december 30-án, így is azonban időben: egy hónappal a 
hitleri hatalomátvétel előtt.03 

A lényeg azonban pontos a visszaemlékezésben: csak búcsúzni jött 
a mamához. A magyar főváros helyett a melegebb és nyugodtabb 
Dubrovnikot választja, ahol egy új fejezet nyílik életében ésegész alko-
tómunkásságában. 

Hozzákezd a berlini élményeket összegező kistrilógia, a Szemtől 
szembe megfogalmazásához. 

BOTK.A FERENC 

mennél, kérlek írd meg azonnal, hogy tervezed a dolgot és mi meg-
gondoljuk, hogyan lehet pár hónapot anyagilag biztosítani." 

02 Lásd 1. jegyzet 1. köt. 23. 
03 1 93 3. jan. 30-án nevezi ki az államelnök Hitlert birodalmi kancel-

lárrá. Ezt követte az időközben újra feloszlatott parlament képviselői-
nek utolsó választása, a nemzeti szocialisták elsöprő győzelmével és 
a munkáspártok látványos vereségével. Míg novemberben a két mun-
káspárt egyesített erői parlamenti úton fölénybe tudtak volna még 
kerülni a barna veszélynek, addig márciusban már ennek minden 
esélye elveszett. [A két választás adatainak összehasonlítását lásd 
H. A. Winkler idézett művének 774. és 884. oldalain.] 
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KÉT ÍRÁS A MAGYAR SZABADGONDOLKODÁS 
HŐSKORÁBÓL 

Dénes Zsófia riportja Ady Endrével, Kernstok Károllyal, Bartók 
Bélával 
Kassák Lajos az érlelődő orosz forradalomról 

A még kellő mértékben fel nem tárt magyar folyóirat-irodalom és 
sajtó tucatjával, sőt százával rejt ismeretlen szövegeket, századunk 
— ma már klasszikusnak tekinthető — íróinak alkotásait; amelyek 
ismerete nélkülözhetetlen müveik gyűjteményes, s lassan-lassan már 
aktuálissá váló kritikai kiadása szempontjából. 

Ugyanakkor e folyóiratok és lapok ismerete nélkülözhetetlen az 
irodalomtörténet számára is, hiszen azt a kort, szellemi környezetet 
és eseményeket örökítették meg, amelyek az írókat körülvették, s nem-
egyszer egy-egy műhöz is közvetlen indítékot adtak. 

Az alábbiakban két ilyen lapról szeretnénk szót ejteni, amelyek 
fontos szerepet játszottak századunk első két évtizedében — a haladás, 
a modern szociológiai és politikai gondolkodás meggyökereztetésé-
ben; otthont adva a modern magyar irodalom képviselőinek, néhány 
olyan elfeledett írásuknak is. 

A Nő című 1914 januárjában indult folyóirat kapcsán nem is any-
nyira magáról a lapról, mint inkább szerkesztőjéről, Bédy-Schwim-
mer Rózáról kell néhány szót szólni. Az egykori énekesnő, aki utóbb 
politikai pályára lépett, egyike volt a magyar feminista mozgalom 
úttörőinek. Már 1897-ben megindította a nők politikai egyenjogú-
ságát követelő mozgalmát, ekkor még mint a Nőtisztviselők Országos 
Egyesületének az elnöke. Utóbb ténykedését szélesebb társadalmi 
alapra helyezte. Az újjá- és újonnan alakult Feministák Egyesülete 
1907-től már A Nő és Társadalom címmel hivatalos közlönyt is 
kiadott. Hét évvel később azonban közlöny helyett olyan folyóiratnak 
a kiadása látszott célszerűnek, amely a szakkérdések mellett teret ad 
a szépirodalomnak is; s éppen oldottabb tartalma és olvasmányos-
sága révén válik a korábbinál hatékonyabbá. A Nő — ez lett a lap 
új címe — 1914. január 20-án indult és 1928-ban szűnt meg. Igazi 
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fénykorát azonban az első öt évfolyam jelzi, amikor is a nőírók 
mellett, mint például Altay Margit, Fried Margit, Bölöni Györgyné 
(Kémeri Sándor), Dénes Zsófia, Kosáryné Réz Lola, Lux Terka, Teleki 
Sándorné (Szikra) és Várady Ilona (Vándor Iván) mellett számos 
nyugatos „kollegát" is megszólaltatott, így Balázs Bélát, Bíró Lajost 
Keleti Artúrt vagy Kosztolányi Dezsőt. 

A lap — és természetesen e szépirodalmi alkotások tematikája 
— szorosan kapcsolódik a feminista mozgalomhoz, majd — az első 
világháború kitörését követően — a fokozatosan erősödő pacifizmus-
hoz. 

Ez a kettős gondolatkör hatja át Dénes Zsófia írásait, többek között 
azt az interjút is, amelyben a jótollú újságírónő az akkori szellemi élet 
három vezető képviselőjét: Ady Endrét, Kernstok Károlyt és Bartók 
Bélát vallatja meg a nők választójogáról. Válaszaik szellemesek. 
(Ady például egyenesen a matriarchátus visszaállítását javasolja 
a háborús önpusztítás ellen.) Ám felelevenítésük, újraközlésük mel-
lett nemcsak az szól, hogy jeles kortörténeti dokumentumok, hanem 
az is, hogy a bennük foglalt életrajzi vonatkozások sok tekintetben 
elősegíthetik a további kutatásokat, így például a befejezés előtt álló 
Ady kritikai kiadást. 

A Galilei Körhöz szorosan kapcsolódó Szabadgondolatnak a tör-
ténete meglehetősen titokzatos. Már csak azért is, mert e világnézeti és 
politikai folyóirat kevés könyvtár állományában van meg. S ahol meg-
van, ott sem teljesen. Az 1911-ben indult évfolyamok 1914. június 
25-ével megszűnnek, majd három év kimaradásával 1918-ban újra-
indulnak — mintha mi sem történt volna — a nyolcadik évfolyam-
mal. A magyarázat, igaz, leolvasható a borítólapokról — ha ugyan 
azok megmaradtak. (A legtöbb gyűjteményben a kötéskor eldobták.) 
E borítólapokból kiderült, hogy a Szabadgondolat 1914-ben a 6. 
számmal valóban megszűnt, s 1918 májusában azért tudott „fel-
támadni", mert egyszerűen az ugyancsak 1911-ben indult Szociál-
politikai Szemle örökébe lépett. Átvette annak évfolyamjelölését, sőt 
számozását is, ami végső soron megegyezett azzal az évfolyamszámo-
zással, amelyet a Szabadgondolat ugyancsak 191 l-ben elindított. 

E fúziót nemcsak gyakorlati, hanem eszmei vonatkozások is indo-
kolták. A Szociálpolitikai Szemle — ugyanúgy mint a Galilei Kör 
lapja — szociológiai kérdésekkel foglalkozott — liberális, haladó 
szellemben vizsgálva a kor által felvetett társadalmi problémákat. 
A Szabadgondolatial szemben a Szemlét az jellemezte, hogy közle-
ményeiben erőteljesebben jutott kifejezésre a statisztikai és jogi szem-
lélet; valamint az, hogy részese volt egy szélesebb, nemzetközi össze-
fogásnak, illetve folyóiratcsaládnak. A szellemi hátteret jelentő moz-
galom célja a haladó erök tapasztalatainak a nemzetközi cseréje volt. 
Mint egyesülés 1909-ben alakult Párizsban, ahol munkásságához 
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kapcsolódóan megjelentette a Les Documents du Progrès című folyó-
iratot. A társaság nemzetközivé válásával párhuzamosan megalakul-
tak annak német, angol, spanyol, orosz és magyar orgánumai is. 
Berlinben a Dokumente des Fortschritts, Londonban a Progress, 
Madridban a Homaro, Szentpéterváron a Zaproszi Zsiznyi, Buda-
pesten pedig a Szociálpolitikai Szemle. 

Jeleznünk kell azonban, nem egyazon vállalkozás különböző nyel-
vű variációival van dolgunk, hanem az egyes nemzeti szekciók önálló 
folyóiratairól. A Lánczi Jenő és Kadosa Marcell által szerkesztett és 
kéthetenként megjelenő lap tehát önálló szellemi termék: itt-ott át-
vehetett ugyan egy-egy tanulmányt a testvérlapokból, a lényeget 
tekintve azonban Magyarországon írták és szerkesztették. E lap-
család megjelentetésében az első világháború kitörése különféle nehéz-
ségeket hozott. A Les Documents du Progrès szerkesztését és kiadását 
1914. második felétől kezdve Lausanne-ban végezték, a Dokumente 
des Fort schritt íét pedig Bernben. A Szociálpolitikai Szemle életé-
ben is változást hozott a háború, a kéthetenkénti megjelenésről át-
tért a havi megjelenésre, s lassan-lassan felélte anyagi tartalékait is. Ez 
vezette a már említett fúzióhoz a Szabadgondolatial. 

A Szociálpolitikai Szemle, mint jeleztük — szaklap, elsősorban a 
szakírók: Aradi Viktor, Bánóczi László, Braun Róbert, Erdélyi 
Viktor, Jászi Oszkár, Kőhalmi Béla tanulmányait hozta. Időnként 
azonban írókat is megszólaltatott. így 1915-ben Kassák Lajost, aki a 
világháború oroszországi frontjának eseményeivel kapcsolatban mond-
ta el gondolatait. Az összevont július—szeptemberi számban megje-
lent írás megdöbbentő éleslátásról tesz tanúságot. Nem sokkal a világ-
háború kitörése után (még az egyéves évfordulóig sem jutottunk el!) 
Kassák Lajos lehengerlő logikával és nagy tényismerettel szól az orosz 
csapatok első vereségének az okairól és a közvélekedéstől eltérően 
szinte biztosra veszi az orosz forradalom kirobbanását. Az orosz forra-
dalmi hírek című eszmefuttatás — kulcsmű. Két hónappal A Tett 
megindítása előtt pontosan körvonalazza a költőszerkesztőnek azt a 
gondolkodását, amely lapalapítását társadalompolitikailag moti-
válta. 

LAKATOS ÉVA 

A D Y ENDRE, KERNSTOK KÁROLY, BARTÓK BÉLA A NŐK 
VÁLASZTÓJOGÁRÓL 

Meg akartuk szólaltatni a művészeket a nők választójogá-
ról — egy kitűnőségénél fogva reprezentáns költőt, festőt, 
zeneszerzőt —, mert a nő bevonulásának a társadalom tör-
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vényhozásába nemcsak politikai, sőt ezenfelül nem is csupán 
társadalmi vonatkozása van, de mindenekfelett emberi vo-
natkozását is tudjuk, amit pedig senki nem értékelhet oly 
érzékenyen, a szeizmográfok hajszálfinomsága kilengésével, 
mint épp a művészek. 

Ady Endrét kerestük fel a Vadászkürt-szállóban ; hová fe-
leségével együtt megszállt, amíg pesti otthonuk berendezése 
elkészül. A tavaszt Balatonfüreden, szanatóriumi gondozás-
ban töltötték, a nyarat Csúcsán, Erdélyben, Adyné vadre-
gényes házában-parkjában gondűzték, az őszi rendezkedés 
azonban felhozta őket Pestre, s mi örömmel ragadtuk meg 
az alkalmat, hogy ügyünkben a nagy költőt megszólaltassuk. 

Adyval a szállodának egyik régi bútorú, biedermeier-han-
gulatú s a zöld ripszkelmék huzatától zöld fényű kis szalon-
jában találkoztam. Bús, fekete feje, ideges érzékenységtől 
megkínzott vonásai és jelentékeny, okos, égő, egész élete fe-
lett virrasztó szemei a politúros asztal fölé hajoltak, s újra 
egyszer oly egészen, egy darabban, ráfizető igazsággal jelle-
mezték verseit. 

Háborúról beszélgettünk, politikáról, s ekkor megkérdez-
tem a nőmozgalommal szemben mi az álláspontja. 

— A nők választójogának testestől-lelkestől híve vagyok 
— mondta —, ugyanoly mértékben, mint a férfiak választó-

jogának, vagyis ugyanazzal a cenzussal: mindenkinek meg-
adnám. 

Megkérdeztem, szabad-e ezt a nyilatkozatát A TVő-be ír-
nom. Készséggel beleegyezett. És tovább vállalta a vélemény-
adást ezekkel az értékes és sajátosan az ő beszédmodorába 
tartozó szavakkal, melyek betű szerint így hangzottak: 

— Ahogy Prohászka kifejtette, én is azt hiszem, mint a 
férfiakat, úgy a nőket sőt fokozottabban rá kell nevelni a 
megadott jogokra. A férfiak állama csődbe jutott, az önzés-
nek, a szeretetlenségnek és zsarnokságnak annyi bűne után 
igen jó érdeke volna az emberiségnek megpróbáltatni a ki-
engesztelést és az emberi ideál megvalósítását azokkal, akik 
még tisztakezűek : a nőkkel. 
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— Ez iszonyú háború szinte csábítja az embert, térjen át 
ősi, becsületes, matriarchális rendszerre, hiszen a nők anyák-
nak, feleségeknek, szeretőknek is sokkal becsületesebbek, 
mintsem egy ilyen új vágóhidat, mint a mai, megengedjenek. 

A társadalom mai formájában tisztán a férfi porondja, 
ahol ágál és nemzedékek sorsát intézi el — egy gerelyvetéssel. 
Az emberiség sorsa, ha az emberiség tényleg jobb sorsot ér-
demel, parancsolja, hogy a férfi kezéből ragadjuk ki az ural-
kodó pálcát, mellyel eddig csak nyomorúságot tudott fajtá-
jába dirigálni, s állítsuk mellé, sőt ellene is egy kicsit a magát 
még az emberiség politikai küzdelmeiben nem kompromit-
tált nőt. 

* 

Kernstok Károlyt, ki Nyerges-Újfaluról kiállítást rendezni 
jött rövid időre Pestre, új képanyaga milieu-jében, az Ernszt-
múzeumban találtuk meg. A falakon ott élnek a meleg, mély, 
egymásbakapó színek. Kernstok elérkezett kiforrottsága 
korszakához, melyben nem keresi többet — spekulatív fes-
tészet útjain — az anatómiai felépülés, a szerkezet problé-
máit, nem keres többet és nem problematizál, hanem gyö-
nyörködik a természetben, átadja magát a magyar föld és 
magyar táj s a paraszti élet elemi varázsának, s egy őszintén 
végigcsinált evolúció erejével: ezt meg is meri vallani. 

Megmondtuk a művésznek, milyen tárgyban kérjük ki vé-
leményét s bár tudjuk jól, hogy utóbbi időben egészen csak 
festő volt, s a társadalom problémáit, magányos Duna-part-
ján, ugyancsak elhagyogatta maga mögött, azért mégis ra-
gaszkodunk hozzá, hogy épp életnézete, magánya és művé-
szete közepéből szólaljon meg, s a női élet mai formáiról és 
elhelyezettségéről mondjon ítéletet. Ezt mondja: 

— Minél előbb kell a nők választójoga, már csak azért is, 
hogy meglegyen a kezdete a nők teljes felszabadulásának, 
hogy valamikor lerázzák ama nemi jobbágyságot és nyomo-
rúságot, melyet generációkon keresztül elszenvedtek. 
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— Úgy vélem, hogy a nők szociális felszabadulásának leg-
fontosabb momentuma a nemi felszabadulás. A nőnek szük-
sége van társadalmi, gazdasági és törvényhozói független-
ségére abból a célból, hogy . . . (olvashatatlan sor az ere-
detiben). 

Ennek a beteljesedésnek megvalósítására szolgál a teljes 
jogi arzenál. A nő nemi felszabadulásával együtt pedig el fog 
jönni az utópisztikus társadalmi forma, az „aranykor", mert 
meg fog szűnni minden imperializmus alaptényezője. 

így beszélt az az ember és művész, aki a természet alapján 
áll. Úgy látszik, a magány, a föld, a vizek, az elemi erők tár-
sasága végeredményben egyet tanácsol a szociológia elvont 
elméleteivel. 

* 

A zeneakadémiába megyünk fel. Borús novemberi dél-
előtt. Tizenegy óra elmúlt, a melegre fűtött folyosókon halk 
növendékzsongás hallatszik. Ki kottáját rakosgatja az ablak-
polcon, ki leült a folyosón a felügyelő néni mellé és várja 
sorát, ki a ruhatárból siet fel és nesztelenre halkítja lépteit: 
benn a tantermekben most tanítás folyik. Egyik zárt ajtó 
mögül finom etűd óvatos haladása, művészi ujjak alól, bát-
rabbra igyekezik. 

— Bartók tanár urat keresem, mondom a szolgának, ki 
készséggel átveszi tájékoztató soraimat. A szolga eltűnik 
valamelyik tanteremben és kis idő múltán visszajön, hogy a 
tanári szobába tessékeljen. Rögtön jön a tanár úr — mondja. 

Csakugyan, két percnyi várakozás után, Bartók Béla belép 
és leül szemben velem. Hosszú művészhaja, fekete Laval-
liére-nyakkendője és közbül szürke szemének különös tekin-
tete, mely nyílt is, zárkózott is, világosan kitekintő s főkép-
pen mégis csak magába látó, ez a félénk és vad és nagyon je-
lentős arc: kérdően néz rám, bár már tudja miről van szó. 

— Feltétlenül — mondja csendesen. — Feltétlenül híve 
vagyok a női választójognak, mert igazságtalanság róluk 
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rendelkezni nélkülök. A kérdéssel nem foglalkoztam köze-
lebbről, egyéni hozzászólásom nincs, a művészetben sem lá-
tom felszabadító hatását, mert ezen a téren kinek tehetsége 
volt, az nemre való tekintet nélkül érvényesült. De bizonyos, 
hogy szociális, kulturális téren fontos eredményeket fog a 
jogegyenlőség felmutathatni. Hiszen a házasság mai formája 
s a házassági jog még azokból a régi időkből származik, mi-
kor a nő tulajdonát képezte a férfinek, mikor az volt a beállí-
tása, hogy a férfi jobbágya legyen s maga a történeti fejlődés 
követeli, hogy a nő jogát mai korhoz illőbb, modern törvé-
nyek szabják meg. 

— Még egyet, mondja Bartók rövid gondolkodás után, 
ugy-e a választójogi javaslatba — hír szerint — csak a nő 
aktív választójogát kapcsolták? A választhatóságát mellőz-
ték? Ezt nem tartom helyesnek, mert ez megint csak igazság-
talan, felemás és túl közvetett megoldása a helyzetnek. 

Elköszönünk Bartók Bélától, hiszen a tanár úr kedvün-
kért valamely tanóráját szakította félbe, és bizonyos, hogy 
udvarias elfogadása mögött sürgős teendők fontoskodnak. 
Mennyit tud adni és teremteni és lerögzíteni és kiaknázni 
magából és másokból, zongorája előtt — Bartók Béla — 
ilyen rövid negyedóra alatt. 

Az ajtó előtt megint a csörgedező etűd fogad és lekísér a 
lépcsőn — a kiválasztottak szigetéről — a novemberi, ködös 
utcába. 

Dénes Zsófia 
= A NŐ 1917. nov. 15. 11. sz. 173-174. 

KASSÁK LAJOS: AZ OROSZ F O R R A D A L M I HÍREK 

Alig tíz esztendő, tehát egy pólyás élet új emberanyaggá 
serkentése sem történhetett meg azóta, hogy Mandzsúria 
roppant síkjain az átkozott „sárga majmok" darabokra tép-
ték a hódítani indult orosz sereget, s ma ismét az óriási ko-
losszus halálvonaglásán csodálkozhatik a világ. Csodálkoz-

10 
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hátik, mert ez a sablonos tragédia még mindig nem tudott 
annyira leegyszerűsödni, hogy akár az ő hatalmas számará-
nyaiban bizakodó szövetségest, akár a sajátos orosz psziché-
vel magyarázkodó ellenséget ámulatba ne ejtse. Katonai 
szakírók szerint Oroszország hadilétszáma körülbelül har-
minchét aktív és tizenkilenc tartalékhadtest s ehhez a nagy-
szerű számhoz járul még az állampénztár „kimeríthetetlen-
sége", a sokat hangoztatott élelmiszer- és anyagbőség. Most 
tehát, ha mindezt a külsőleges, de nem éppen megvetendő 
kiváltságot figyelembe vesszük, egy pillanatra szinte értel-
metlenné válik előttünk Közép-Európa hóhérjának beígért 
orosz gőzhenger tehetetlen visszacsüszása. 

A központi seregek napról napra tovább viszik szerencsé-
vel járó offenzívájukat, egyre beljebb hatolnak Lengyelor-
szágba s ami eredményt a kettős szövetség elért, annak úgy 
politikai, mint stratégiai szempontból komoly jelentősége 
van a mai világválságban. Varsó elesett és Bismarcknak 
1888-ban az európai béke érdekében közzétett gondolata még 
sohasem állt közelebb a megvalósuláshoz, mint éppen ma. 
Bismarck szerint Oroszország erejét az európai államok 
összetartozásával keletre és délre kellene fordítani, amit 
azonban csakis az óriási birodalom mostani alakulásának 
megbontásával lehetne végrehajtani. Ebben az elgondolás-
ban ez első rész a Visztulával és Njemennel határolt lengyel — 
litván lakosságú terület, második az ukrajnaiakkal benépesí-
tett Dnjeszter, Don és Volga közti vidék, a harmadik pedig 
az ezeken túli Nagyoroszország lenne. Az európai béke ér-
dekében [sic!] ság még így is elsőrendű nagyhatalomnak 
maradna meg, a maitól azonban annyiban különbözne, hogy 
a rémítő európai terpeszkedés helyett kénytelen volna meg-
maradni természetes rendeltetése: Ázsia civilizálása mellett. 
S hogy Bismarck operációs gondolata nem csupán egy fan-
tasztikus ötlet volt, az ma már mindenki előtt valószínűvé 
vált. A cári kormányzat és erőszakos demagógia által any-
nyiszor hangoztatott nagyszláv egység a világháború első 
viharára megmutatta százfelé kívánkozását. A nagyorosz 
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fennhatóság alá tört nemzetiségek még mindig nem mondtak 
le egykori önállóságuk visszaállításáról s a válság előtt álló 
birodalomban nincs ma maroknyi nép, aki minden öntuda-
tos erejével nem a százszor megátkozott cári protektúra 
ellen dolgozna. 

És Oroszországnak ezek a köztudomású belső bajai ma 
sem váltak könnyű csőddé. 

Sőt! Ha a lapok mindennapos forradalmi híreit kellő óva-
tossággal nézzük is és még csak minimumát fogadjuk el való-

• ságnak, látnunk kell, hogy az odesszai, kievi és lengyel (tehát 
az erős nemzetiségi vidékek) mozgalmak minduntalan kísér-
tenek. S bárha tudott dolog, hogy az orosz proletárság osz-
tálytudata, más civilizáltabb államok szociális fejlődéséhez 
képest ezideig csak csigalassúsággal haladt előre, a háborús 
ország fenntartás nélkül megbízható hadserege szempontjá-
ból ezt a tényt mégsem szabad a számításból kifelejteni. 
Mert az ország belső rothadását szemlélve, egy új orosz 
forradalom lehetőségének a bizonyítására logikus pszicho-
lógiai következtetéssel mondhatjuk hozzá, hogy ennek a pol-
gári szabadság-kívánásnak a nyomai a hadsereg kereteiben 
is kell, hogy éljenek. 

Ebben a feltevésben már csak annál inkább hinni lehet, 
mivel a vérre úszított szegény muzsik Napóleon inváziója 
óta egyetlen háborúban sem érezte volt, hogy nemcsak a cár 
parancsára, hanem a saját ügyéért is küzd, s hogy az esetleg 
kedvezően végződő hadjárat csak egy léniányit lendít az ő 
baromi sorsán. 1812 óta az 1831 —1863— 1877-iki háborúkon 
keresztül egészen a japánoktól szenvedett vereségig az orosz 
katona sohasem tudta, hogy miért és mivégre kell magát a 
vágóhídra vinnie s ezért azokban az ázsiai harcokban is, 
ahol ők maradtak a győzők, az eredmény csupán az ellenfél 
kis számarányának, ócska felszerelésének tudható be. 

A katonák apátiának mutatott, de mégis elmagyarázha-
tatlanul tudatos amerikázását az orosz kormány is észre vette 
és ezért a „szláv testvérek felszabadításának" hangoztatása 
mellett, ami már csak az igazhitű nagyoroszokba önt némi 

10* 
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harcikedvet, nem mulasztotta el azt sem, hogy a mai hábo-
rút, mint egyetlen és jogos önvédelmi eszközt tüntesse fel 
emberei előtt. Azt hisszük azonban, hogy a vert sereg gene-
ralisszimuszának a katonákhoz és polgárokhoz szóló mani-
fesztuma, amelyben a világ legnagyobb zsarnoka ilyen pat-
ronokkal akar a józanodó alattvalóira hatni, hogy: ez a há-
ború szent kötelesség vállalása Oroszországnak a német mi-
litarizmus, a porosz junkeruralom, a német tőke zsarnoksága 
ellen, a kultúr francia és angol néppel vállvetve a balkáni 
testvérek fölszabadításáért — kevés abszolút eredménnyel 
kecsegtetheti a kormányt. Még pedig két eléggé súlyos oknál 
fogva. Először a cári korona alól szabadulni kívánkozó nem-
zetiségek miatt, akik között ezúttal is Ukrainának és Len-
gyelországnak jut a főszerep; másodszor az osztálytudatos 
munkásság miatt, mely a cár értelmes katonaságának a zö-
mét adja. 

Nincs még egy ország Európában, ahol a munkásmozga-
lomnak olyan makacs és brutális hatalommal kellett volna 
és kellene még ma is megverekednie, mint Oroszországban. 
Még ma is, bárha a kormány az alkotmányosság maszkját 
viseli, nem múlik el esztendő forradalmi lecsapolások nélkül. 
És nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek a sokszor 
emlegetett orosz borzalmak mindig a nemzetiségi vidéken 
voltak a legdühödtebbek. Innen erednek azok a forradalmi 
kísérletek is, amelyek már a szocialista ideálokban gyökerez-
nek, de a nemzeti felszabadulás elvét sem ejtették el. Ez a 
gárda még Bakunin szélsőséges elveit vallotta, s hogy semmi 
komolyabb eredményt nem tudtak elérni, annak az ezerfelé 
húzás, a tudás és energia szervezetlensége volt az oka. Eb-
ben az időben születtek meg Turgenyev nihilista szegényei és 
ennek a mozgalomnak a forró atmoszférájából teljesedett 
ki az egész 80 — 90 körüli irodalom, amely annyi szimpátiával 
tudta az egész civilizált világ szemét az életet kérő orosz nép 
vergődésére fordítani. 

De, azt hiszem, akik csak a szépirodalomból és egyné-
mely híressé vált forradalmárok emlékirataiból ismerik az 
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orosz munkásmozgalmat, azok — és nem minden jogosult-
ság nélkül — kételkedhetnek az újsághírek által beharango-
zott orosz forradalom komolyságában. Ez az okoskodás 
azonban csak akkor lenne teljesen helyénvaló, ha az orosz 
proletárság még mindig nem nőtte volna ki Bakunin vörös-
posztós romantikáját. De ezen az extatikus gyerekbetegségen 
a tömeg nagy része már túl van. Az a mozgalom, amelyet 
már a szociálista ideálok hevítenek, a 70-es években kezdő-
dött. Kezdeményezői és vezető a művelt osztályok ifjúságá-
ból kerültek ki és sok emberfeletti áldozatot hoztak, de sem-
mi tartósabb eredményt nem tudtak elérni. Legtöbb, amit 
elértek, az egymást követő gourille-sztrájk* és merénylet volt, 
amelynek II. Sándor cár is áldozatul esett. A Marx és Engels 
által kidolgozott programm, vagyis a mai szociáldemokrata 
munkásmozgalom a 90-es évek végén kezd hódítani Orosz-
országban és érdekes, hogy az új elvek seholsem találtak jobb 
talajra az örökké gyötrődő orosz agyvelőnél. II. Miklós cár-
nak már ezzel az egységes erővel kellett szembekerülni és en-
nek a modern szellembe öntött mozgalomnak az eredménye 
lett, az eddig legnagyobb orosz vívmány, az 1905-iki agrár-
reform, a duma és a konzervatívoknak az az engedménye, 
hogy ma már a zsidók is doktorrá, ügyvéddé és minden ed-
dig születési kiváltsághoz kötött személyiséggé képezhetik 
magukat. Látszik tehát, hogy a mostani mozgalom nem az 
egyesek elleni merényletekben merül ki, hanem lassú, de 
egyöntetű erővel maga ellen az egész fennálló rendszer ellen 
folytat harcot. S épp ezért, ha valaki a mai forradalmi ered-
ményeket akarja mérlegelni, nem szabad nagy súlyt fektetnie 
arra a jelenségre, hogy merényletekről nem kapunk híreket; 
sőt, arra sem, hogy az országból régebben elszakadt vezérek 
ma milyen barátságban vannak az entente-tal. 

* Franciásan leírt szó. Grúziának Guria nevű tartományára utal-
hat, ahol 1841-ben és 1905-ben nagyon véresen levertek két paraszt-
lázadást. 
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Az elfogulatlan szemlélőnek ma csak két pontot szabad 
komolyan segítségül hívnia: a megvert seregek pszichológiá-
ját és az orosz nép múltját. Már pedig ez mind a kettő az 
orosz forradalom lehetősége mellett tanúskodik, egy egysé-
ges és igazán proletár forradalom mellett, amely a maga ben-
sőséges erejéből fogja fonákjára fordítani a cárizmus évszá-
zados háborús őrületét is. 

Szociálpolitikai Szemle 1915. júl./szept. 211-214. 
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SZEMLE 

CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÖSSZES MÜVEI. 
KÖLTEMÉNYEK 2. 1791 -1793. 

Sajtó alá rendezte, a jegyzeteket és a bevezető tanulmányt írta 
SZILÁGYI FERENC 

Recenzens szeretné fenntartani magának a jövőbeli lehetőséget, 
hogy a Költemények sorozatának befejezése után a kritikai kiadás 
Csokonai-képéről a maga teljességében is írhasson. Az 1791—1793 
közötti 82 vers külön tárgyalása azonban legalább két szempontból 
fontos lehet. Egyrészt a Költemények 1. tizenhárom évvel korábban, 
1975-ben jelent meg; másrészt a mostani kötet kapcsán a kritikai 
kiadás általánosabb kérdéseiről is lehet már szólni. (Erre a Költe-
mények 1. nem volt alkalmas, mivel értelemszerűen tartalmazta — 241 
oldalon — a sorozat egészére vonatkozó textológiai eligazítást.) 

A „felvilágosodáskor" korszaknévvel jelölt irodalomtörténeti 
periódus újabb kritikai kiadásai markánsan elkülönülnek egymástól. 
Az egyik póluson kétségkívül a Berzsenyi-kiadás áll; 178 oldal fő-
szövegéhez 746 oldalnyi jegyzetapparátus társul. A Bessenyei-összes-
ből egyelőre két próza- és egy drámakötet látott napvilágot, ezek 
— lapalji textológiai jegyzeteikkel, jegyzetszótárukkal, bevezető ta-
nulmányaikkal — „editio minor"-t mutatnak; az arány 3 : 1, illetve 
kétszer 5 : 1 a főszöveg javára. Forgathatóságát tekintve kutatásban 
és oktatásbant ideálisnak eddig az Orosz László által sajtó alá rende-
zett Bánk бал-kiadás tűnik: a dráma két kidolgozását 302 oldalon 
közlő főszöveget 244 oldal apparátus magyarázza. 

A szóban forgó Költemények 2. arányaiban a Berzsenyi-kiadást 
közelíti: 123 oldal főszöveg, 630 oldal apparátus. A „túlírtság" be-
nyomását első olvasásra is érezzük. A tárgyi és nyelvi magyaráza-
tokba idézetekkel bőségesen illusztrált szakirodalmi viták szorultak, 
bekerült ugyanoda a versszövegek esztétikai értékelése is. Emellett az 
irodalomtörténész Szilágyi Ferencet a nyelvész Szilágyi Ferenc ismé-
telten rá tudja venni, hogy ma is érthető nyelvjárási alakokat vagy 
meghonosodott idegen szavakat is megjegyzeteljen. A rövidítésjegy-
zékben nem szoktunk sajtótörténeti adatokat közölni, fel is megy 13 
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oldalra (125—138.). Szintén növeli a terjedelmet a jegyzetapparátuson 
belüli utalásrendszer csaknem teljes hiánya; mintha minden vers 
magyarázata külön-külön készült volna. Különösen jól megfigyelhető 
ez a két, egyazon lapon fennmaradt töredék, az így „szomszédos" 
In Com [item] Pálffy és a Tunc etiam moreris? esetében (470— 474.). 
Olykor szövegrészletek ismétlődnek : Kazinczy Kis Jánoshoz intézett, 
1793. július 27-i leveléből egy bekezdésnyi például négy alkalommal, 
négy különböző vers jegyzetében szerepel — megint csak utalás nél-
kül (140., 146., 269., 287-298 . ) . 

A Csokonai-szövegkorpusz textológiai szempontból a legbonyolul-
tabbak közé tartozik, a kézirat híján lévő másolatok és szövegváltoza-
tok nagy számával, a viszonylagos időrend problémáival. E téren Szi-
lágyi egészében igen jó, részleteiben kitűnő, olykor bravúros munkát 
végzett. Az utóbbiak közül említsük meg Az istenek osztozásabb ismert 
másolatának számbavételét (171 — 178.), a [fíár az Ég búsulva néz 
is. . .] fattyúszövegeinek kimutatását (256—261.), vagy akár Az én 
Életem hitelességének bizonyítását (689—693.). Az életmű említett 
szöveggondozási nehézségei miatt teljes körű és végleges megoldás 
persze most sem lehetséges. Akad közvetett érveléssel végrehajtott 
datálás, mint a Jöszte Poétának (242.) vagy stíluskritikai argumentu-
mokkal támogatott logikai levezetésű, mint a Tsikorgó Versei a Trójai 
háborúról esetében (337.). De: az eddigi Csokonai-textológia ered-
ményeinek messzemenő figyelembevételével és továbbépítésével kö-
vetkezetes, a korábbiaknál jóval megbízhatóbb, filológiailag védhető 
időrendű szövegkiadás született. Feltétlenül helyeselhető a fordítások, 
a latin versek felvétele és a felkutatott-azonosított dallamok közlése. 

A szövegekből levonható elsődleges következtetések rögzítése 
szinte mindenütt megtörténik. Hiányérzetünk csupán néhány részlet-
kérdésben lehet. így például a Békaegérharc 1816. évi román fordításá-
nak némileg túlbonyolított magyarázatából (468.) kimarad annak le-
szögezése, hogy mindkét szóba jöhető „Kontz Józsi" vándorszínész-
társulat tagja volt, ami önmagában is megmagyarázza a kéziratok 
felbukkanásának körzetét, és kiegészíti mindazt, mit a Balog István 
színigazgató hagyatékában felbukkant Csokonai-művek, az e kötet-
ben is többször hivatkozott Déryné-naplóadatok mellett a vándor-
színészet közegének Csokonai líráját és verses epikáját terjesztő hatá-
sáról tudunk. Hasonlóképpen: Sőtér és Szauder után Szilágyi sem 
figyel fel a [Nézd el. . .] záró rímpárjának, az ép-nép összecsengetés-
nek a Rákóczi-nótából származására (477.), holott a forrást a Béka-
egérharc emlegeti, a Cultura című vígjáték pedig betétdalként hasz-
nálja majd fel. De ezek — ismételjük — kivételes hiányok. 

A kötet szöveganyaga, kronológiája, szűkebben vett filológiai 
apparátusa egyaránt helyesen és egyértelműen válaszolja meg a Cso-
konai-életmű 1791 és 1793 közé eső hányadának olyan alapvető kér-
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déseit, mint a valós érzelmi élmény híján megjelenő szerelmi tematika, 
vagy az olasz nyelvvel és költészettel történő megismerkedés és annak 
átlendítő hatása a versformák és ritmusképletek eszköztárának bőví-
tésével — egy olyan pillanatban, amikor az addig elért virtuóz rím-
technika — például a [Nézd el.. .] soraiban — már-már rímkény-
szerré fokozódott. Folytonosabbnak látjuk viszont Szilágyinál az ars 
poetica-mozzanatok erősbödő jelenlétét az időszak verseiben, s ezért 
tartjuk kissé túlzottnak az „öntudatra ébredés"-t (480.). 

Igazából vitatni valónk a jegyzetapparátusnak abban a tágabb 
körében található, amely (első fokon) az említett túlírtságot eredmé-
nyezi, és amely (végső fokon) nem is feladata a kritikai kiadásnak. 
Azt vártuk volna, hogy a sajtó alá rendező időközben újabb, filoló-
giai érveket talált korábban kifejtett nézeteinek alátámasztására, hogy 
tudniillik Az istenek osztozása az 1790/91. évi diéta paródiája, míg a 
Békaegérharc egyjelentésü példázat a Franciaország elleni Habsburg-
intervencióról. Nos, az eredmény nem meggyőző. Erősebbnek, 
szinte mesterségbeli kihívásnak tartjuk a formai indíttatást, „Blumauer 
módját", a travesztálás és parodizálás diákköltészeti hajlamát, s az 
ebből fakadó sajátosságokat: a mindenfelé vágó, egy-egy poén, szójá-
ték kedvéért kitérőket is vállaló, „burleszk stílus"-nak nevezett irályt, 
amely viszont meg is akadályozza a következetesebb szatíra megírását. 
S valóban, amikor már-már következetes példázatot vélünk kihallani 
a sorokból, Csokonai csavar egyet: Az istenek osztozásában össze-
keveri az 1741. évi és az 1790-es országgyűlés eseményeit. Miközben 
olyan antifeudális éllel ír a nemesi politizálás egészéről, hogy legkö-
zelebb csak Aranynál, Az elveszett alkotmányban találunk majd 
hasonlót, s megtoldja ezt a protestáns Róma antiklerikális szellemé-
vel, a 83—84. sor presbitérium-hasonlata máris újabb céltáblát kínál, 
az eddigiektől eltérő irányban, Csokonai travesztáló kedvének. Ha-
sonló megoldások egész sorát idézhetjük a Békaegérharc szövegéből 
is. Itt a felvilágosodott ember szellemi fölénye is érződik már a hetyke, 
szentnek semmit sem tekintő diákhumor mögött, amellyel a hadako-
zás, az életek és értékek pusztítása .ellen szólal fel. Azzal a minden 
heroizmustól mentes életösztönnel, amely Blumauer travesztált 
Aeneisét, Szalkay Antal belőle készült fordítását, a Homérosznak 
tulajdonított Batrachomyomachiáx, továbbá a bécsi népszínpad sikeres 
paródiáit, köztük a Philipp Hafner írta és szintén Szalkay fordította 
Pikkó herceg és Jutka-Perzsi című énekesjáték librettóját és egész 
szellemi hátországukat jellemzi. (A Pikkó csatajelenete nagyon hason-
I ít Nyalnádtői és Grand Brekeke párviadalára, s ez utóbbi egyike azon 
passzusoknak, ahol Csokonai határozottabban tért el mintájától. 
Autográf kézirat híján nem dönthető el, további kutatásokat igényel, 
filológiai hatásról vagy szemléleti-ábrázolási egyezésről van-e itt 
szó.) 
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Ha viszont túlpolitizáljuk Csokonai ifjúkori műveit, akkor mind 
az évkör, mind az életmű egészében újraélesztjük azokat az ellent-
mondásokat, amelyeket — reméltük és reméljük — a kritikai kiadás 
korán eltávozott sorozatszerkesztőjének, Julow Viktornak kismono-
gráfiája már megnyugtatóan feloldani látszott. A Költemények 2. 
apparátusa meggyőzően bizonyítja az 1791 és 1793 közötti verster-
mésből a költői hivatás tudatosodását, a nyilvánosságra törekvést, 
tematikák s a hozzájuk illő formakészlet birtokbavételét olykor 
konkrét élmények híján is, a korszak végén pedig Az Éj és a Tsil-
lagoknak a Tempeföi felé mutató hangulatromlását, növekvő őszinte-
ségfokát. Ebbe a helyzetjelentésbe nem illik bele a politizáló tudatos-
ságnak az itt feltételezett, példázatos mértéke, amely a pálya egészé-
ben is problematikus, hiszen elvezet a későbbi Csokonai sorozatos 
„mentegetéséhez", amikor utóbb ezt a szintet ismételten nem sikerül 
elérnie. 

Recenzens kénytelen elismerni írása igazságtalanságát. Miközben 
maradéktalan elismeréssel adózik a szövegkorpusz helyreállításá-
nak, a sajtó alá rendező széles körű ismereteinek, komplex módszerei-
nek, műveltségének stb. — részletesebben mégsem ezekkel foglalko-
zott, hanem avval a sokkal kisebb hányaddal, ami vitára, tovább-
gondolásra, újraolvasásra és -elemzésre késztette. Mint minden fontos 
munka, ez a kötet is munkahipotézis a szónak ebben az értelmében. 
S talán folytatására sem kell várnunk 2001-ig. . . (Akadémiai, 1988.) 

KERÉNYI F E R E N C 

BODNÁR GYÖRGY: A „MESE" 
LÉLEKVÁNDORLÁSA 

Bodnár György tanulmányai és oktatói munkássága szerint szak-
mai érdeklődésében három vagy inkább négy fontosabb réteget 
különíthetünk el. Mindenekelőtt a Nyugat s kivált Kaffka Margit 
monografikus igényű kutatója; a pozitivizmus, a szellemtörténet, a 
marxista irodalomtörténetírás számos kérdéséről és képviselőjéről 
értekezik; az élő irodalomban naprakész kritikusként van jelen. 
A negyedik „métier", amelyre céloztunk, az elmúlt századforduló iro-
dalom- és művelődéstörténetének kutatása, új könyvében, a Kaffka-
elemzések összegezésével egybefonódva, ennek az érdeklődésnek a 
dominanciáját, legalábbis előtérbe kerülését tapasztaljuk. Vagyis a 
Nyugatra és Kaffkára irányuló figyelem nem csökkent, de jelentősen 
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megnőtt az előzmények iránti érdeklődése. Akár kismonográfiaként 
megállná a helyét A premodern magyar elbeszélés válaszútja című 
fejezet. 

Bodnár gondolatmenete a mese és az anekdota fogalmának, értéke-
lésének a századfordulón bekövetkező átalakulásából indul ki. Szini 
Gyula egy esszéjét idézve (amelyhez a kötetcím is kapcsolódik), a 
„mese" alkonyáról értekezik: „a modern novella elfordul a cselek-
ménytől, amelyben a leegyszerűsített világmagyarázat fő vétkesét 
vélte, s immár inkább vonzódik a hangulatokhoz, a racionálisan 
megközelíthetetlen élettartalmakhoz, mint a dolgokhoz és a magabiz-
tosan haladó »meséhez«." De ez nem Bodnár véleménye, hanem a 
nyugatosoké, mint ahogyan az anekdotáról szóló vitát ismertetve sem 
osztja a Mikszáth rangját kicsinyítő bírálatokat vagy Ady ismert 
anekdota-ellenes állásfoglalását, hanem értelmezi, reális történelmi 
szemlélettel a helyükre teszi őket, és az anekdota mellett szóló későbbi 
érveket (a „ködlovagokat" újra fölfedező Ezüstkor-nemzedék észre-
vételeit, főleg Rónay György megjegyzéseit) is figyelembe veszi. A no-
vellának a regénnyel szembeni előnyét a századvég irodalmában a 
világnézet relativizálódásával magyarázza, elfogadva Schols és 
Kelleg következtetését, hogy a szellem újkori mozgása „távolodás volt 
a dogmáktól, a magabiztosságtól, a kötöttségtől és minden abszolút-
tól", amiből természetesen következik „a mindentudó elbeszélő mód 
illetékességi monizmusának" tagadása, tarthatatlanná válása. 

A szerző abban látja a századvégi magyar kispróza történeti jelen-
tőségét, hogy „a maga kifejezési formáját keresve hozzájárult az elbe-
szélés előkészítéséhez a bonyolultabb életjelenségek szemléletének 
befogadására". Mikszáth fejezet-szerkesztésben is tükröződő külön-
választása a premodernektől, „a külső cselekmény lefokozóitól", 
még Bodnár méltányos interpretációjában sem tűnik föl igazán meg-
győzőnek. Legújabb irodalmunk tükrében Mikszáth bármelyik ma-
gyar kortársánál korszerűbbnek mutatkozik, elkötelezetlensége, 
iróniája, „cinizmusa", szkepszise, a tételességtől való tartózkodása 
éppen napjainkban újra aktuális, annál inkább, mert mindez a stílus-
ban, a poétikában, a Rónay emlegette „hangban" jelenik meg. Távoli 
analógiaként Sőtér István egyik szép esszéjét említhetnénk, ahol a 
nem szimbolista Arany korszerűtlenségéről alkotott legendát a 
szimbolizmus utáni hatására, érvényességére hivatkozva cáfolta meg; 
alighanem Mikszáth modernsége is ilyen lappangó, nem azonnal foly-
tatható karakterű volt. 

A századvégi novellistákról szóló nagy fejezet nem névsorával, 
hanem az újraolvasást motiváló szempontjából mond eredetit, a nyuga-
tos modernség előzményeiként pillant vissza Peteleire, Gárdonyira, 
Justhra és társaikra. Petelei útirajza az irodalmi szociográfia később 
fölvirágzó műfajának előképeként kap hiteles méltatást, Az én falum 
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értékét a mü tárgyának és az elbeszélő tudatos reflexiójának dialekti-
kájában ragadja meg Bodnár. A finoman kidolgozott Gozsdu-fejezet 
a pszichológiai célzatú leírás és megjelenítés korai kísérletezőjeként 
állítja legalább részben új megvilágításba a Tantalusz és лг Anna-leve lek 
íróját. Alapos olvasottság, egyénítő jellemző készség, fitogtatás nélkül 
érvényesített poétikai jártasság jellemzi az összképbe tömörülő portré-
sorozatot. S nem utolsósorban mértéktartó, sőt kritikus megközelítés: 
nem eshetünk túlzásba egy útkereső, átmeneti nemzedék teljesít-
ményének megítélésekor, de újra meg újra tudatosítani kell, mit 
köszönhetnek nekik a nagy betakarítok. E tanulmányok meggyőzően 
szólnak Bródy naturalizmusáról s annak korlátairól, Thury Zoltán 
tárcanovelláinak tendenciózusságáról, a Cholnoky-novellák abszurd 
fantasztikumot a hagyományossághoz húzó anekdotikus és racionáli-
san magyarázkodó szemléletéről, Justh Zsigmond tételességéről — 
mégis mindig érzékeltetik a nemzedék erőfeszítéseinek történeti 
jelentőségét és azokat az okokat, amelyek miatt törekvéseik csak rész-
ben valósulhattak meg. Az átfogó világkép iránti belső szükséglet 
tükreként (másképp fogalmazva a nagyregény hiányának kompenzá-
ciójaként) a novellaciklus műfajának kultiválását emeli ki Bodnár, s e 
tekintetben a SzindbádoX megalkotó Krúdy, a drámai és balladás el-
beszélés kikísérletezésében Móricz elődeit látja a századforduló kis-
mestereiben. 

A kötet második, leghosszabb része Kaffka Margitról szól, mint 
A Nyugat folyamatos poétikai forradalmának jellegzetes elbeszélöjé-
ről. Tézisét folytatva Bodnár a premodern novellisták kezdeményei-
nek egyik továbbfejlesztőjét látja benne, s hatásos az az érve, hogy a 
korai Kaffka lírája sokkal avittabb, mint az először 1903-ban meg-
szólaló prózaíróé, bár egyazon szkeptikus, dezillúziós életszemlélet 
kifejeződései. A művek sorravételében monografikus teljességet 
megcélzó Kaffka Margit-portrénak kellően részletes boncolása hosz-
szabb tanulmány feladata, hadd térjünk ki ezúttal két lényeget illető 
kérdésre, Bodnár György korstílusfölfogására és elemző módszerére. 

A stílusértelmezés kulcsszavai a szecesszió (többes számban is), 
az impresszionizmus, a naturalizmus és az újrealizmus. Kaffka első 
novellái „inkább kivonulások, szecessziókaz elbeszélői konvencióból, 
mint formateremtések. [. . .] szecessziók a szecesszióba". A közlés-
funkció helyett a díszítő és a szerkesztő szándék kerül előtérbe a 
stílusban és újromantikus képek a motívumokban; ez a művészi 
küzdelem a Nyugat megindulása után keletkező művekben is felemás 
eredményre vezet, a cselekményre épülő novellán szándéka ellenére 
csak részben jut túl, impresszionizmusa keveredik az örökölt realiz-
mus vagy naturalizmus vonásaival még a Színek és években is, de „a 
regény mikro- és makrostruktúráját egyaránt áthatja". Az alapos 
elemzés kitér a tematikai összetettségre (a dzsentri- és a nőprobléma 
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kapcsolatára), a dzsentri megítélésének történelmi alakulására, a 
kompozíció, az időszemlélet, a nyelvi stílus rétegeire. E komplexitást 
összehasonlító kitekintések sokasága erősíti, Bodnár „vonatkozási 
pontokat" keres éppen a dzsentriszemlélettel kapcsolatban, össze-
hasonlítja — inkább tipológiai, mint filológiai igénnyel — Bergson és 
Kaffka szemléletével, kitekint az impresszionista vonásokra. Folytató-
dik a komparatisztikus megközelítés igénye a kései művekről (három 
kisregényről) szóló analízisben, amelynek alapgondolata szerint 
Kaffka útja az impresszionizmustól a tárgyiasság felé vezet; főleg az 
Anatole France-szal való párhuzamra és különbségre meg a húszas 
évek újrealizmusát előlegező tendenciák kiemelésére gondolunk. 

A zárófejezet a Nyugat szellemi, irodalmi, művészeti forradalmá-
nak leírása, főhőse szükségszerűen Ady. Bodnár az életmű kulcs-
szavai közül a „mindent" emeli ki vezérmotívumként; Ady is átélte 
a modern költészet válságos sorsát, „de nem mondott le a teljesség-
ről, heroikusan küzdött olyan szintézisért, amelyben egyén, társa-
dalom és történelem együtt mozog. A történelemben az egységes 
létezés dimenzióit fedezi fel, amelyek egymás nélkül elvesztik értel-
müket". Az impresszionizmus és a szimbolizmus meghaladása, a 
továbbjutás lehetősége foglalkoztatta már a korabeli filozófiai kritika 
legjavát (Fülep, Lukács), és nem utolsósorban Babitsot, aki „maga is az 
egyén kultuszának híve volt, de annak titkaiban is a dolgok lénye-
gét, [. . .] kijózanító logikáját kereste". Rövid, de találó az a leírás, 
amelyet Bodnár a pozitivizmuskritika Babits-féle változatának szen-
tel, logikus magyarázatot keresve Babits pszichologizmusára, egye-
bek közt William James hatására. Fülep Lajos a szubjektivizmus 
bírálójaként, a műbe valamit kívülről beleolvasók kritikusaként az 
egyén feletti tudatot is számba vevő gondolatmenet képviselőjeként 
jelenik meg Bodnár értelmezésében. Az utak elváltak című Lukács-
cikk átfogó fejezetcímként való kiemelésével a szerző amúgy is csatla-
kozik „a magyar modernség antiimpresszionista kritikájához". 

Bodnár nagyobb történeti távlatba ágyazva folytatja előző kötetét. 
Abban is a „törvénykeresők" foglalkoztatták, ott is a tárgyiasság az 
egyik kulcsszó mint az impresszionizmus, a relativizmus, a szubjek-
tivizmus túllépése és ellentéte. A „mese" lélekvándorlása részint mű-
fajtörténeti korszakmonográfia „a modern magyar elbeszélés születé-
séről", részint elméletileg átgondolt állásfoglalás egy szemléletmód, 
világkép, módszer és stílus mellett, amely éppúgy megjelenhet a szép-
irodalomban , mint az irodalomtörténetben vagy a kritikában. 

CSŰRÖS MIKLÓS 
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EGY MISZTIKUS KÖLTŐ ÉBRESZTÉSE 

(Komjáthy Jenő: Vers és próza. Válogatta, sajtó alá rendezte, be-
vezetéssel és jegyzetekkel ellátta Rába György) 

A meg nem született könyveknek is megvan a maguk sorsa; akár 
megírták őket, s a kor — az utókor — nem méltatta őket megszüle-
tésre, akár megíratlanul maradtak, s csupán ígéretük keltett többé-
kevésbé fájdalmas hiányt. A kiadatlan szövegek inkább a kor közö-
nyét jelzik, azt, hogy az életmű bizonytalanul kapcsolódik az iro-
dalmi hagyományhoz. A meg nem írt müvek hiánya viszont inkább 
arról tanúskodik, hogy az utódok is fölismerték ama szükségszerűsé-
get, amely az író alkotói szándékainak mozgatójául szolgált, s amelyet 
betölteni egyedül neki lett volna módja. Komjáthy Jenő életmű-
kiadásának elvetéléséről, paradox módon, mindkét értelemben beszél-
hetünk. A betöltetlen hiányt jelzik a legendák, amelyek a költő alakját 
hamar körülvették (az elkallódott, többkötetnyi kézirat legendája 
például), az utókor érdektelenségét meg a kiadások elmaradása. 
Már a — sorozatnak tervezett — Komjáthy Vidor-féle kiadásnak is 
csak az első kötete tudott megjelenni, amely így A homályból második 
kiadása lett; a továbbiakban aztán nemhogy gyarapodtak volna 
a publikus Komjáthy-szövegek, de lassan maguk a versek is alig 
hozzáférhető kuriózumokká váltak. Olykor egy-egy válogatás megje-
lent, de aki nem vette magának a fáradságot, hogy a legfrissebb 
— 1910-es — A homályból-kiadást felkutassa, kitette magát annak a 
veszélynek, hogy a különös ellentmondásoktól vibráló költő-alaknak 
csupán egy, a válogató által kirajzolt sziluettjét ismeri meg. Olykor-
olykor előkerült „a homályból" egy-egy — addig publikálatlan — 
verse, strófája (Sikabonyi Antal, Komlós Aladár, Németh G. Béla 
jóvoltából), e publikációkban azonban volt némi esetlegesség; elég 
példaként megemlíteni, hogy Komlós — egyébként higgadt hangvéte-
lű -monográfia-tanulmányában csak olyan Komjáthy-verseket közöl , 
amelyek a költő „forradalmiságát" bizonyítják, vagy legalább annak 
alátámasztására alkalmasak, hogy Komjáthy egészen más irányba 
haladt, mint a ,,gyanús" Nietzsche. így adódhatott, hogy két szorosan 
összetartozó vers közül — Nem egy az Isten.', Mégis egy — csak az 
utóbbit adja közre a monográfus (az előbbi túl „nietzschés"), anélkül, 
hogy közölné, mire vonatkozik a címbeli mégis. (Ma már ugyanakkor 
az is nyilvánvaló: a vers megjelenhetett volna anélkül, hogy „kompro-
mittálta" volna íróját; a Nietzschéére emlékeztető vitaiizmus, akár 
közvetlen hatáson alapul, akár zseniális megsejtésen, csak múló epizód 
volt a költő pályáján.) 



Szemle 595 

Még ennél is mostohább sorsra jutottak a prózai írások. Egyedül 
a Kritikai szempontok emelkedett ki a teljes ismeretlenség, feledés 
homályából; egy-egy, érvként felhasznált mondai meg-megjelent 
tanulmányok lapjain, ám ezen túl a kutatás nem vállalkozott többre, 
mint az egyes Komjáthy-írások azonosítása, futólagos megemlíté-
se. Kéziratból került Rába György válogatásába A Tisza-korszak 
és az irodalom, eldugott folyóiratok hasábjairól A legújabb magyar 
politikai líra, az Irodalmi szemle. 

A Komjáthy-életmű sorsának árnyéka végül mintha a tudományos 
recepcióra is rávetült volna. Komlós Aladár hatalmas kutatómunkára 
alapozott, sok tekintetben ma is mérvadó monográfiája nem tudott 
könyvvé születni (miközben a Reviczky-tanulmány már 1955-ben a 
polcokra került); a Vers és próza megjelenéséig nem volt publikus a 
datálható versek teljes kronológiája — bár Komlós jelölte az 1955-ös 
kötetbe felvett alkotások keletkezési dátumát —, a válogatásba be 
nem került költemények adatairól egyedül a Széchényi Könyvtár 
Kéziratiára nyújtott fölvilágosítást. 

Ha e fátum kuszaságának motívumait keressük, ismét csupa ellent-
mondásba ütközünk. A költő jelentőségével halála — vagy köteté-
nek megjelenése — napjától tisztában volt mind az irodalomtörténet-
írás, mind az utódok tábora ; tudjuk, ez utóbbiak szinte kultuszt 
fontak személye köré. Am az irodalomtörténet elismerő nyilatkoza-
taiba hamar a kisajátítás (Sikabonyi Antal) vagy a többé-kevésbé 
nyílt elutasítás (Horváth János) hangjai vegyültek. Ezt az idegenke-
dést valójában még Komjáthy „szocialistává" való előléptetése sem 
tudta eloszlatni. Akármerről közelített is tehát az irodalomtörténet-
írás az életműhöz, valami nyugtalanító „maradék" mindig kiszorult az 
elismerhető értékek köréből: vagy a „kozmopolitizmus", vagy az 
individualizmus, vagy a miszticizmus. S még inkább szembetűnő, hogy 
a fiatal utódok is hamar kinőttek a kultuszból, s viszonyuk Komjáthy-
hoz egyre tartózkodóbb lett. Bármilyen meggyőzőek is a motivációs 
párhuzamok, amelyek Komjáthy líráját az utódokéhoz kötik (Rába 
imponáló gazdagsággal idézi föl ezeket — példáiból legföljebb József 
Attila-motívumokat hiányolhatunk), látnunk kell, hogy e költészet 
valójában hatástalan maradt. Másképpen szólva, mai napig nem érke-
zett el az a lírikus, aki a Komjálhy-lírát — a hagyomány elemeinek 
újrarendezésével-újraértékelésével — reanimálta volna, ahogy ez oly 
sokszor megtörténik elfelejtett, kisajátított alkotókkal. 

Adytól az élet valódiságait elutasító misztika lehetett idegen (aligha 
hagyhatjuk itt figyelmen kívül a felekezeti szempontot); Babits, 
Kosztolányi, rezonálva erre az éteribb létélményre, Komjáthy mes-
sianizmusát, s így költészetének lényegi vonását, „alkalmazott" jel-
legét nem tudta elfogadni. Hae költők idegenkedtek a politikai érte-
lemben vett mandátumos költészettől, nem viszonyulhattak máskép-
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pen ahhoz a költőhöz sem, aki a gnosztikus megváltódás-megváltás 
médiumát látta a lírában. A költészet és a filozófia között élete végéig 
ingadozó Komjáthy más korszakot, más égtájat képvisel, mint az a 
Babits, akinek — minden filozofikussága ellenére — megmásíthatatlan 
tény az esztétikum több évszázados folyamatban kristályoso-
dott autonómiája. Az újabb és újabb költőnemzedéknek természete-
sen megvan a joguk ahhoz, hogy e másságot — egyáltalán bármiféle 
„alkalmazott költészetet" visszaiktassanak a hagyomány eleven vér-
keringésébe; most azonban mintha inkább a művészet független-
ségének későn kapott ajándéka látszana becsesebbnek. Petőfi, Ady 
— s furcsa módon ugyanezért Komjáthy is — a recepciós folyamat 
perifériájára került, művészetük kvalitásaitól függetlenül. 

Komjáthy ügyében nem is a költők, inkább az irodalomtörténet-
írás lépett föl a perújítás igényével. A háromkötetes irodalomtörténet 
Komjáthy-fejezetének szerzője, Nagy Miklós szólt először jelentősé-
géhez méltó tárgyilagossággal a költő miszticizmusáról, majd — a 
megelőző korszak értéktételezésével lényeges pontokon szakítva — 
Németh G. Béla hívta fel a figyelmet Komjáthy individualizmusának 
művelődéstörténeti, líratörténeti jelentőségére. S bár azóta történtek 
további revíziós kísérletek, igazából Rába György tette meg a követ-
kező fontos lépést. A Verses próza kísérőtanulmányának igazi jelentő-
sége — adatainak pontossága, pályaképének arányossága mellett —, 
hogy rámutat: Komjáthy költészetét csak akkor lehet megérteni, 
értelmezni, ha tisztában vagyunk azzal, hogy e líra egy misztikus, 
gnosztikus filozófiai rendszernek van alárendelve. „Komjáthy fontos 
és jellemző verseiben a kritika költői képnek értelmezi azt, ami 
gnosztikus igehirdetés: Ki fény vagyok, homályban éltem, / Világ elől 
elrejtezém, / Nagy, ismeretlen messzeségben / Magányosan lobogtam én, 
A kötetcímadó versnek ezt a beköszöntőjét az elkésett romantika 
magamutogató Én-kultuszának fogták föl, holott a gnosztikus világ-
látás kinyilvánítása." „Amikor Horváth János rosszallóan szólt a 
költő önmagasztalásáról, csak abba a misztikus tanításba ütközött, 
mely az Ént a felsőbb erők letéteményesének, a mindenségbe — és 
mindenkibe — átlépést pedig a megigazulás üdvtanának hirdeti." 
„Pályája végén — úgymond — miszticizmusa annyira gyökeres, 
hogy költészetének helyes mérlegelésétől elválaszthatatlan." 

Alighanem akkor járunk el helyesen, ha a kötet szerkesztését-
válogatását, szöveggondozási elveit is e lényegi fölismerés tükrében 
vizsgáljuk. Igen örvendetes, hogy végre nem gátolták a szövegkiadást 
ideológiai korlátok, és így nyomdafestéket láthattak olyan versek, 
mint a Nem egy az Isten!, a Dseláleddin Rumi. széles körben hozzáfér-
hetőkké váltak olyan alkotások, amelyek eddig csak századvégi folyó-
iratokban vagy irodalomtörténeti szaklapokban jelentek meg (Mono-
lóg, Magyar vagyok, Mégis egy, Pogány vagyok stb. : itt jegyezzük meg, 
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hogy valójában a Nem egy az Isten! első három strófája is ide tartozik, 
Sikabonyi Antal közölte monográfiájában). 

E versek megjelenését már csak azért is üdvözölhetjük, mert a mai 
szemlélő számára szinte kifürkészhetetlen, mi késztette a költőt annak 
idején kihagyásukra. Sem témájuk, sem színvonaluk nem indokolja 
ezt. Ugyanakkor némelyiknek egyenesen meghatározó szerepe van 
Komjáthy költői fejlődésének értelmezése szempontjából. A vitaiiz-
mus elfogadásának és elutasításának ama burkolt polémiája, amely a 
Kéj és a Szakadjatok. . ., Az élet kéje és Az élet képe című versek 
között kibontakozik, Robert Browning kettősverseit idéző grandiózus 
megfogalmazást kap a Nem egy az Isten! és a Mégis egy verspárosban, 
amelyet valószínűleg a vitaiizmustói való végleges elszakadás doku-
mentumának tekinthetünk. A „minden egy" misztikus élményének 
keleti filozófiákhoz való kapcsolódását világítja meg a Dseláleddin 
Rumi, amely ugyanarra az „Én vagyok" kinyilvánító formulára épül, 
mint Az ősige (s a még mindig kiadatlan Ősigék című ciklustöredék). 
A Szenicen cím alatt szereplő verspár viszont azon kivételes Komjáthy-
művek körébe tartozik (az eddig publikáltak közül a Búcsú Abderától 
reprezentálja e típust), amelyekben a költő félig konkrét, félig szim-
bolikus formában magányáról, szellemi elszigeteltségéről, társadalmi 
környezetének sivárságáról vall. 

A prózai dolgozatok Komjáthy személyiségének antinomikus 
vonásait erősítik. A korai kritikai írások Arany János, Gyulai Pál 
hatását mutatják (az Irodalmi szemle még címével is utal erre), míg a 
Kritikai szempontok, s a rövid pamfletnek is beillő A Tisza-korszak 
és az irodalom éles szembefordulást jelez. E rövid szöveg azért is 
figyelmet érdemel, mert az itt vázolt Jókai-kép éles ellentétben áll az 
ünnepi alkalomra írott Jókai és a társadalom című előadásával. Az 
előbbi szerint „Jókai tévelygő fantáziája csak korcsoknak ad életet", 
míg az utóbbi arról értekezik, hogy „Jókai a maga szép alakját bele-
lehelte az időkbe, és belelehelte önteremtett alakjaiba". Nem nehéz 
fölismerni, hogy a korábbi ítélet fejezheti ki a költő valódi véleményét, 
mégis figyelemre méltó, hogy — az alkalom szülte kényszer hatá-
sára — az individualizmus révén megpróbája Jókait a pozitív hagyo-
mány megtestesítőinek sorába iktatni (akárcsak néhány évvel ko-
rábban Petőfit a kritikus-barát, Palágyi Menyhért). 

Érdekes dokumentum s eredeti költői szöveg a misztikus bölcsész-
költő szerelmi vallomása leendő feleségéhez (1881). 

Mindeme fontos szövegközlések ellenére nyilvánvaló, hogy bizo-
nyos — lényegében technikai — korlátok Rába György előtt is álltak. 
A kötet első pillantásra is meggyőz arról, hogy a kritikai és a népszerű-
sítő kiadás kompromisszumaként született (igaz, az adott esetben ez 
nem is igen lehetett volna másként). Ez a kettősség teszi érthetővé, 
hogy a szerkesztő idegenkedett töredékek, versvázlatok, versválto-
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zatok közlésétől. Pedig így éppen azok a szövegek nem kaphattak 
helyet a könyvben, amelyek a költő-misztikus műhelytitkaiba enged-
nek bepillantást. Vázlatszerűségében is sokatmondó például a Jegyze-
tek a 12-es számrendszerhez (OSzK Kézirattára, Fol. H ung. 1594/1 За — 
23); Komjáthy egész világképét összegzi a Fol. Hung. 1594. 67. lapján 
található világséma; költészetének nyíltan misztikus irányvételéről 
tanúskodik az — 1892-es — Ősigék című ciklustöredék (amely lénye-
gesen leegyszerűsítve, átalakítva Az ősige cimen került utóbb kötetbe). 
De olyan kisebb szövegek is sok tanulsággal szolgálnának, mint a 
naturalizmust és a realizmust elutasító vázlat (Fol. Hung. 1594/107), 
a mikrokozmosz— makrokozmosz-viszonyt taglaló töredék (Fol. 
Hung. 1594/65), vagy az az okfejtés, amely Komjáthynak a szimbo-
lizmushoz fűződő — a tárgyi valóság lebecsülése miatt ambivalens — 
viszonyát s emellett individualizmusának spinozai vonásait világttja 
meg (Fol. Hung. 1594/67). S bár igazán nem célszerű, hogy további 
szövegközlések elszórt lapkritikákban jelenjenek meg, idézzük ez 
utóbbit annak jelzésére, mennyire más a filozófiai problémákat fejte-
gető Komjáthy, mint a kritikai kérdésekről értekező: 

„Rendesen megfeledkeznek egy dologról: Hogy a látszat is 
van, nemcsak a valóság, az álom is, nemcsak az ébrenlét, a 
kép is, nemcsak a tárgy, és a tárgy is, nemcsak a személy. 

Az ördög és az isten egy. 

A lények összeszövődnek, egybefogódnak, egymásba burko-
lódnak. Csupa színfal és süllyesztő. A tárgyak a személyek 
vesztőhelyei. Ez a leplezettség és összeszövődöttség a kültér-
in észét egyik főjellemvonása. 

A tudós a laboratóriumban ismerkedik. Örök ismerkedési 
estély. 

Egy külön látszatvilág keletkezik, egy hamis, furfangos, 
agyafúrt világ. Innen minden kísértés. Tőrbe csal, megejt a 
személyiség (vagyis a szilárdság) látszata. A tárgyiságban rej-
lik minden tévedés. 

A testek épen nem áthatatlanok, csupán a személyek azok. 
Miért tehetetlenek a testek? Miért oszthatók? Oszthatók-e 
az egyének? Ezek oszthatósága csak áthatóságukban állhat, 
illetőleg áthatolni és behatolni akarásukban. A kiterjedtség 
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nem egyéb mint e törekvés láthatósága, e törekvés jó- vagy 
balsikerének (közeledés és távolodás) mértéke pedig közelség 
és távolság [sűrűség és lazaság, gyakorság és gyérség, (egész-
ség és szakaszosság, épség és félség). A mi testünk nem egyéb 
mint az összes lelkek telepatikus hatása a mienkre." 

hatálya 

Kétségtelen, hogy a filozofikus, misztikus szövegekben sok különös, 
olykor bizarr társítást találunk, s jól ismerjük azokat a problémákat, 
amelyeket az ilyen jellegű szövegek közlése okoz. Ahogy a József 
Attila-féle Szabad ötletek jegyzékének, publikálása számos ellenvéle-
ményt szült, Komjáthyval kapcsolatban is fölvethető, nem támogat-
ják-e a bizarr szövegek az „elmebeteg Komjáthy" egy időben — nem 
minden mellékes szándék nélkül — megalkotott teóriáját. Másrészt 
viszont az is vitatható, hogy az ilyen következményekért a szöveg 
közreadójának kell-e viselnie a felelősséget. (Mint ahogy kétséges 
az is, hogy vajon a „más nemzetek érzékenységét sértő" vers mérgé-
nek — esetünkben az Akasszátok fel a pánszlávokat című műről van 
szó — az-e a hatásos ellenszere, hogy nem publikáljuk a szöveget.) 

Látható, hogy a problémák zömmel a kétféle kötetkoncepció 
kompromisszumából adódnak; Rába György vállalta, hogy csak a 
„vitán felül álló" szövegeket közli a Komjáthy-életmű könnyebb meg-
közelíthetősége érdekében — még ha ezzel némileg gyengítette is a 
kötet tanúságtévő erejét a költő miszticizmusának kérdésében. Ter-
mészetesen elképzelhető az az — alighanem távoli — jövő, amikor 
majd klasszikusaink teljes kritikai kiadásai mellé odaállítható a 
Komjáthy-versváltozatokat, -töredékeket, -vázlatokat hiánytalanul 
közreadó kötet is. 

Paradox módon Komjáthy miszticizmusa bizonyos szöveggondo-
zási kérdéseket is fölvet. Rába György maga is meggyőzően fejtegeti, 
hogy a költőt „számos kéziratos följegyzése a nyelv- és számmisztika 
kutatójának mutatja". Nyilvánvaló tehát, hogy Komjáthy számára a 
vershangzásnak az eufónián túlmutató jelentősége van. Megállapítja 
például, hogy a költőnek, aki teremtő művész, jogában áll változtatni 
a nyelv törvényein; „A nyelven az író uralkodik, nem a szokás; 
a szépség, nem a helyesség" — hivatkozik Kazinczyra, hogy új nyelv-
újítást indítson, a misztikus analógiák körébe be nem vonható szó-
elemek kiküszöbölése érdekében. (Helyes neologizmusokként említi 
a gerj, terj, dics, könyör, reg, gyöngyör, ét stb. szavakat, 1. Fol. Hung. 
1589/157.) Kétségtelen ugyanakkor, hogy az elkészült versszövegek 
zömében e mágikus szemlélet csak korlátok között érvényesül, mégis, 
bizonyosnak tekinthetjük, hogy az írásmód anomáliáit nem lehet telje-
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sen függetleníteni e szemlélettől. Ezúttal problematikus tehát az a 
— máskor talán indokoltabban alkalmazott — elv, amelyre Rába 
György hivatkozik. („Csak a tiszta sorvégek, a rímek kedvéért vol-
tunk tekintettel a költői szabadságra.") D e talán még a mágikus 
nyelvszemléletre sem kell apellálnunk olyan esetekben, mint például 
A homályból című vers 12. sora: „Csupán a könnyű, tiszta ég" (Rá-
ba közlése szerint: könnyű); a Fejemben egy világ. . . 27. sora — „A 
nagyszivűek istenálma" (nagysz/vűek), vagy a Körfolyam 21. sora — 
„Szivünk a fényt színekre bontja" (Sz/'vünk, sz/nekre) stb. A szöveg 
gondozója — érthetően — maga is enged olykor a ritmikai kényszer-
nek, még ha nem is rímhelyzetben érvényesül: „S imé belátom az 
egészet" (Himnusz), „/rójuk egykor ő volt" (Lenau A száraz levél cí-
mű versének fordítása), „K/sértethangú sziklafal" — Csak töredék. 
(Hosszú maradt ugyanakkor a kísértet í-je a Laura IV-ben, ahol pe-
dig a rákövetkező kisszivü jelző nyilvánvaló kapcsolatban van a szó 
első szótagjával.) Olykor viszont a sorvégi szóalakok sem idomulnak 
a rímhez („Szívok kemény, szívok h/deg [. . .] Te szomorú, beteg 
sz/ved" — Magdaléna IV.), vagy ha ez megtörténik, olyan furcsa hely-
zet áll elő, hogy ugyanaz a szó egymáshoz közel eltérő írásmóddal 
szerepel (bölcsesség—bölcseség — Füst; harmóniába—harmóniátlan 
— Az álmodó, Jóslat). Ide kívánkozik, hogy A végtelen vágy című 
versbe és A hipokritákhoz IV. darabjába értelemzavaró sajtóhiba csú-
szott (az előbbiben lény helyett fény, az utóbbiban vért helyett bért 
szerepel). 

Mindazonáltal a Vers és próza lezárt egy korszakot a Komjáthy-
recepció történetében; a szövegkiadás problematikája felől tekintve 
immár elmondhatjuk, hogy Komjáthy életműve megszületett. A köte-
tet kutatók használhatják megbízható szövegforrásként, olvasók ismer-
kedhetnek a magyar lírának ezzel az ezoterikus jelenségével — s lí-
rikusok kaphatnak indíttatást arra, hogy a költő-misztikus művét 
eleven hagyománnyá galvanizálják. (Szépirodalmi, 1989.) 

VARGA PÁL 

EGY RÉGI UDVARHÁZ UTOLSÓ GAZDÁI 

A Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közleményei 4. köteteként 
megjelent egy: „Szöveggyűjtemény az anarcsi Czóbel család levéltári 
hagyatékából." A kötet Margócsy József értő, gondos munkáját 
dicséri, ki hosszan tartó szorgalmas levéltári kutatások eredményeként 
válogatta, rendezte, összeállította a gazdag anyagot és ellátta magya-
rázó jegyzetekkel. A közel két évszázadot felölelő kiadvány nemcsak 
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a történettudomány és a helytörténeti kutatások számára tartalmaz 
értékes dokumentumokat, gazdagítja irodalomtörténeti ismeretein-
ket is. Új adatokat szolgáltat a századvég legjelentősebb nőírója, 
Czóbel Minka életéhez, munkásságához, arra is rávilágít, hogy ez 
a szépen induló költői pálya a századforduló után miért rekedt meg. 
Különösen értékes dokumentumok a Justh Zsigmondhoz írt levelek, 
akkor is, ha Czóbel Minka leveleinek csak töredékét tartalmazzák 
(35 levél). Justh Zsigmondnak az írónőhöz írt közel másfélszáz levelét 
ismerjük, s ezekből kitűnik, hogy Czóbel Minka is az itt közreadot-
taknál jóval több levelet írt hozzá. 

Margócsy a kötetet az anarcsiak „történelmi periódusai" szerint, 
az időrendet követve osztja fel nyolc csoportra. Az egyes periódusok 
elé rövid bevezetőt ír, értelmezi, magyarázza a dokumentumokat, is-
merteti a család akkori helyzetét, körülményeit. Az első szakasz 
(A-sorozat) még közel száz évet ölel fel (1772—1868); ez — Margócsy 
szavaival: „az anarcsiak szerző időszakát mutatja be." Ebből az 
időből még kevés a fennmaradt dokumentum, s az is inkább a család 
birtokviszonyairól tájékoztat. Az első, egy „Invesztigáviós kérdőíves 
összeírás" még Mária Terézia korából származik, abból az évből 
(1772), ahonnan a magyar felvilágosodást számítjuk, amikor Besse-
nyei György kiadta az Agis tragédiáját. Több mint ötven évvel később 
(1823) követi ezt egy birtokfelosztási megegyezés, amely már közvet-
lenül a család történetéhez kötődik. Ezután sűrűsödnek a fennmaradt 
iratok, dc így is az első időszakból mindössze 35 dokumentum talál-
ható. 

Különös, hogy a Czóbel család — erre Margócsy is rámutat, bár 
nem tud rá elfogadható magyarázatot adni — nem vállalt semmiféle 
szerepet sem a megyei közéletben, sem az országos politikában. Ez 
meglepő, hiszen az első periódus idején döntő, sorsfordító események 
zajlottak az országban. Nyoma sincs, hogy az 1848 —49-es forrada-
lomban és szabadságharcban részt vettek volna. Pedig a rokon csalá-
dok (Vécseyek, Vayok) állandó aktív szereplői a megyei életnek, leg-
inkább közülük kerülnek ki a főispánok. Czóbel Imre feleségének, 
Vay Evelinnek a testvérei a szabadságharcos szereplésük miatt egy 
időre emigrációba is kényszerülnek. Igaz, a hatvanas évek közepétől 
a Czóbelek is bekapcsolódnak a képviselő választások küzdelmeibe, 
Czóbel Albert képviselőséget is vállal, de — amint Margóczy meg-
jegyzi — ezt sem veszi komolyan, számára: „csak alap és ürügy arra, 
hogy Pesten élhessen, szórakozhasson". 

A B-sorozat már csak kilenc év története (1869—1878), a család 
hanyatlásának kezdete. Ezek azok az évek, amikor a magyar birtokos 
osztály elindul a lejtőn lefelé, ekkor alakul ki a sokat emlegetett 
magyar dzsentri, amelynek életét Mikszáth, majd Móricz annyi 
nosztalgiával és iróniával ábrázolja. Létrejön a semmittevő, pazarló 
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úri élet, amelynek anyagi fedezete nincs, az adósság nő, s a föld foko-
zatosan kicsúszik a családok lába alól. Ezt példázza a Czóbel csa-
lád is. A Riviérán, Meránban, Olaszországban nyaralnak és egyéb 
drága üdülőhelyeken, közben otthon gondokkal küszködnek. Pedig 
jól érzékelik a hanyatlást, tanúsítja ezt Horváth Imrének Czóbel 
Alberthoz írt levele: „Fiunk Kalksburgban magát jól viseli, úgy lát-
szik odaszokott nagy nehezen. Elválik, lesz-e belőle valami, vagy ő is 
olyan lesz mint a többi magyar fiúk: könnyen élni, nem fáradni, 
semmit se tudni, de nagy büszkén a hét szilvafára támaszkodni? — 
azt az Isten tudja." A Czóbel család helyzete egyre romlik. 1878. már-
cius 18-án Várady Béla budapesti ügyvéd, aki a család pénzügyeit 
intézi, már ezt írja Czóbel Istvánnak: „Számadásaimból láthatod, 
kedves barátom, hogy terhünk növekedett, tartozásunk a váltóknál 
alig apadt, a földhitelintézetnél szaporodott: így 1878 elején aggasz-
tóbb a helyzetünk, mint 1877. január 1-én volt." 

Az e korból fennmaradt levelekben találkozunk először Czóbel 
Minka nevével, aki éli a maga gondtalan „úrilány" életét, külföldi 
fürdőhelyekre jár, egyik fő szenvedélye a lovaglás. Czóbel Albert, a 
nagybátyja írja neki feddőleg 1872. június 16-i levelében: „Hát te, 
rossz lány, csak mégis lovaglod a feketét? Képzeltem én azt, hogy 
nem állód ki a terminust." Nagystílű életet élnek, előkelő társaságok-
ba járnak, Minka 1874 decemberében a Riviérán szórakozik. Innen 
írja gróf Waldsteinné Minka anyjának, Evelinnek: „Levelem fő oka, 
hogy kedves Minka lányodat megismerhettem. Nagy megelégedésem-
re az ő szépsége feltűnést keltett a Riviérán." A következő év márciu-
sában ismét a Riviérán találjuk, Nizzában éli nagyvilági életét anyja 
társaságában. Evelin Czóbel Albertnek számol be egy koncert élmény-
ről: „Tegnap volt a világhírű Wágner koncert, mink is ott voltunk, 
méregdrága pénzért, de nagyon érdekes volt. Liszt gyönyörűen ját-
szott a nagy Redoute terem a zsúfolásig megtelt, az egész világ ott 
volt." 

A nagylábon élés és a gazdasággal nem törődés végül is teljes csőd-
be juttatta a Czóbel családot. Az elkövetkező tíz évben (C-sorozat — 
1879—1888) csak úgy tudják megmenteni a birtok egy töredékét, 
hogy Minka anyjára, Evelinre íratják. Vége a külföldi utazásoknak, 
már filléres gondok között élnek. Minka szegénységi bizonyítványt 
kér, hogy elnyerje a gróf Heberstein-IIlésházi Hölgyalapítvány segé-
lyét, de több alkalommal hiába folyamodik érte. A gondok ugyan az 
adósságok rendezésével enyhülnek, de soha sem szűnnek meg többé 
igazán. A család Anarcson lakik, ahol 25 hold földön gazdálkodnak, 
a megmaradt kb. ezer holdat bérbeadják. 

Az eddig gondtalanul élő „úrikisasszony" életében komoly válto-
zást jelent a család elszegényedése. Nyakába zúdulnak a háztartási 
gondok, a Riviéra helyett látogatóba már csak a vidéki rokonokhoz 
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megy. Mégis, vagy talán éppen ezért, az elkövetkező évek érlelik köl-
tővé (D-sorozat — 1889—1894). Családi kapcsolatok révén ismerke-
dik meg a művészi, írói körökkel. Bátyja, Czóbel István, 1887-ben 
Mednyánszkv László húgát, Margitot veszi feleségül, náluk Nagy-
őrön ismeri meg Minka a neves festőművészt. Mednyánszky figyel 
fel rá, hogy Minka titokban verseket ír és felhívja rá az irodalmi világ 
figyelmét. Itt ismerkedik meg a nála nyolc évvel fiatalabb Justh Zsig-
monddal, aki pártfogókat keres és talál versei kiadására. Feszty Ár-
pád felesége, Jókai Róza révén sikerül megnyernie magát Jókait az 
első verskötet, a Nyírfalombok megjelentetéséhez. Justh többször járt 
Anarcson, egyik levelében hívja Minkát, menjen fel Pestre: „Meg-
néznénk együtt a kiállítást, elmennénk néhány atelierbe" — írja 
Justh. — „ N o meg a könyvkiadást is megbeszélnénk az öreg Jókaival, 
meg a Révai testvérekkel." ( Justh Zsigmond naplója és levelei. Bp. 
1977. 515. — A továbbiakban: Justh.) 

A Justhtal kötött barátság, amely az író fiatalon bekövetkezett ha-
láláig tart (1894), megnyitja Czóbel Minka előtt a művészet és az iro-
dalom világát. Justh szívvel-lélekkel kiáll „kollégája" mellett, cik-
keket ír verseiről, könyvekkel, tanácsokkal látja el, Margócsy szavai-
val: „a kultúrára éhes, de az igazi irodalomtól eddig elzárt vidéki úri-
kisasszony szellemi horizontja egyre szélesebbre tárul." Mind kevésbé 
érzi jól magát a szűklátó körű vidéki társaságban, saját szavaival a 
„mándokizmusban". „Egész őszön a mulatságnak, a társaságnak él-
tem — számol be 1890 januárjában az Egyiptomban utazgató Justh-
nak —, szándékosan kizárva minden gondolatot, ez nem lehet más-
képp. De most annál jobban, annál élénkebben tér vissza minden igaz 
érdek, s nekem legigazibb érdekem a művészet, — úgy, ahogy meg-
álmodtam." Ugyanebben a levélben írja, hogy a Révai könyvkiadó 
megküldte első verskötetének levonatát, és felmerülnek kétségei saját 
tehetségében: „lázasan vágyódom az önismeret után, — akkor talán 
mégis előre mehetek? Előre menni! nemcsak külső sikert értve. Ez az 
álom, ez az ár, mely ragad magával; nincs megállás — és mégis, hol 
a cél, mi lesz ebből? Való-e asszonykézbe a toll? Megközelíthető-e 
az a magaslat, melyről álmodom? mert a középszerűség, — csak az 
nem!" „. . .én nem író és pláne nem írónő, — én művész akarok len-
ni." Justh atyaian bíztatja: „Meglássa, amint könyve megjelent, két-
szeres munkakedvvel fog dolgozni, kivált a kritikák első jégesője 
után." (Justh: 530.) 

A NyirfalombokbiA az első példányt Justhnak küldi el Egyiptom-
ba, aki a kötetet már előbb megkapta a kiadótól, és elismeréssel nyi-
latkozott róla: „Előttem a könyve. Engedje, hogy gratuláljak — 
kiállítása méltó tartalmához. Néhány új dolga végtelenül tetszett — 
már másodszor elolvastam." (Justh: 536.) Kéri, írja meg a könyv 
kritikai fogadtatását, mit Czóbel Minka készséggel teljesít : „Köny-
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vem? — sok örömet is szerez nekem, néha-néha van egy perc, hol 
egyik vagy másik résszel meg vagyok elégedve, azután— megint s ez 
a gyakoribb érzés — , osztom Kiss József kívánságát, melyet „A Hét"-
ben fejezett ki, hogy bár jobbat írhatnék! A sajtó, úgy látszik megle-
hetős előnyösen nyilatkozik, bár eddig csak kevés kritika jutott sze-
mem elé, de itt-ott, úgy látszik komolyan is vesznek Néhány naiv 
közvetlen dicséretet is kaptam, melynek örültem, igen különböző ál-
lású és műveltségű emberektől . . ." (Justh: 757.) A könyv visszhangja 
valóban nem volt rossz, hiszen 1891 tavaszán megjelenik a 2. kiadás. 

Nem hagyják érintetlenül Czóbel Minka látásmódját Justh szociá-
lis eszméi sem. 1891 júniusában meglátogatja Justhot Szenttornyán, 
hazatérve a következőket írja: „Itt azt gondolják, hogy Orosházán az 
utcákon patakzik a vér, s hogy a sövények skalpokból vannak fonva." 
Egyre szűkebbnek érzi az őt körülvevő vidéki úri életet, a mándoki 
rokonok társaságát. „Tudja, mi hibázik nekem itt legjobban? — 
panaszolja Justhnak Mándokról. — Hogy senki, de abszolúte senki-
vel nem beszélhetek azon dolgokról, melyek legjobban érdekel-
nek [. . .] Nincs ugyan szárnyam, fájdalom, de ha volna, itt bizton 
elégetnének, mint boszorkányokat." „Különben roppant kedvesek — 
panaszkodik anyjának is —, csakhogy én a Marsban vagyok, ők pé-
pig a Saturnuson." „Kedves barátom — írja később Justhnak —, 
csak most értettem meg egészen regénye milyen mestermű. Fuimus, 
Fuimus! — ez van itt minden kőre, minden falra rányomva, hogy 
pusztulás, s az igaztalanság émelygős szirupa von be mindent, még 
ezt az elragadó vidéket is." 

Egyre nő a távolság közte és a vidéki rokonok között, rossz szem-
mel nézik, hogy Minkát megfertőzte a modern szemlélet, az iroda-
lom, a művészet. Justh lelkes, bíztató kritikája második verskötetéről, 
az Újabb költeményekről, felborzolja a vidéki társaság idegeit. „Tud-
ja, hogy szörnyű konkolyt hintett cikke baráti egyetértésünkbe a 
Forgáchokkal" — írja Justhnak. — „Szóval, nagy baj nekik, hogy 
más érdek is van a világon, mint ló és szarvas. Pedig én igazán mind 
a két állatot szeretem, de hát azért Verlaine-t, Flaubert-t etc. nem le-
het a világról letagadni. Szóval: elégedetlenek velem, nem akarnak 
ezen az úton sehogysem velem jönni, de másrészt azt még kevésbé 
akarják, hogy magam menjek." Egy héttel később így ír: „Tudja, 
sokszor mondják nekem [. . .] hogy ideáljaim fekvését hangoljam lej-
jebb: nem a földre való, érthetetlen, Ikarus története etc-etc. — És 
ha? — Hát boldogabbak ők? amazok ? Nem, százszor nem. A szürke 
unalom emészti s minden áron mulatnak, hogy elfeledjék reményte-
lenségüket. Én? — igaz, hogy még sokszor felzavar ez vagy az, de én 
boldog vagyok, — már amennyire lehet, s Ikarus története nem 
ijeszt. Igaz, hogy visszaesett a földre, de hát egy percre mégis közelebb 
volt a naphoz. 
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Egy sokat ígérő költői pálya kezdete ez. A kilencvenes évek elején 
minden évben új kötete jelenik meg. A kritikai visszhang megoszlik. 
A konzervatívok értetlenül fogadják, de a modernek lelkesednek érte. 
„Gratulálok — magának, ki tán mindnyájunk között a legeszesebb — 
legnagyobb tehetség — írja az Újabb költemények megjelenésekor 
Justh Zsigmond. — Különben ezt vártuk — ezt éreztem meg, midőn 
legelső sorát olvastam [. . .] Én ti. magában és Jászaiban látom a ma-
gyar szellemet ma a leghatalmasabban nyilatkozni." (Justh: 600.) 
„Lássa, mennyire megértik magát a modernebb gondolkodók — 
írja a Fehér dalok megjelenésekor Justh. — És végre is ennek az irány-
nak kell győzedelmeskednie Pesten. A leg en avant-ak rajonganak 
kötetéért, így Bródy, Pékár, Malonyay. A többivel meg úgy se törő-
dünk." (Justh: 690.) Néhány nap múlva így ír: „Bródy a múltkor azt 
írta nekem: »mégis csak ez a Czóbel Minka a legnagyobb tehetség 
közöttünk«, s azt hiszem igaza volt." (Justh: 692.) 

Nem csoda, ha ezek után Czóbel Minka úgy érezte, teljesen meg-
változott. A Maya című kötet megjelenésekor, 1893 márciusában ezt 
írja Justhnak: „Ez alatt a rövid s mégis oly igen-igen tartalmas 3 év 
alatt tökéletesen megváltoztam némely tekintetben. Világi ambíciók: 
nulla, s így könyveim sikere is csak »másokért« érdekel. írok, mert 
nem tehetek máskép: írok, mert élek." E változás azonban mégsem 
volt olyan tökéletes, mint hitte. Sajátos ambivalencia élt benne: el-
kötelezte magát az új, a modern eszmékkel, de érzelmileg erősen kötő-
dött a pusztulásra ítélt régihez, nosztalgiát érzett iránta. „Pedig, hát 
szeretem őket, őszintén, igazán — írja a mándoki rokonokról. — 
Van még köztünk elég összekötő szál, de csak a Mándokizmusban 
már nem tudok élni." Máskor így ír: „Vágyom haza, mi természetes, 
de hogy innen, ez egykori minden örömöm Mekkájából elvágyódom, 
ez olyan szomorú nekem." 

Az értelem és az érzelem ambivalenciája volt ez, amely között a 
kitűnően induló költői lélek vergődött. Soha nem tudott igazán meg-
barátkozni a modern városi élettel, lélekben vidéki maradt. A bohém 
írói, művészi világgal csak Justh Zsigmondhoz fűződő szoros barát-
sága köti össze. „Pestről soha, semmit sem hallok — írja Justhnak —, 
de őszintén mondva, nem is nagyon vágyom rá. Értve az ú. n. mű-
vészvilágot." Justh halálával ez a kapocs megszakad. Talán ez a ma-
gyarázata, hogy Czóbel Minka a kilencvenes évek közepétől fokoza-
tosan kiszorul az irodalmi életből, versei egyre ritkábban jelennek 
meg. „Minkától ritkán olvasok most — írja gr. Vay Sándor Evelin-
nek 1901 novemberében. — Már pihenteti azt a remek lyrát?" Napló-
jában már kevés a művészi, irodalmi vonatkozás, inkább a minden-
napi élet apró dolgait jegyzi fel. Többször jár Párizsban, ritkán sze-
repel egy-egy irodalmi rendezvényen, de a század elején induló mo-
dern magyar irodalom vérkeringésébe már nem tud bekapcsolódni. 
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Eléri öt is a századvégi költők, írók sorsa, a Nyugat-nemzedék már 
nem vesz róla tudomást. 

A kötet következő fejezetei már Czóbel Minka irodalmi munkás-
ságához nem sok új adalékot nyújtanak, noha ő egyik főszereplőjük, 
inkább családtörténeti szempontból érdekesek. A család továbbra is 
Anarcson él, a szülők elhalálozása után Minka testvérével, Emmával 

gazdálkodik, amíg a birtok 1945-ben felosztásra nem kerül. Ezután 
egy szoba-konyhás lakást kapnak az ősi kastélyban, itt lakik 1947-
ben bekövetkezett haláláig. A család utolsó sarja, a régi udvarház 
utolsó gazdája, Czóbel István Margit nevű lánya 1972-ben halt meg. 
(Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár Közleményei, 4. köt.) 

KISPÉTER A N D R Á S 

A NYUGAT HARMINCNÉGY ÉVE 

( „ N Y U G A T " - VÁLOGATÁS: VITÁK, PROGRAMOK, 
KRITIKÁK. - 2. KÖTET.) 

A „Nyugat" ma már irodalomtörténet. így van elkönyvelve — 
holott sokkal több ennél: évtizedeken át tükre a magyar közélet min-
den égő problémájának. 

Ez a gyűjtemény — „Válogatás: viták, programok, kritikák" — 
magában foglalja mindazt, ami nem szépirodalom; képzőm űvészet, 
film, szociológia, zene, természettudomány egyaránt helyet kapott 
benne — és nem utolsósorban a politika. Bár Móricz Zsigmond, mint 
szerkesztő, egy helyütt azt írta: „A Nyugat nem politizál" (1930), 
igenis mindvégig kiáltott, keményen és következetesen, az írói sza-
badság, a magyar függetlenség, a demokratikus értékek mellett és 
harcolt (ugyanolyan keményen és következetesen) a maradiság, a vas-
kalaposság, majd utóbb, a 30-as évek vége felé, a politikai jobboldal 
előretörése ellen. 

Egy folyóirat, különösen ha nem kérészéletű s így lassankint intéz-
ménnyé válik, belső életre kap és azt lehetne mondani, szerves fejlődés 
képét mutatja. így a Nyugat is: a fejlődés változásokkal jár és a vál-
tozások majdnem mindig fájdalmasak. A nevek szimbólumokká vál-
nak, s mikor egy-egy (talán nem is teljesen érzékelt) korszakváltozás 
következik be, a név, és amit jelentett, letűnik a fejlécről. így az indu-
lástól kezdve Ignotus fémjelezte a Nyugatot, mint főszerkesztő. De a 
háború után Ignotus Bécsben élt s fokozatosan és kényszerűen egyre 
jobban eltávolodott a folyóirattól. így 1930-ban neve lekerült a cím-
lapról — ettől kezdve Babits és Móricz közösen jelezték— , s ez igen 
keserű nyilvános szakításra vezetett; Fenyő Miksa, az „örökös de-
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batter" vetette vissza egy kemény hangú — és meglepően őszinte — 
cikkben Ignotus vádaskodásait; ámde a szakítás végleges lett, s ezzel 
lezárult a Nyugat első korszaka. 

Ez a korszak — háború és forradalom ellenére — meglepően egy-
séges volt; a munkatársak nagyjából-egészéből ugyanazok voltak 
(Ady és Kaffka Margit korai halálától eltekintve), és a folyóirat egy-
fajta stabilitást mutat. Ignotus, Babits Mihály, Fenyő Miksa és 
Schöpflin Aladár viszik előre a lapot az első húsz évben. A 30-as évek 
kezdetétől fokozatosan felzárkózik a ..második nemzedék": Cs. Sza-
bó László, Halász Gábor, Szerb Antal, Németh László, Fejtő Ferenc, 
Hevesi András; majd a 30-as évek vége felé „a fiatalok" Vas István, 
Illés Endre, Márai Sándor. Radnóti Miklós, Bálint György. 

Az első világháború és az azt követő forradalmak természetesen 
állásfoglalásra késztették a Nyugatot is. Ez mérsékelt s kezdetben a 
háborút kétkedve igenlő formában nyilatkozik meg. Kéri Pál Ferenc 
Ferdinándot „pozitívan értékeli" egy nekrológban; Ignotus azt írja: 
(1914-ben): ,,. . . minden magyarnak személyes létérdeke, hogy az 
osztrák—magyar monarchia megmaradjon" (Német és szláv közt). 
Ezt utóbb sokan mondták utána. . . De közben sok minden másról 
is szó esik. 19) 6-ban Lengyel Géza hosszú és kritikus tanulmányban 
taglalja Friedrich Naumann Mitteleuropa-elméletét (mintha ma is 
megint hallanánk ezt a tetszetős, de veszélyes elvet); Pabits Kassákkal 
vitatkozik a Tettrö\ — van-e jogosultsága annak, hogy az irodalom 
szociális problémák hordozója legyen? 

1919-et írunk; s kissé talán meglepve olvassuk Szabó Dezsőtől: 
„Ellenforradalom, az egyetlen ellenség, a minden tragédia mélyén 
fenekedő Kain: a gyalázatos, gaz, gyilkos Tőke." De egy későbbi 
számban már Babits azt kell hogy írja: „A Proletárdiktatúra hónapjai 
az irodalomban a némaság hónapjai voltak." Nyilván aggódó hóna-
pok következtek; de a Nyugat átvészelte a válságos időket. 1920-ban 
Fenyő Miksa már változatlan éllel támadja a kormányt (a cenzúra 
jócskán törölt is belőle). Móricz Zsigmond méltányos, de megrovó 
bírálattal illeti Zsilinszky Endrét antiszemitizmusa miatt. 

Hírt ad a Nyugat (1924-ben) az erdélyi Ady-ünnepségről, amelynek 
során emléktáblát lepleztek le a költő szülőházán; ez alkalommal 
Goga Oktavián meleghangú levelét olvasták fel, amelyben azt írja: 
reméli, hogy Adynak mihamar szobra fog állani Erdélyben. . . 

A harmincas évek során egyre vetődnek fel a nagy vitatémák; el-
gondolkoztató, hogy ezek közül mennyi nem vesztette el aktualitását, 
ha megváltozott tartalommal is. „A kettészakadt magyar irodalom" 
— „az írástudók árulása" — az asszimiláció, a magyarság pusztulása, 
a nemzeti szocialista könyvégetés; az embernek az a kínos érzése, 
hogy sok minden ismétlődik. 

* 
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De megérdemli ez a gyűjtemény, hogy részletesebben is tallózzunk 
benne. Az első évfolyamban találkozunk Karinthy Frigyes „levelével 
a szerkesztőhöz", amelyben tiltakozik az ellen, hogy az ügyészség is-
tenkáromlás és vallásgyalázás címén vádat indított ellene (Arcübasev 
Szanvin című regényéről írott paródiája kapcsán). „Kultúrállamban 
nekem a rendőrségre kelljen gondolnom" — írja felháborodva. Az 
1910-es évfolyamban Babits hosszabb ismertetést ír Lukács György 
A lélek és a formák című könyvéről: „. . . az írók, akik az esszék 
címét adják, rögtön elvont fogalmak és szimbólumok lesznek Lukács 
tolla alatt. . ." „bámulja a ködös metafizikát. . ." „Lukács egész gon-
dolatvilága: egy szép reggeli táj, ahol azonban a szépségeket csak 
sejteni lehet a derengő köd mögött." Úgy vélem, a „ködös metafizi-
ka" kísértetét hiába próbálta elűzni Lukács György egész pályafutása 
során. 

Szabó Dezső — aki sűrűn szerepel — védekezik Tisza István (aktív 
miniszterelnök) bíráló cikke ellen, amely Szabó Dezsőt (az aktív 
tanárt) „szabadgondolkodással" vádolta (1911). Jellemző a háború 
előtti viszonylagos sajtószabadságra ez az egyenlőtlen vita; Szabó 
Dezsőnek nem esett bántódása. Ignotus Horváth Jánossal vitatkozik 
a Nyugat „magyartalanságairól". 

Az 1912-es évfolyamban Szabó Dezső hadakozik; „Ma már a tör-
téneti materializmust épp oly tudományellenes elvonásnak látjuk, 
mint a történeti idealizmust" — írja az irodalom társadalmi funkció-
jával kapcsolatban. 

Döbbenetes jóslatnak hat Ady Endre cikke 1913-ban; ezt írja: 
„Nem esküszöm meg, hogy a romániai katonaság nem veheti el vala-
hogyan, egyszer, tőlünk Erdélyt, de magyarságunkat. . . le nem bocs-
korolhatja soha." És utóbb ezt is mondja: „Bizony ez a furcsa Ma-
gyarország egy kicsit mindig Európával élte az életet." 

1914-ben a Szekfű-vita vert föl nagy port. „A száműzött Rákóczi"-t 
hevesen támadta az egész jobboldali sajtó (mivel erről a nemzeti ikon-
ról meg merte írni, hogy Franciaországban kártyabarlangot tartott 
fenn); a Nyugat — elsősorban Schöpflin Aladár — nagy eréllyel 
védte meg az (egyébként erősen konzervatív) történetírót. 

Újból meg újból meglepi az embert a liberalizmus, amely ebben a 
korszakban baloldalnak és jobboldalnak egyformán adott lehetőséget 
(vagy talán helytelen ekkor még két élesen elváló és szembenálló 
„oldalról" beszélni?). Szabó Dezső egy kis cikkben megvédi a fran-
ciákat (1915-ben); a lap egy francia katona levelét közli; Fenyő Miksa 
ledorongolja Gyóni Géza katona-verseit; Ambrus Zoltán viszont a 
nálunk rekedt angol és francia alattvalókkal szemben keményebb el-
járást követel — miként, sajnos, különösen a franciák, eljártak a ná-
luk maradt magyarokkal szemben, különböző „fekete kolostorokba" 
internálva őket. 
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1918-ban Kodály Zoltán méltatja Bartók Kékszakállú herceg várát; 
Ignotus üdvözli a forradalmat, amelyhez a Nyugat munkatársai is 
hozzájárultak. 

Ady halála üti rá bélyegét az 1919-es esztendőre. És ifjú költők for-
radalmi verseskötetéről ír, kissé vállveregetve, Rozványi Vilmos. A 
költők: Révai József, Komjáth Aladár és Lengyel József. Figyelemre 
méltó, hogy ebben a szaggatott évben is mindvégig megjelent a 
Nyugat. 

A húszas években mintha visszahúzódott volna a Nyugat — véde-
kező állásba a támadások ellen. Mert volt támadásban része, folytak 
a viták, Rákosi Jenővel, Milotay Istvánnal, Ravasz Lászlóval — 
főként Ady Endre jelentőségéről. Kosztolányi Dezső „úijáértékelése" 
Adyról különösen éles visszhangot keltett. 

A harmincas esztendőkben fokozatosan átalakul a Nyugat jellege: 
a védekezés a második nemzedék írásaiban egyre élesebb lesz, maid 
Babits felveti az égő kérdést — „Mit tegyen az író a háborúval szem-
ben?" Ennek a vészterhes évtizednek az árnyéka rávetül a folyóiratra 
is. A politika hullámzása csak másodlagosan érinti, de most már nem 
csupán a magas irodalom szintjén kell harcolni. Mint Babits írja: 
„Az elefántcsonttornyokon lőrések nyíltak, és ágyúcsövek kandikál-
tak ki." 1941 augusztusában meghalt Babits; s ez alkalmat adott a 
hatóságoknak arra, hogy (mintegy megkönnyebbülve, hogy ezt a 
tövist végre kihúzzák) a Nyugat további megjelenését betiltsák. Utód-
ja, a Magyar Csillag, már Illyés lapja volt. Magyarország megtette a 
végzetes lépést és belépett a háborúba. 

A Nyugat kezdettől végig Babits folyóirata volt. Az ő presztízse 
mentette át a lapot 1919 buktatóin; ez védelmezte a lapot Milotay és 
társai fenekedése ellen; az ő példátlan tekintélye óvta a jobboldali 
kormánnyal szemben, azután is, hogy a Szép Szót és Gondolatot egy 
tollvonással megszüntették. És az ő halála tette lehetővé a kegyelem-
döfést. 

Az első másfél évtizedben kétségkívül Ignotus volt Babits mellett 
a hangadó; majd egy ideig Móricz nyomta rá a Nyugatra a saját bé-
lyegét. De — a napi politika hullámverésén túl — a nagy kérdések 
bátor felvetése, az ankétek, viták megindítása javarészt Babitstól in-
dult ki. És az első számtól az utolsóig, a változásokat bölcsen tudo-
másul véve (bár nem passzívan — a lap fennmaradását mindennél 
fontosabbnak tartva) ott volt a szilárd pillér: Schöpflin Aladár. 

Babits, nem sokkal halála előtt, még írt egy előszót kötetéhez, 
amely alkalmi írásait összegyűjtötte; írók két háború közt címen je-
lent meg. Mintegy összefoglalása ez a folyóirat szellemiségének. így 
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ír Babits: „A színpadot a harcos temperamentumok foglalták el, akik 
úgy érezték, a mai forrongó világban az írónak is ki kell venni részét 
a küzdelemből." Hogy helyeselte-e? Elfogadta. Mint ahogy a Nyugat 
is mindvégig magáévá tette három évtized vezérlő eszméit, s hol — 
Adyval — lobogva, hol — Ignotussal, Fenyő Miksával — parázslatos 
vitákban, hol — Móriczcal — csöndesen forrva, s mindvégig Babits 
magiszteriális tekintélyével, egyedülálló szerepet játszott a magyar 
művelődésben. 

* 

Hálával és meghatottsággal adózik a mai olvasó Kenyeres Zoltán-
nak, a két tetemes kötet válogatójának, valamint a Szépirodalmi 
Könyvkiadónak, hogy kezébe adták irodalmi közelmúltunk e kincses-
tárát. (1250 oldal!) Irodalomtörténeti szempontból különösen értékes 
az egész Nyugat tartalommutatójának közlése; ebben nyomon követ-
hetjük azt is, amit e két kötet nem tartalmaz; a versek, novellák, mű-
fordítások lenyűgöző áradatát, Adytól Radnótiig, Kaffka Margittól 
Ottlik Gézáig. A Nyugat harmincnégy éven át két és fél nemzedék 
legjobbjainak adott otthont; a gazdag termés tanúja annak, hogy 
Babits és alapító társai jól vetettek és jól arattak. (Szépirodalmi 
Könyvkiadó, 1988.) 

SCHÖPFL1N G Y U L A 

IGNOTUS PÁL: CSIPKERÓZSA 

Elragadó könyv. 
Ezt a mondatot leírni, s a tartalmát érezni könnyű, de okát adni 

annál nehezebb. Mint általában, nehéz az érzéseket, benyomásokat 
körüljárni. 

Mi sem jellemzőbb a szerzőjére, mint ennek a memoárkötetnek a 
születése. A hajdani-mindenkori harcos- és fegyvertárs, Zsolt Béla 
lapja, a Haladás számára írta, 1947—48 folyamán. Szinte magam 
előtt látom, amint — mindig az utolsó percben, lapzártakor vagy 
lapzárta után — sietősen gépbe diktálja emlékezéseit, pontos, lendü-
letes mondatokban, amelyeken nincs már javítanivaló; minden más 
támaszték nélkül, mint csalhatatlan és eleven emlékezete, amely a 
mozzanatokat, jeleneteket, gondolatsorokat és alakokat egyaránt 
hűen és pontosan megőrizte, hogy most vívótőrként előránthassa. 

Mert ez az emlék-sorozat sok minden egyszerre. Mindenekelőtt 
pontos és hűséges beszámoló gyermekkoráról, fiatalságáról s azok-
ról a szellemi áramlatokról, amelyeken kamaszkora végéig átment: 
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hogyan lelt az érzelmi negyvennyolcas fiúból előbb a népi megváltás 
szinte vallásos hívője, majd hamarosan — és egy életre végleg — a 
demokrácia, a liberalizmus, a szabadgondolat, az antifasizmus harcos 
elkötelezettje. Urbánus? Igen, urbánus, s tudatosan, emelt fővel az; 
aki mindhalálig kötelességének érzi harcolni minden gondolati su-
mákolás, csúsztatás ellen, minden elvtelen „megértés" ellen, amely-
nek tablója oly széles volt éppen a harmincas években: az ellen a ma-
gatartás ellen, amely egy látszat-liberalizmus cégére alatt hajlandó 
volt a fasizmus csíráit, sőt virágait is „megérteni", hogy ne kelljen 
harcolnia ellenük. És meggyőzően mutatja ki, hogy ez a megértés 
nemcsak szálláscsinálója: aktív és hatékony segítője volt a j ó szélben 
gombamód szaporodó fasiszta mozgalmaknak s még inkább azok-
nak, amelyek az antiliberalizmus és antidemokrácia akkor oly nép-
szerű jalszavai mögött csináltak „modern" politikát, amíg észre nem 
vették — általában már túl késen —, hogy ez a modernség a legna-
gyobb retrográdság: már alig-alig leplezett fasizmus. 

De emellett s eközben érdekes és hűséges képe a harmincas évek 
magyar s főként pesti társadalmi viszonyainak, erőinek; hűséges le-
nyomata annak az életmódnak és gondolkozásmódnak, amelyben 
ezek a századdal jobbára egyidős ifjak kávéházak és redakciók kö-
zött éltek, szigorú szemmel figyelve azt, ami az agorán (s a többi 
redakcióban) történik, készül. Ennek is egyik legjobb, legelevenebb 
megörökítője. 

De ezeknek az emlékeknek közvetlen irodalomtörténeti jelentő-
ségük is van — s talán éppen ezzel kellett volna itt kezdeni: pontos, 
hűséges beszámoló József Attilával való barátságáról, a Szép Szó 
körüli együttműködésükről, majd a költő elméje elborulásának tüne-
teiről. Annyi emlékezés után, amelyekben az emlékező a sírhantra 
tiporva próbál valamivel önmagánál magasabbnak látszani, üde és 
megnyerő Ignotus Pál magatartása, aki sem magát, sem barátját nem 
nagyobbítja; a költő zsenijét éppúgy korán fel- és mindvégig elismeri, 
mint ahogy nem átallja ábrázolni nehezen elviselhető vonásait. En-
nek következtében adja József Attilának talán legelevenebb és min-
denesetre legemberibb portréját. E portré számos mozzanata, vonása 
már beszívódott a József Attila-filológiába, így olvasás közben néha 
a „déjà vu" érzése lepi meg az olvasót; ez azonban alaptalan, illetve 
helytelen: ezeket az emberi és írói vonásokat, egy-egy vers keletkezé-
sének körülményeit Ignotus Pál írta le először — s mind a mai napig 
a legnagyobb hitelességgel. 

Érdekes módon ezek az emlékezések arról beszélnek legkevesebbet, 
amiről pedig azt hinnők, bőven fognak szólni: a Nyugat első nagy 
nemzedékéről, akiket még gyerekszemmel láthatott óriásoknak, s 
akikkel — legalábbis egy részükkel — később együtt is dolgozhatott, 
s főként apjáról, Ignotusról. Nem mintha ez utóbbiról nem írna; sőt 
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igen szép, ironikusan érzelmes lapok szólnak apjáról, akit kétségtele-
nül nagy embernek s írónak tartott. De éppen mintha a melegség 
hiányozna ezekből a sorokból; lehet, hogy Ignotus, az apa szintén 
elkövette azt a vétket, amelyet tehetséges szülők tehetséges gyerme-
keikkel oly hajlamosak elkövetni: hogy csak a tehetségével — intel-
lektualitásával — érintkeznek, s érzelmileg nem keresnek kontaktust? 
Ma már ez nehezen megállapítható, hiszen minden résztvevő és tanú 
a sírba ment már; de hiába Ignotus Pál minden luciditása és írói-em-
beri őszintesége, itt marad valami kimondatlan, ami ajzza az olvasót. 
Lehet, hogy többet és mást is akart írni az apjáról, mint ami megje-
lent; lehet, hogy úgy érezte, másutt s más alkalommal már megírta 
róla, amit írhatott. Mindenesetre itt s ekkor az, amit leírt, erősen a 
töredékesség érzését hagyja. 

Lehet, hogy szándékosan? Hiszen Ignotus Pál ragyogó lapokat írt 
a töredékről mint remekműről — éppen Arany János kapcsán 
(63/4.), néhány töredékét elemezve. S ha irodalomtörténetileg helyt-
álló, amit a töredék jelentőségéről ír, halljuk ki belőle a szemérmes 
lírát is: bármennyit dolgozott volt is, bármennyire rúgna is írói-pub-
licisztikai hagyatéka (s ez bizonyára igen tekintélyes), Ignotus Pál 
életműve a töredék érzését kelti az utókorban. Ignotus Pál azok közé 
a lusták közé tartozott, akik megállás nélkül dolgoztak; mégis a lusta 
benyomását keltik, mert mintha a sok munkával elkerülnék az igazit, 
amire hivatottak. Pedig valójában a hivatásukat így teljesítik: cik-
kekben, recenziókban szórva szét műveltségük, élettapasztalatuk és 
villanó ötleteik kincseit. S ez jól van így: ha minden gondolatukat ki-
cirkalmazzák, ha minden ötletüket a végletekig kiaknázzák, talán a 
katedratudomány vaskos köteteit szülik meg s dicsőségét aratják le, 
de az utókor aligha fordul hozzájuk másért, mint referenciáért; így 
viszont olvasmány maradnak, üdítő és izgalmas, vitára és egyetértés-
re ingerlő olvasmány a késői nemzedékek számára is. S akkor mit 
számít, hogy egy verekedéséről majd annyit írt, mint felnövekedésé-
ről? Az egyik is, a másik is ragyogó töredék, s e töredékek együtt tel-
jes emberi-intellektuális portrét adnak, minden félbemaradottságuk-
kal is. 

Ezért elragadó olvasmány ez a könyv. 
* 

Minden dicséret megilleti a Múzsák Kiadót, hogy e kötet kiadására 
vállalkozott s azt oly érdekes, s a lehetőségei között oly jó reproduk-
ciókkal díszítette. És még inkább Nagy Csabát, aki az előszót írta, 
az egészet sajtó alá rendezte s jegyzetelte. Különösen jegyzetelése 
gondos, lelkiismeretes munka; szinte hibátlan. Ugyanez már nem 
mondható el a korrektori munkáról: a tűrhetőnél lényegesen több 
sajtóhiba maradt a szövegben, amelyeknek ha nagyrészét a szem 
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automatikusan kijavítja is, de fennakad rajta s bosszankodik; van 
azonban néhány, ami ezen túlmegy. Nem mindegy, hogy „pofozás" 
v a g y „pofázás", amit a románok csináltak a megszállt Budapesten 
(96.), vagy hogy Osvát mi volt: irodalmi „arbeiter", ahogy itt írva 
van, vagy „arbiter", amiről kétségtelenül szó van (138.). Kár ezekért; 
megszeplősítik a kiadást s valami amatőr ,,stich"-et adnak neki. 

N A G Y PÉTER 

KARINTHY, A TÉMA 

(Szalay Károly: Minden másképpen van, Szalay Károly: „Elmondom 
hát mindenkinek") 

Érdekelné-e Karinthy Frigyest, hogy oly népszerű munkásságát, 
páratlan életművét mára kiterjedt szakirodalom dolgozza fel? Mit 
szólna hozzá, hogy kedvenc nyilatkozata ellenére, amellyel nem hu-
moristának, hanem gondolkodónak, filozófusnak vallotta magát, első-
sorban mégis a humorista alakja rögzült a széles olvasóközönség 
tudatában, sőt nagyrészt az úgynevezett irodalmi berkekben is. Mit 
mondana a monográfiákról, az egyre gyarapodó értékelésekről ő, aki 
kimeríthetetlennek hitte a személyiség kincsestárát, s ezért minden 
jellemzést pontatlannak, hiányosnak, befejezetlennek minősített? 
Pályája mindmáig új és új értelmezésekre, tetszetős feltevések kiagya-
lására ösztönzi az irodalomtörténészeket, hogy bebizonyítsák: lám, 
Karinthyról még mindig lehet másként, a megszokott képtől eltérően, 
annak ellenében beszélni. De lehet-e véletlen ez olyan író esetében, aki 
maga inti a nyájas olvasót, hogy „minden másképpen van"? Ha még 
halála után, a gyászbeszédekre is válaszolni akart egy előre elkészített 
vetítővászonról, hogyan fogadná most a méltatásokat, a találó és 
cáfolhatatlannak tűnő, tanáros megállapításokat? 

Hinné-e vajon, hogy az első komolyabb monográfiát 1961-ben egy 
alig harminckét éves fiatalember írja róla? Felmerülne-e benne az a 
fantasztikus ötlet, hogy negyedszázad elteltével ugyanez a férfiú 
ugyanerről a tárgyról új könyvet publikáljon, a centenárium alkalmá-
ból egyszerre mindjárt kettőt? 

Talán irodalomtudományunkból elmúlt már az a korszak, amikor 
az éppen időszerű politikai kurzus kedvéért, annak irányvonalához 
idomulva „igazoló jelentéseket" kellett gyártani legnagyobbjainkról, 
hogy valóban kiérdemlik az olvasói, kritikusi figyelmet, s részesülhet-

13 
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nek abban a kegyben, hogy a magyar irodalom hajójában utazhatnak 
értőbb társaik vezetésével a szebb jövő felé. Szalay Károly 1961-es 
pályaképe a kor szabályai szerint azzal az „ajánlással" kapott zöld 
utat, mintegy menlevélként hirdetve a fülszövegen, hogy „az első 
marxista igényű monográfia Karinthy Frigyes életművéről". Ma már 
szerencsére nem kell „igazolni" Babitsot, Kosztolányit vagy Kassá-
kot, noha világnézeti beállítottságukat — édes istenem — hajdanában 
enyhén szólva bírálni illett. 

A Kozmosz Könyvek egyik sorozata „viták és vélemények tükré-
ben" mutatja be az írók munkásságát. Szalay Károly Minden más-
képpen van címmel készített dokumentumösszeállítást Karinthy Fri-
gyes századik születésnapjára. Igaz, hogy a válogató munkáját már 
bibliográfiák, repertóriumok könnyítik, de az adatok még nem jelen-
tik a művek tartalmának ismeretét. így aztán számtalan írás közlése 
hat az újdonság erejével, hiába tudunk létezésükről a feldolgozó, 
adatgyűjtő címtárak jóvoltából. Időrendben haladva, szép kis fogad-
tatástörténet kerekedne ebből a vállalkozásból. Szalay Károly, mi-
közben átkötő szövegeket, magyarázatokat fűz a szemelvényekhez, 
ügyelve bár a történetiségre, feladja a lineáris kronológia elvét. Az 
összeállítás nyeresége, hogy problémákra, témakörökre osztja anya-
gát, s nemcsak szűkösen idéz egyes nézeteket, hanem távolabbi össze-
függésekre is asszociál. Kissé bizarrnak tetszhet ugyan, hogy Juhász 
Gyula írása és Tóth Árpád levele között Lenin összes műveiből citál, 
mondhatni, soha jobbkor. A részlet ugyanis éppen a versailles-i béke-
szerződésre vonatkozik, emlékeztetvén, hogy az „rablók és útonállók 
szerződése", „uzsorás béke, gyilkosok, mészárosok békéje volt". 
Érthetően persze, a legtöbbet a Karinthy-barátok írásaiból válogat. 
Babits, Bálint György, Kosztolányi, Schöpflin Aladár, Kardos László, 
Kolozsvári Grandpierre Emil, Abody Béla művei megkerülhetetlenek 
a Karinthy-filológia számára. De akad itt idézet az akadémiai kézi-
könyvből, s irodalomtörténészi becsületére legyen mondva, nem az 
eltelt harminc évből kiaknázható előnyt igyekszik kihasználni, az 
utólagos bölcsesség jegyében. Végre igen hasznos megismerni és nem-
csak átkozni a hírhedt ellenvéleményeket is. Tanulságos a Karinthy-
ról szóló csatározásokat az író saját szavaival, majd verselméleti fej-
tegetéseivel szembesíteni. (Szóvá kell tenni azonban egy kisebb elírást, 
amely már 1961 óta, valószínűleg sajtóhiba folytán kísérti a szerzőt. 
Szabó Lőrinc 1927-es, Pandorában közölt vitairatának pontos címe 
nem „Karinthy, a kritika és az alapszabályszerű modorosság", hanem 
„Karinthy, a kritika és az alapszabályszerű modernség".) 

Egy-két pályatárs véleményét szívesen láttuk volna még a szemelvé-
nyek között. A Karinthy költészetének szentelt fejezetben helye lett 
volna Nagy Zoltán tanulmányának, vagy indokolt lett volna közölni 
Osvát Ernő kritikáját a Holnap reggel bemutatójáról, Márai Sándor 
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kisesszéjét a Tanár úr kérem méltatásáról. A találó Móricz-részletek 
mellett a temetésen elhangzott nekrológból is érdemes lett volna talán 
egy jellemző bekezdést kiválasztani. Nemcsak az olvasó kíváncsisága, 
hanem a vállalkozás jellege is igényelné a folytatást. 

Az összeállítással Szalay Károly voltaképpen új művet teremtett. 
Idézetei szerves, más egységet alkotnak, amelynek nem a részletekben, 
hanem az egészben van az eredetisége. Meglehet, akár ugyanezekből 
a szemelvényekből más-más végkövetkeztetésekre jutó könyveket is 
lehetne szerkeszteni, s az itt közölt írásokból egy másfajta Karinthy-
pályakép is megalkotható lenne. Bizonyára lesz, aki megteszi, mert 
magára valamicskét adó filológus igyekszik elkerülni azt a kényelmes 
megoldást, szakmai ötlettelenséget, hogy egyszer már közzétett, 
hangsúlyozott szövegek sokaságát felhasználja, sőt eredeti találmány-
ként vezesse elő. , 

Szalay Károly másik kötete, az „Elmondom hát mindenkinek", 
alcíme szerint az író „életéről és műveiről" szól, de csak egyik szer-
kesztési szempontja a kronológia, a Karinthy-események időrendje. 
Életmű és életrajz, egységén túl állandóan kitér kortársi jelenségekre, 
európai párhuzamokra, műfajtörténeti kérdésekre. Irodalmi köruta-
zásra hív, pályakép és korszerű művelődéstanulmány is egyben. A fő-
város és vidék történelmi okokkal magyarázható megosztotságát a 
monográfus szinte irodalomszociológiai áttekintéssel vizsgálja. így 
válik Karinthy „urbánussága" Budapest-élménnyé, szerveződnek ha-
zává iskolák, kávéházak, szerkesztőségek. Nem téveszti szem elől a 
társművészeteket sem. Különösen a filmtörténetre vonatkozó utalásai 
láttatják új fénytörésben az író működését. A legjellemzőbb humo-
reszk-karcolat típusnak a filmmontázsszerűen építkező, fokozatosan 
gyorsuló iramú, ellenkező végkifejlettel záródó, meglepetést keltő 
írásokat tartja, akárcsak az újságkrokiba is átvitt kabarctréfa-párbe-
szédet. Abban a tényben, hogy Karinthy kedveli a naplóformát, 
Szalay Károly a filmsnittszerkezet előzményét fedezi fel. 

Szinkron tárgyalásmódot alkalmazva, a magyar- és világirodalom 
együttesében szemléli a kort. Heltai, Kosztolányi, Molnár Ferenc 
szerepéről valóságos miniesszét rögtönöz. A Tanár úr kérem elemzé-
sekor a gyermekkönyvek világát deríti fel. Megfontolandó „pillanat-
nyi gondolatvillanása", amely Alain-Fournier-t és Karinthyt „az élet 
álom" érzése alapján rokonítja. (Bár a gyermekkönyvek kategóriája 
helyett inkább „kamaszmítoszhoz csatlakozó" szemléletről beszél-
nék.) Jarry, Kafka, Shaw példáira hivatkozni Karinthy esetében min-
dig is kézenfekvő, ám Szalay Károly ellenőrizhető címeket, hasonlít-
ható motívumokat mutat fel. Csáth Géza hatásáról eddig is voltak 
sejtelmei a kutatásnak, de most egy tüzetes feltárás eredményeit kö-
vethetjük, mintegy mellékesen, mégis a monográfia egyik tartóoszlo-
paként. A Karinthy-írásokat rokon témájú művek közegébe helyezi, s 
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nemegyszer elfeledett, alig olvasott szerzők alig ismert szövegeit kap-
csolja így az összehasonlító elemzés vérkeringésébe. Az elbeszélő sajá-
tos nézőpontja alapján Karinthy Cipőcsokor című novellájából kiin-
dulva már a századeleji halálmítosz körét rajzolja meg. A koponya-
metaforák és a „fecsegő hullák" leltározása pedig a bizarrba torkolló, 
groteszkba hajló Karinthyhoz vezeti a szerzőt és a vele kalandozó 
olvasót. Karinthy névadása ürügyén a névkomikum rejtélyeire világít 
rá. Mikszáth, Rákosi Viktor, Heltai Jenő, Molnár Ferenc, Gábor 
Andor névadását bemutatva olyan történelmi sort vázol, amelyből 
kiemelkedik az író névfantáziája az éppen időszerű ízléstől, divattól 
függetlenebb, az ábrázolt környezethez igazodó névhasználattal. A 
kortársakkal összevetett antifasiszta publicisztika egyik sajátossága 
lesz, hogy merőben más társadalmi és ideológiai irányból érkezők is 
hasonlóan vélekedtek. Kodolányi János j ó néhány alapvető politikai 
kérdésben Karinthyval szinte azonos elveket fogalmazott meg. 

Szalay Károly nemcsak az összefutó szálakat, hanem a szemléleti, 
ízlésbeli elhatárolódás jeleit is keresi. Elemzésekben fejti fel Rákosi 
Viktor, Ambrus Zoltán, Molnár Ferenc, Gábor Andor más termé-
szetű humorának eredetét, s az eltérő alapállásból fakadó megformá-
lásbeli különbségeket. 

Nemcsak kortárs nevek áramába kapcsolja be Karinthyt, hanem a 
magyar irodalom sodrába is. Ebben az értelemben Karinthy a komi-
kus-humoros-szatirikus művészet szintézisét hozta létre, szigorúan 
azt a fejlődést folytatva, amit még a reformkorban a Kölcsey és Bajza 
által szorgalmazott progresszív és erősen kritikus hangvételű komikus 
irodalom kezdett. A polgárosodás, modernizálódás európai követel-
ményeinek megfelelve, Jókain át hozzá visz az út. Szalay Károly a 
magyar irodalmi hagyományok folytatóját látja Karinthyban, Jókain 
nevelkedett nemzeti írót. Az így irtok ti jelentőségét is Berzsenyi, 
Csokonai, Kisfaludy, Szigligeti, Csiky komédiáihoz, Eötvös, Jókai, 
Mikszáth prózájához, Petőfi és Arany humoros-szatirikus költemé-
nyeihez méri. Felhívja figyelmünket arra, hogy a paródia műfajának, 
a karikírozásnak Arisztophanésztól Csokonaiig, Arany Jánostól Mol-
nár Ferencig terjedő hagyományai vannak. (Egy lehetséges előzményt 
még kiemelnék: Kazinczy vitriolos sorait, a Tövisek és virágok 
epigrammáit.) 

Az új monográfia egyik sarkalatos tételévé válik az a korábbi felis-
merés, hogy Karinthy személyisége, nőszemlélete, sőt humora nem kis 
részben gyermekkori megrázkódtatása, az édesanya korai elvesztése 
miatt fordult sajátos irányba. Karinthy vonzódása a biologikus-orvo-
si-természettudományos megközelítéshez, a mélylélektanhoz az író 
világlátását árnyaló tényezőként jelenik meg. Például úgy, hogy a 
koponya-motívum keletkezésének szellemi háttereként tárgyalja. (Ta-
lán hozzátehetnénk ehhez a biblia élményét is.) Karinthy háborúelle-
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nessége sera közvetlen politikai meggondolásból eredt, hanem az em-
beri társadalmat, a civilizációt fenyegető veszélyek elítéléséből. Ezért 
fokozódik érdeklődése a háború éveiben a fantasztikus irodalom iránt. 
Szalay Károly egymásból következő, logikus folyamatként festi a 
paródiából, háborúellenes publicisztikából kinövő fantasztikus regé-
nyeket, amelyekben mintegy paródiaként nyilvánul meg az önmagát 
pusztító emberiség erkölcsrendje és gondolkodásmechanizmusa. A 
paródia módszer, a fantasztikum pedig eszköz az ésszerűtlenség lelep-
lezésére. 

A háborút követő összeomlás Karinthy számára sokszorosan meg-
rázó erejű. Az első feleség elvesztésének fájdalmához még egy másik 
fájdalomérzet is képződik a régi haza, a Monarchia felbomlása miatt. 
Gyors körkép emlékezteti az olvasót, hogy a válságérzés, meghason-
lás a megszűnt soknemzetiségű állam más polgárainál, Musil, 
Kraus, Kafka prózájában is felbukkan. Karinthy személyiségére 
világító felfedezés, hogy az édesanya elvesztése után az anyanyelv 
elvesztésének lehetősége is veszéllyé válik, s fantomfájdalom formájá-
ban gyötri, hogy a határokon túl egy nemzetiség léte a tét. Szalay 
Károly azt tudatosítja, hogy Karinthy saját húsával és vérével azono-
sította a magyar nyelvet, énjét pedig mindazzal a történelemmel, 
műveltséggel, művészettel, amit az anyanyelv jelenthet. A szerző 
mindvégig figyel ezekre az összefüggésekre. A Capillária előszavából 
egy eddig elhanyagolt félmondatot emel ki. Karinthy egy „eltiport, 
megvert, kifosztott, megkínzott ország eltiport, megvert, kifosztott, 
megkínzott gyermekének" nevezi magát, tehát éppenséggel nem ta-
gadható meg tőle a hazájával vállalt sorsközösség. Az író nőszemlé-
letére hatással lehetett Weininger vagy Strindberg, de látásmódjának 
változásait inkább személyes tapasztalatai érlelték. Úgy vélem, Szalay 
Károly leglényegesebb megállapítása is ebben a környezetben tapint-
ható ki. Az életműhöz illő paradoxon felfedezésével ragadja meg az 
írói-emberi alkat egyik fő tulajdonságát. Karinthy, a kifelé forduló, 
magamutogató szerepekben tündöklő közéleti figura, a népszerű író 
— mély sebeket rejtegetett magában. „Aki nem veszi észre, hogy 
legalapvetőbb emberi tulajdonsága a szemérem, a rejtőzés, a legben-
sőbb emberi érzések eltitkolása, elhallgatása, az, azt hiszem, semmit 
sem ért meg Karinthyból" — figyelmeztet a szerző. így bomlik ki az 
a három titkolni való, tilos fogalomkör, amelyekről Karinthy csak 
hallgatni akart, hallgatni tudott. Ez a „szentháromság" az anya iránti 
szeretet, a szerelem és a hazaszeretet volt. Tegyük hozzá azonban, 
hogy a róla-nem-beszélés negatív viszonya nemcsak kiemeli, hanem 
össze is fűzi egymással ezeket az értékeket Karinthy eszmerendszeré-
ben. Hazaszeretetről, magyarságról vallott nézetei azonosak az anya-
szeretetről vallottakkal, állapítja meg Szalay Károly is. 

Karinthy szemlélete annyira személyiségközpontú volt, hogy soha-
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sem népekben, nemzetekben, osztályokban gondolkodott. Még náci-
ellenes cikkeiben sem németekről vagy olaszokról, hanem Hitlerről, 
Göbbelsről, Mussoliniról ír. 

A monográfia lehetőséget kínál szerzői önkorrekciókra is a Ka-
rinthy-pálya hű követőjének. Ilyen „önmeghaladás" nyílt vállalása 
a Kötéltánc új elemzése, amely lényeges felismerésekkel jut túl az 
J 961-es kötetben kifejtett értékelésen. 

Az Üj (más változatban: Nagy) Enciklopédia terve Karinthy ré-
széről valóban önáltatás volt. Nem hiszem azonban, hogy a kudarcért 
ő okolható. Szép gondolat, hogy senki sem lett volna képes megírni 
ilyen tisztázó művet a húszas-harmincas években, mert „nem az író, 
hanem a kor alkalmatlan erre". Feltevésem szerint ezúttal sem a kor-
ban keresendő a hiba, maga a feladatválasztás téves. Sem a Horthy-
korszak, sem az egyén nem tehető felelőssé a megvalósulatlan álo-
mért. Minden kor alkalmatlan erre, s minden magányos vállalkozó is, 
legyen bár oly ragyogó elme, mint Karinthy. Ha fogalmak tisztázá-
sa által nem lehet is javítani a világon, azt sajnálhatjuk, hogy az író 
egy gyönyörű, rendszeres utópia megalkotására már nem kapott időt. 

Kissé sommásnak érzem a kijelentést, hogy Karinthy nem a 
forma, hanem az ötlet művésze. Kétségtelen, hogy „a formát nem 
tűrő ötlet" sehol sem érvényesülhet olyan gazdaságosan, mint éppen 
az újságtárcában, feuilletonban. A szabad asszociációra épülő cikkek 
stílusát valóban az ötletek sziporkázása határozza meg. Bárcsak ma-
napság legalább feleannyira szellemdús, eredeti ideákból élő írás-
tudóink lennének. Mégis, Karinthy gondolkodásában csupán egyet-
len elemként fogadnám el az ötlet jelenlétét. Az ötletközpontúság 
ugyanis némely képzeletszegény filosz szemében leszállítja Karinthy 
irodalmi értékét, s a csillogást a felszínességgel azonosítók nem haj-
landók észlelni írói mélységeit. 

A magam elfogult olvasatában értékesebbnek, fontosabbnak tar-
tom a Mennyei riportox, mint ahogy azt a monográfia sugallja. Az 
Utazás a koponyám körül értékelésében viszont teljesen egyetértek 
Szalay Károllyal. Valóban remekmű, ilyen egyszerűen kimondható, 
nem szabad félni ettől a szótól itt. A regény csattanós válasz a keser-
gőknek, akik azon búsulnak, hogy Karinthy elaprózta magát, s a 
Nagy Művet nem írta meg. Dehogynem: itt van, ez az. Igazán a 
„reménytelenség fölött aratott diadalének, a vert helyzetből talpra 
állás himnusza" a mű. 

Bármely tudományos munka bírálata pompás alkalmat nyújt szőr-
szálhasogató kifogások, számon kérő akadékoskodások feltálalására. 
A Karinthy-kutatók, eddigi tapasztalataim szerint, ahhoz a különle-
ges emberfajtához tartoznak, akik nem az ostorozás, hanem a bíztatás 
és önzetlen segítségnyújtás emberei. Vitáikat, hangsúlymódosításai-
kat nem egymás ellenében, hanem egymást kiegészítve, Karinthy 



Szemle 619 

Frigyes érdekében folytatják, dolgozzák ki. Legjobb képességeiket 
latba vetve kívánják mind elevenebbé tenni választott örökségüket. 
Szalay Károly könyvei máris új monográfiák előmunkálataira kész-
tetik Karinthy híveit. (Kozmosz Könyvek, 1987; Kossuth Könyvkiadó, 
1987.) 

FRÁTER ZOLTÁN 

„AZ EGYIK ÉN VALÉK . . . " 

(RADNÓTI NAPLÓJÁRÓL) 

Radnóti József Attilával kapcsolatban emlegeti, hogy a művész 
halálával a mű hirtelen egésszé válik, az abbamaradás a gesztusérté-
kűség rangjára emelkedik: „a mű átfordul a halhatatlanságba s ma-
gával rántja a törmeléket is. . ." (R. M. kiemelése). Ez azt jelenti, 
hogy organikus kör jön létre; az egész és az egésszé tevő sors/halál 
felő! nézve új értelmet nyernek az életmű egyes darabjai, amelyek 
ugyanakkor átrendeződve maguk építik föl az egészet és állnak össze 
sorsszerűvé, a szükségszerűség mágneskörébe vonván az esetleges-
ségeket. 

Ilyen, a mű által magával rántott törmelék Radnóti Naplója is — 
föltéve, ha meg tudunk szabadulni a „törmelék" kifejezés pejoratív 
értelmétől, s értékítélet helyett formai kategóriaként törmeléknek va-
gyunk hajlandóak nevezni minden nem szigorúan véve művészi vagy 
nem a megjelentetés szándékával írt és/vagy befejezetlen alkotást. 

Másutt — ugyancsak József Attiláról szólva — Radnóti azt sejteti, 
hogy a mű egésszé válásának gesztusértéküsége csak azoknak adatik 
meg a halállal, akiken „törvényszerűen teljesedett be a sors". S hozzá-
teszi: „Ilyen természetes halált csak egy költő halt még a magyar iro-
dalomban, Petőfi Sándor" (R. M. kiemelése). E kijelentéssel vitat-
kozhatunk ugyan, hiszen éppily „természetes" és „törvényszerű" volt 
egy Ady, egy Juhász Gyula vagy egy Csáth Géza halála is; az azonban 
kétségtelen, hogy Radnótinak még a természetesség általa használt 
legszűkebb értelmében is ott a helye Petőfi és József Attila mellett. 
S minthogy a természetesség itt egy folyamat sorsszerűségének követ-
kezményétjelenti, Radnóti Naplója még a költő életét és müvét alapo-
san ismerők számára is az a fontos forrás, amely e folyamatról — 
benső okairól és bensővé válásáról — a leghitelesebben tanúskodik. 

A napló olyan — a müvésziséggel még kacérkodó — szöveg, amely-
ben a legnagyobb az esztétikai rés. Olyan ablaka az irodalomnak, 
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amely a mindennapiság szférájára a legtágabban nyílik. Ez a szféra 
ugyanakkor kettős: éppúgy körülöleli a nyilvánosát, a közösségit és 
a kifelé-fordulót, mint az intimitást, a személyest és a titkot. 

Mégis: minden bizonnyal csalódni fog az, aki Radnóti Naplóját a 
voyeur szemüvegét viselve üti föl, és szerelmi bonyodalmak, kicsinyes 
sértődések, rosszízű pletykák után kutat. 

A Napló a költő életének kilenc kiragadott évét — ezerkilencszáz-
harmincnégytől ezerkilencszáznegyvenháromig — öleli föl. Pontosab-
ban: az 1934. július 8. és október 9. közötti mintegy húsz bejegyzés 
után közvetlenül 1937 következik, s csak innen kezdve beszélhetünk 
valamiféle folyamatosságról (minthogy 1943-ig minden évből van 
több-kevesebb naplójegyzet). Ez a folyamatosság azonban — még ha 
egyelőre eltekintünk is a Napló „tartalmi" szakadozottságától és sok-
féleségétől — csupán látszólagos. Elégedjünk itt meg a számok bizo-
nyító erejével: 1937-ben kb. tíz, 1938-ban hét bejegyzést olvashatunk, 
1938. szeptember 28. és 1939. július 8. között egyet sem stb. 

A szerző személyének és egyes visszatérő „szereplőknek" és témák-
nak az azonosságán túlmenően mi jogosít föl bennünket mégis arra, 
hogy a följegyzéseket összetartozó egységként érzékeljük; hogy a 
Naplóról beszéljünk? Erre — véleményünk szerint — a napló-műfaj 
mibenlétének körülírásával adható meg a válasz. 

Jelen írás választott címe: „Az egyik én valék. . ." Radnóti egy 
ezerkilencszáznegyvenes, december 4-i, munkaszolgálatosként írt be-
jegyzéséből való. Az idézett mondat szövegkörnyezetéből, úgy vélem, 
minden napló szellemi burka magyarázható; amennyiben alkotói 
oldalról tekintve minden napló szembenézés. 

Helyezzük hát vissza az eredeti szövegbe a fönti kiragadott monda-
tot. „Megöregedtem és tönkrementek az idegeim. Pedig tartottam 
magam, kellett, húsz lipótvárosi ügyvéd között kellett néhány » fegye l -
mezett« ember is. Az egyik én valék. . ." (H. Gy. P. kiemelései). A 
kiemelt szavak kulcsszókként kezelhetők. A naplóíró mindig szembe-
néz egy helyzettel — önmaga helyzetével. Az írás győzelem önmagunk 
és mások, a körülmények fölött. A tárgyiasítás és távolságteremtés — 
az idézett szöveg finom iróniája! — benső kényszer és külső hatalom. 
Hogy mikor mi erősödik föl, azt mindig a külső körülmények hatá-
rozzák meg. Minél inkább veszélyeztetik az én integritását és/vagy 
fizikai létét, annál erősebb a tárgyiasítás kényszere, annál sűrűbbek a 
bejegyzések és annál kevésbé sikerül a távolságot megtartani. Rad-
nóti Naplójában két ilyen erős funkcióváltás van, s mindkettő munka-
szolgálatos idejét hasítja le a „civil" életről: 1940. szeptember 3-tól 
december 18-ig és 1942. július 1-től az utolsó bejegyzésig. Az időben 
előrehaladva és a testi-lelki szenvedés növekedésével a napló funkció-
váltása a feljegyzések címzettjének módosulásában is megjelenik: ki-
mondatlanul és egyre gyakrabban kimondva is az „Édes Egy"-he/. 
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szóló hol kétségbeesett, hol reménykedő kiáltásokká alakulnak a fel-
jegyzései. 

A történelem beleszólása, hogy a naplóírás elvont ideája egyre in-
kább konkrét félelemmé és harccá válik: az ember nem hullhat szét 
az időben; minden körülmények között, naponta, akár kitépett no-
teszlapokon is, de át kell magát mentenie. A Napló utolsó része már 
a „nagy" Radnóti-versek hangjával cseng össze, az egyre gyötrőbb 
külső és benső realitás igazolja visszafelé a korábbi látomásokat és 
előrevetítve megmagyarázza a később keletkezőket. 

Minden szembenézés — így a napló is — tükör: fegyelmet és fele-
lősséget kényszerít ránk; vagy köribénk zárul, hogy önmagunkat cso-
dáljuk a világ minden rezdülésében. A naplóíró archetyposai Narcis-
sus és Perseus. Radnóti azok közé tartozott, akiket sorsa is a Gorgó-
val való örökös küzdelemre ítélt, neki a mitológia bűvös tükre mindig 
pajzs is kellett hogy legyen. A benső és külső küzdelmek sorozatát 
kiegészítést nem kívánva rekonstruálja Melczer Tibor a Napló hoz 
fűzött utószavában. „Radnóti naplója" — írja — „indíttatását, újra-
kezdéseit s a benne foglaltakat tekintve egyaránt válságok terméke" 
(M. T. kiemelése). 

Hozzátehetjük: termékeny válságok a Radnótiéi. A válságok átvé-
szelését a költő jellemének hajlíthatatlansága mellett — ahogyan azt 
Melczer Tibor is megjegyzi — mindenekelőtt három dolog segítette: 
humora, a kultúrához való viszonya és feleségével való kapcsolata. 
A két utóbbi sajátos jellegű: Radnóti éppúgy félti a kultúrát és felesé-
gét a fölfordult világban, amennyire azok hozzá tartozó léte és szilárd 
értéke az értékvesztett világban számára megtartó erőt jelent. Embe-
rekhez, eszmékhez fűződő viszonya nemcsak a Radnóti-kép pontosí-
tásában segíti az olvasót: az egyes problémák és megoldásaik Rad-
nótitól és korától függetlenül ma is érvényesek; némelyikük — saj-
nos — aktuális is. Első megközelítésben azt mondhatjuk: az egyes 
emberekhez való viszonya gyakrabban változó, az eszmékhez való 
viszonya állandó. Itt az utóbbival foglalkozunk röviden. 

A leggyakrabban visszatérő témák: zsidóság, magyarság, a hata-
lomhoz és a háborúhoz való viszony, halál, műhelytitkok, élet és mű-
vészet kapcsolata, élet és alkotó élet. Radnóti tragikus életútjának 
ismeretében nem szabad elfelejteni: európai emberként vállalta sor-
sát. Soha nem tagadta zsidóságát, de mindig magyarnak tartotta ma-
gát. Hogy pontosan értsük, ki és mi indult el Radnóti Miklós néven a 
halálba, nem árt hosszabban idézni. „Zsidóságomat soha sem tagad-
tam meg, »zsidó felekezetű« vagyok ma is . . . , de nem érzem zsidó-
nak magam . . . a fajt, a vérrögöt, a talajgyökért, az idegekben reme-
gő ősi bánatot baromságnak tartom és nem »szellemiségem« és »lelki-
ségem« és »költőségem« meghatározójának. [. . .] A zsidóságom 
»életproblémám«, mert azzá tették a körülmények, a törvények, a 
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világ. Kényszerből probléma. Különben magyar költő vagyok. . ." 
(R. M. kiemelése). így került abba a paradox helyzetbe, hogy egyre 
inkább sehová sem tartozott, mert a faji ideológia hatására sem a 
zsidók, sem a „magyarok" többsége nem ismert középutat, „»zsi-
dók és nemzsidók« egyaránt beleőrülnek a fajba, egyre inkább való-
ság lesz bennünk ez az ostoba, zavaros, soha végig nem gondolt fo-
galom" (R. M. kiemelései). így, ha Radnóti — Komlós Aladár föl-
kérésére — szerepel a zsidó költők antológiájában, az azt jelentette 
volna, hogy a magyarsággal szemben definiálja zsidóként magát. Iro-
dalom és „faj" viszonyát ő egészen másképp látta: „ha . . . Szép 
Ernő, Nagy Z., Füst M. és Vas István (mert faj vagyunk ugy-e ma-
gunk szerint?) benne lesznek, akkor szép magyar versgyűjtemény 
lesz. Körülbelül ez a véleményem a »zsidó irodalomról«" (R. M. 
kiemelése). A másik tábor viszont a magyar költők sorait igyekezett 
megtisztítani a „hígmagyaroktól". Az ördögi kör bezárulásához fur-
csa módon Radnóti katolicizmusa is hozzájárult. A régen tervbe vett 
kikeresztelkedés 1942-ben már benső konfliktussá vált : „itt-ott elő-
nyöm lehetettt volna a 'vallásváltoztatásból' s ez megcsúfította". 

Ezt a paradox talajvesztettséget oldotta föl a faji és vallási különb-
ségeket eltörlő magyar és világkultúra, az öntörvényűén mozgó hagyo-
mány nagy folyamába való beletartozás tudata: „S rokonom a hitét-
váltó Balassa, az evangélikus Berzsenyi és Petőfi, a kálvinista Kölcsey, 
a katolikus Vörösmarty, vagy Babits, avagy a zsidó Szép Ernő, vagy 
Füst Milán, hogy közelebb jöjjek. S az ősök? A Berzsenyi szemével 
látott Horatius éppúgy, mint a zsidó Salamon, a zsoltáros Dávid 
király, Ésaiás, vagy Jézus, Máté vagy János stb.". A zsidóság-ma-
gyarság problémával való szembenézés hitelét megrázóan igazolják 
a későbbi történések. 

Füst Milán írja a naplóihoz csatolt „epilógusában", hogy egy napló 
igazából akkor „jelenthet valamit", ha írója „műfajjá nemesíti". 
Minek alapján lehet elkülöníteni az irodalmi naplót, amilyen Rad-
nótié is, az események puszta kronológiájának szubjektív (vagy ob-
jektív) lejegyzésétől? Irodalmi alkotássá — s ezzel elkerülhetetlenül 
egy műfaj képviselőjévé — akkor válik egy szöveg, ha benne egyetlen 
középpont válik struktúraalkotó elvvé, s a szöveg minden mozzanata 
szükségképpen ebből a pontból bontakozik ki, ennek köszönheti léte-
zését, s e pont révén válik magyarázhatóvá az egyik mozzanat össze-
függése a másikkal. A napló e műfajkonstituáló elvét a szembenézés 
fogalmában ragadhattuk meg. 

A szembenézés legföltűnőbb „formai" jegye, következménye: a 
fikció hiánya; a negatív fikció nézőpont, idő és történés közös meg-
határozója. Hiszen a szembenézés a legrövidebb, az egyenes út szub-
jektum és objektum között. A szembenézés a nézőpont, azaz a napló-
író szempontjából közvetlenségként jelenik meg: egyfajta rövidre zá-
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rásként a „lírai én", az „elbeszélő", az „író" stb. és a „magánember" 
között. S már itt fölmerül egy probléma. Mert bár vitathatatlanul 
igaza van Radnótinak abban, hogy a „hazugság úgy üt ki a stíluson, 
mint bőrön a fekély", mégis az élet és a mű viszonya a napló esetében 
más műfajokétól eltérőnek látszik. Mondhatjuk ugyan metaforiku-
sán bármely alkotással kapcsolatban, hogy igazolja alkotója életét, 
vagy fordítva, s kereshetjük egy mű életrajzi vonatkozásait stb., a 
napló hitelessége viszont azt jelenti, hogy le kell fednie írójának benső 
megélt életét; hogy ezt az életet a naplóból ismerjük meg. A napló 
nem visszafelé, a megtörtént dolgok igazságértékében, a (személyes) 
múltban talál igazolást, hanem a folyton íródó jövőben; ahogyan 
Radnóti Naplójanak igazolása is mindaz, ami következett. S az idő 
problémája felől nézve a szembenézés a kronológia rövidre zárása-
ként jelentkezik: a bejegyzések időpontjai megváltoztathatatlanul 
alakítják ki azt a sajátos időrendet, amely önállóvá válva egyaránt 
fölébe kerekedik a szerzői akaratnak és a dátumokhoz tartozó szöve-
gek saját időtartalmainak. A Radnóti-naplóban ez a sajátosság ki-
élezettenjelentkezik, amikor régebbi följegyzések keverednek az újab-
bak közé, a kommentált szövegrész összeolvad a kommentárral stb. 
(Ez az összetett — és itt bevallottan kevéssé tisztázott — viszony a 
napló külső és benső időrendje között, valószínűleg szintén a műfaji 
jellemzők közé sorolható.) 

A nézőpontról és az időről elmondottakból következik a történés 
önkényességének lehetetlensége is. Amit a történetírás arisztotelészi 
jellemzésének a szemére szokás vetni, hogy tudniillik — érthetően — 
a korabeli történetírásra igaz csupán, amely nem annyira visszatekin-
tés és általánosítás, mint inkább „egyedi esetek" közel egyidejű le-
jegyzése, az tökéletesen illik a napló történet-ábrázolására. S éppígy 
alkalmazható napló és szűkebb értelemben vett szépirodalom szembe-
állítására Arisztotelész észrevétele történetírás és költészet különbsé-
géről, nevezetesen: „hogy az egyik megtörtént eseményeket mond el, 
a másik pedig olyanokat, amelyek megtörténhetnének." A történet-
fikció jogát a naplóírótól mindig a sors veszi át. Radnóti ösztönösen 
megérezte, hogy egy adott élethelyzetben mit kell közönségnek szánt 
verssé fogalmazni, s mi az, aminek a napló személyesebb szférájában 
a helye. Természetesen itt is folyamatról van szó: sors és jellem egy-
másbaalakulásának, egymáshoz hajlásának folyamatáról. 1940 no-
vemberében még azt írja Radnóti Janus Pannonius táborbeli elégiá-
jával kapcsolatban: „És én most világosan látom, nyugodtan, biz-
tosan várom: megőrülök majd itt! J. P. nem munkatáborban írt." 
Innen kellett eljutnia oda, hogy két év múlva leírhassa: „Felolvastat-
ják a három 'munkatáborban írt' versemet, utána mintha kis csaló-
dott csodálkozás rezegne a levegőben. Két szerelmes vers, egy pedig 
a királyhágói kecskékről. Szeretném megmagyarázni mindig és újra, 
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hogy ez így természetes. . ." (R. M. kiemelése). Mint ahogyan éppígy 
lesz természetes, hogy a Bori Notesz versei már a tanú pozíciójából 
íródnak, mert a költő saját sorsában, fenyegetettségében és szenve-
déseiben fölismerheti: mindez nemcsak az övé; így az egyénit a közös 
pozíciójából, fölülemelkedve és kívülről is nézheti. Az egyéni sors 
szimbólummá vált, a költészet olyan napló-pozíciót vehet föl, amely 
a személyesen túlit örökíti meg. 

A fönti út gondolati állomásait olyan bejegyzések jelzik, mint: „Ha 
valóban van még elvégezni való munkám itt, nem pusztulhatok el. 
S ha elpusztulok, akkor nem volt már értelme annak, hogy éljek." 
Vagy később: „hogy is lehet alkotómunka nélkül élni. . .!". S hogy 
miért volt természetes annak a három munkatáborbeli versnek a „te-
matikája", arra is megkapjuk a választ. Mert amíg az én kívülről való 
fenyegetettsége nem lépi át azt a mértéket, ahonnan kezdve a szub-
jektum egészére kiterjeszkedik, addig elmondható: „veszélyszükség-
letemet (ilyen is van) kiélem a verseimben, az úttesten vigyázok." 
De az csak addig a bizonyos pontig mondható. Onnantól kezdve 
valóság és költészet viszonya szükségszerűen fordul át, az egyéni 
szenvedések (sérv, feltört kezek és lábak, gyulladt fogak stb.) számára 
marad a napló, a költészet viszont a vágyak, az öngyógyítás szolgá-
latába áll. S a Bori Notesz időszaka lesz „valóságelv" és „örömelv" 
e viszonyának újabb megváltozása, költészetben való manifeszt szin-
tézise. 

Ha alkotói oldalról nézve a szembenézés fogalma segített a naplót 
mint műfajt elhelyezni a szépirodalomban, akkor az olvasó nézőpont-
jából a szembenézés lesz az, ami megkérdőjelezi a napló szépirodal-
mi produktum voltát. Ki lehet indulni a napló alaphelyzetéből: „az 
egyik én valék." Míg minden szépirodalmi mű autoritásra tör, léte-
zésével módosítja, tagadja és kizárja az összes előtte (és mellette) 
létezőt, ahogyan T. S. Eliot vagy Peter Szondi véli, addig a napló 
semleges a megelőző és egyidejű naplókkal szemben; az utóbbiak 
számára kihívás, vita lehet, de tagadás semmiképpen sem. Ez is hozzá-
tartozik a Radnóti Naplójának (és egyidejű verseinek) és a Bori No-
tesznek a viszonyához. Az okok a szűkebb értelemben vett szépiro-
dalomnak és a naplónak a mindennapiság szülőszférájához való 
más-más viszonyában kereshetők. 

Peter Szondi hívta föl a figyelmet arra, hogy az irodalomtudomány 
sajátosan perpetuált megismerés, jogosultságát és érvényét mindig 
csak a művekkel újraszembesítve nyeri el. Nem mondja ki, de szövege 
immanensen tartalmazza azt az — egyébként nem új — igazságot, 
hogy ezzel szemben az irodalomtudomány tárgyát képező alkotások 
semmiképpen sem hordozzák fogalmukban követelményként azt, 
hogy a világhoz képest perpetuált megismerést jelentsenek. A napló-
olvasás viszont elválaszthatatlan a leírt események hitelének állandó 



Szemle 625 

keresésétől, a valóságra való visszavonatkoztatástól. Ennyiben min-
den naplót dokumentumként kezelünk. 

A dokumentum-lét azonban a mindennapiság szférájának két ol-
dala közül csak az egyikhez kötődik. A személyes mindennapi léte-
zésre visszavonatkoztatva minden napló üzenet is. 

A naplók hátterében tehát különféle horizontok derengenek föl. 
E különféle horizontok eleve különféle olvasati lehetőségeket rejte-
nek. Melczer Tibor már említett utószavában három fő vonalon ol-
vassa a Radnóti-naplót. Megrajzolja a szélesebb történelmi horizon-
tot, a személyes életsors horizontját és a Napló „költői horizontját"; 
versek és kötetek érintkezési pontjait a naplójegyzetekkel. Olvasata — 
mint minden olvasat — a napló lehetséges funkcióiról is vall. A Világ-
irodalmi Lexikon „napló" szócikke a következőket írja: a napló 
„hitelességével rendszerint hozzájárul írója személyiségének és korá-
nak megismeréséhez, nemritkán egy kialakult képet módosít, téves 
nézeteket és elképzeléseket helyesbít, vagy művek értelmezését segíti 
elő". Ez a meghatározás egybevág az utószó írójának törekvéseivel: 
az olvasat kiindulópontja a naplóíró személye. Láthatólag két alap-
vető olvasási mód ajánlkozik: egy hosszmetszeti és egy keresztmet-
szeti. Melczer utószava szerencsésen egyesíti a kettőt. 

Egy olyan jól ismert alkotó esetében azonban, mint Radnóti, vél-
hetőleg kevés az, hogy a napló megerősíti a már amúgy is kialakult 
személyiségképet. Éppen ezért nyomul előtérbe erősebben egy másik, 
kevéssé emlegetett napló-funkció, az, hogy a nap\ó, mint elnevezése 
is mutatja, többek között az időt strukturálja. Az olvasó számára 
többnyire holt, nemlétező dátumokat tölt meg a napló tartalommal, 
számunkra-valóvá, sajátunkká teszi a soha meg nem élt „n hó x-edi-
kéket". A napló értelmessé és embertelivé teszi a múltat. S itt adódik 
a keresztmetszeti olvasás egyik lehetősége: azonos napokat, azonos 
eseményeket szembesíteni különböző naplókból, amennyiben erre 
mód van. Mégegyszer: nem a napló tartalmához, hanem a tartalom-
mal teli időhöz kaphatunk így többletet. Úgy, hogy „az egyik én 
valék". 

Két megkapó szubjektív portré emelkedik ki a Napló esemény- és 
arcképtárából: a József Attiláé és a Habits Mihályé. Az „agg koszo-
rús" Adyval párbaállítva válik az előző nemzedékben megtestesült 
példaképpé, és a Halász Gábor emlegette „tiltakozó nemzedék" e 
példát nagyságában Radnóti szerint József Attilában és magában 
Radnótiban ismételheti meg. Nem érdektelen az a folyamat sem, 
amelynek következtében az 1934-ben még „Radnóti-generációt" em-
legető költő számára a negyvenes években már csak József Attila 
jelent szellemi társat és vetélytársat. Babits értékelésének változása a 
Napló ban és József Attila fölismert jelentősége mint benső kihívás 
és biztatás, külön tanulmányt érdemelne. 
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Visszatérve a párhuzamos olvasatokra: válasszunk ki a Naplóból 
találomra, esetleges asszociációk útján egy eseményt, próbáljuk az 
időt „tartalmasítani". 

Karinthy Frigyes halála: 1938. augusztus 29. Radnóti Naplójában 
a következő bejegyzés áll: „Délután meghalt Siófokon Karinthy 
Frigyes. Bálint Gyuri telefonálja meg a Dunakorzóba. A Ny. rendes 
hétfői összejövetele. Gyuri a kávéházból megy be a szerkesztőségbe. 
Félóra múlva, hét óra néhány perckor egy nő jön ki a terraszra, — 
egy urat kérnek a telefonhoz a Ny. asztaltól. Mohácsi megy, vörösen 
jön vissza a hírrel. Schöpflin, Gellért, Nagy Zoltán, Kosztolányiné, 
Hont, Mohácsi. Döbbenten ülünk, a szemek égnek. Aztán Kosztolá-
nyiné sikongva elrohan. Gellért észrevehetetlen, lassú mozdulattal a 
szívére markol. Csönd van. Sch. kezd beszélni valamit, aztán Gellért 
telefonál a PN szerkesztőségébe, hogy megerősítették-e a hírt." E 
napnak Radnóti Naplójában „nincs folytatása", Karinthy haláláról 
többé nem esik szó. 

Egy másik napló, a Füst Miláné, ugyanerről a napról így ír: 
„Augusztus 29. — Karinthy Frigyes meghalt. Ez jobban fáj mint 
Osvát, mint Dezső, mint akárki, nem is hittem volna. Úgy látszik, a 
fiatalkor teszi, hogy együtt voltunk fiatalok, f. . .] De nem is érdemes 
már így lenni, élni, valami kopár Szaharában, mindentől megfosztva, 
ami az ember szívéhez volt nőve. — Oh Frigyes, nagyon fájsz! Hogy 
szabadott neked meghalni? [. . .] Oh Frigyes, egész éjjel sirattalak, 
hogy tehettél ilyet? Hogy szabad ilyet tenni, hisz nem való volt neked 
a halál." Füst Milán Karinthy halálára évek múltán is többször 
visszatér. 

Karinthy halálhíréről akkor mindenki értesült. Amit mindkét napló 
elmond, az a napló alaphelyzete: „az egyik én valék". S ugyanígy — 
ötletszerűen — összevethető Kassákné halála Radnótinál és Füstnél, 
vagy a látogatás a nagybeteg Babitsnál 1941. június 14-én, Radnóti-
nál és Babits Beszélgetőfüzeteiben. 

A fönti három példa persze kiragadott. A napok úgyis megtelnek 
tartalommal, ha a kortársak útjai nem kereszteződnek. Mert az időt 
az teszi embertelivé, ha a történelem eltérő pontjain álló naplóíró és 
olvasó találkozik egymással. Mert minden napló dokumentum és 
üzenete az elmúlásnak. 

HÁRS G Y Ö R G Y PÉTER 
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ILLYÉS GYULA: NAPLÓJEGYZETEK 

1929-1945; 1 9 4 6 - 1 9 6 0 

Voltaképpen mi érdekel bennünket legjobban egy jelentős iró nap-
lójában? A kor, ahogyan az ő szemében tükröződik? A kortársak, 
események — testközelből? Vagy inkább önmaga, úgy, ahogy meg-
mutatkozik önarckép formájában, műveinek színfalai mögül előbuk-
kanva? — Feltehetően éppen a naplóírótól, a feljegyzett anyagtól és 
a megörökítés módjától függ az, hogy mi ragadja meg elsősorban 
figyelmünket; s mi az, amit legfőbb értékének vélünk. Mindebbe bele-
szól természetesen a megélt időszak, a jegyzetek dátumai mögött álló, 
nyíltan vagy burkoltan érzékelhető történelmi-politikai korlátok, elő-
ítéletek, netalán tilalmak rendszere. Illyés Gyula írásait olvasva, mind-
ez nyomatékosan juthat eszünkbe. 

S ehhez nyomban társulhat az, amit az írásos anyag igen lelkiisme-
retes, értő gazdái (Illyés Gyuláné, Illyés Mária) a válogatásnál, össze-
állításnál szem előtt tartottak: olyan sajátos „naplóról" van szó, 
amelynél magától értetődővé lesz az, hogy időnként publikációk, 
avagy kiadatlan cikkek ékelődnek a napi feljegyzések közé. Ahogy az 
első kötet utószavában Domokos Mátyás indokolja: Illyés szellemét, 
az általa elkészített naplójegyzetek (Magyarok) alapján veszik min-
tául. Ez a fajta rendhagyás új oldalról juttathatja eszünkbe a napló 
műfajára vonatkozó, utóbbi szakirodalmi, poétikai kérdéseket a fiktív 
én szerepéről a feljegyzésekben; a naplóíró mint narrátor távolság-
tartásánakjelentőségéről (Manfred Jurgensen, 1979; Anton Schwöb, 
1979; Gerald Monsman, 1980. stb.). 

Kétségtelen, hogy a legkülönbözőbb korszakok eseményeinek, figu-
ráinak, szokásainak éles szemű, következetes figyelemmel kísérése, 
megörökítése évszázadok óta kiváltságos érték, akár irodalom, akár 
krónika gyanánt. Kultúra-őrző és kultúrtörténeti dokumentumot kép-
viselő. Hova tartozik mindezen belül Illyésnek ez a két kötete? 

Nem „napló", a szó közvetlen értelmében, hiszen nem vezeti nap-
ról napra. Hiányzik belőle a krónikás-jelleg, az események rendszeres 
követése, hű számontartása. Például az első kötetben 1931-tői 1935-
ig néhány Nyugatban és másutt közreadott cikk pótolja a napi fel-
jegyzéseket. Ezek nem szolgálnak dátumhoz kötött észrevételekkel, 
viszont fényt vetnek az írót foglalkoztató gondokra. Akár egy-egy 
recenzió is betölthet nála ilyen szerepet. Példa lehet erre Szalatnai 
Rezső tanulmányairól írott cikke. 

Az első benyomás szerint így bizonyos heterogenitással találko-
zunk. Ám az olvasás során inkább az bizonyul karakterisztikusnak, 
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ami e különnemű feljegyzéseket egybefűzi: a makacsul visszatérő 
alapkérdések, a megközelítés- és megfogalmazás-mód, az írói egyéni-
ség megnyilatkozásai. így egyfelől azt tapasztaljuk, hogy Illyés napló-
jegyzeteit sokrétűség jellemzi. Különösen 1929 és 1945 között tűnhet 
fel, hogy az irodalomtörténetileg becses részletekhez politikailag, 
szociológiailag, lélektanilag stb. figyelemre méltó észrevételek társul-
nak. Másfelől még meghatározóbbnak látszik az, hogy Illyésnél ezek 
a szférák többnyire szétválaszthatatlanok. Bizonyságul kínálkozhat 
például az, hogy mindkét kötetben fellelhető egy-egy eszmei központ, 
az időszak élmény- és gondolatvilágának egy-egy centruma, amelybe 
összefutnak az oly különböző szálak. Ilyen jellegű az első kötetben a 
Magyarok pusztulása című Illyés-írás, a másodikban pedig Petőfi-
könyve, illetve mindaz, ami az adott években hozzáfűződik. 

Az elsőként említett cikk a Magyar Hírlapban jelent meg, 1933. 
november 15-én. A korszakos politikai eseményekhez kapcsolja az, 
hogy éppen az elsöprő erejű német fajvédelem idején merészeli szóvá 
tenni a dunántúli honfitársak létfeltételeinek hátrányait a kedvez-
ményezett magyarországi németséggel szemben. Az így magára hívott 
figyelemből fakad képviselőségének felmerülő terve; illetve a népi 
író csoport parlamenti szerepeltetésének elképzelése, találkozásuk 
Gömbössel, annak hatalomrakerülése idején. Ettől teljesen függetle-
nül, Hevesi András (Illyés szerint addig „meghitt barátja") választ 
ír a „felelőtlen lírai költő"-nek. Nincs veszélyben а Dunántúl! — állít-
ja. A napló szerzője úgy véli, hogy itt kezdődött „az a fájdalmas 
szétkülönülés, amely később az eddig elég egységes fiatal magyar iro-
dalmat »urbánusok«-ra és »népiek«-re szakította szét". 

A kiemelt írás és a Gömbös-találkozó egyfajta, jellegzetes gerincét 
adja az 1929—1945 közti feljegyzéseknek, egyben a pálya ívének. 
Felvonultatja meghatározó áramait. Illyés maga fontosnak tartja a 
találkozót, ezt mutatja az, hogy többször visszatér rá, gondot fordít 
az egyes mozzanatok, árnyalatok pontos rekonstruálására. A be-
gyűjtött és rögzített megfigyelések együtteséből rajzolódik ki az egy-
szerre irodalomtörténeti, politikai, pszichológiai dokumentum. Zi-
lahy Lajos lakásában hozzák össze a miniszterelnököt és a jeles, 
fiatal írókat. Illyés megörökíti a kialakuló légkör feszültségét, a jele-
netek drámai fordulatait, s mindebben az egyes írói személyiségek 
szerepét; az egymás közt előre kiosztott problémákat, felvetésük ha-
tását. így kap szerepet Móricz Zsigmond „idegőrlő nyugalma", 
amellyel kezdésként felolvassa egy Szatmár megyei napszámos heti 
étlapját; Németh László sápadtsága, ellenséges szótlansága. Egymást 
váltják és egészítik ki, amikor sorra veszik a közös gondokat: a du-
nántúli egyke-jelenség veszedelmét (Illyés — Németh Imre); az erdélyi 
magyar párt káros hatását (Tamási Áron); a sajtó, a népnevelés, az 
új szellemi társaság kérdéseit (Szabó Lőrinc, Féja Géza, Zilahy Lajos). 
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Életkép és élethelyzet ez, amely egyben tabló, a naplóíró pályatársai-
nak derékhadáról, a jegyzetek születésének egyik meghatározó irodal-
mi közegéről. 

A feljegyzések egyik, irodalomtörténetileg érdekes fővonulata ép-
pen ez: közelképek a kortársakról, mozaikokból összeálló portrék. 
Magatartások, állásfoglalások, sokszor később is sokat vitatott össze-
ütközések pillanatképei in statu nascendi. így Szabó Lőrinc alakjával 
gyakran találkozunk, köznapi életmozzanatok, közös családi kirán-
dulások alkalmával; közös akciók idején — amikor például ketten 
állítják össze az ifjúság kiáltványát Németh László és Zilahy tervei-
ből, 1935-ben. De felbukkannak nézeteltérések is, például akkor, 
amikor Szabó Lőrinc Gömbösnek szóló üdvözlő táviratot akar alá-
íratni (1935. március). Jóval később viszont — 1946-ban —, Illyés 
felháborodva tárja fel a Szabó Lőrincet érő támadás (Vezér című ver-
séért) hátterét. Az együtt megélt mozgalmas évtizedeket Illyés rövid, 
megragadó sírbeszéde zárja le, 1957-ben. Még nyomatékosabb szere-
pet játszik a naplóban Németh László. Őt a „legtöbbre becsült szel-
lemi vívótárs"-ként jelöli meg, s az „ország legnagyobb, élő szép-
írója"-ként tiszteli 1945-ben. Tizenöt évvel később, saját ellenzéki-
ségének természetén tűnődve így monológizál: „Még Németh László 
kormányában is ellenzék lennék" — s rögtön hozzáteszi: „Szívem 
szerint még a magaméban is." Nehéz történelmi időkben, ostrom 
alatt, más életveszélyek idején családjuk is egymást segítve vészeli át 
a megpróbáltatásokat. Mindez nem akadályozza meg abban, hogy 
ellentéteiknek is helyt ne adjon. Gulyás Pál verseinek megítélésében 
éppúgy, mint különböző személyi, irodalmi csatározásokban. Jól 
ismeri Németh László felfokozott érzékenységét, de világosan láttatja 
a vele szemben állók indíttatásait, elfogultságait is. Arra törekszik, 
hogy tárgyszerű képet adjon az elhangzott és leírt szavak eredeti 
rögzítésével. Próbál békítő szerepet játszani, de arról is beszámol, ha a 
kétkulacsosság vádját hívja ki önmaga ellen. Németh László szemé-
lyiségének szuggesztív hatását sokszor saját gondolatszövése, stílus-
fordulatai is magukban rejtik. Tamási Áronhoz fűződő élményei szo-
rosan összekapcsolódnak erdélyi gondolataival, itteni utazásainak 
elementáris erejű tapasztalataival. Tamásit keresi Kolozsváron, ami-
kor megfogalmazódik benne a mélyenszántó első benyomások éles-
ségével: „Akinek a tüdeje gyönge, menjen a Tátrába; akiben a ma-
gyarsága gyönge, jöjjön Erdélybe." (1942). 

Ez a maxima visszautal az eszmei középpontnak nevezett Magya-
rok. . . cikkre, s az ehhez kötődő Gömbös-találkozóra. Ugyanakkor 
a jegyzetek sorozatára, irodalom és politika összefüggéseire figyelve 
fontosnak látszik aláhúzni azt, hogy az említett találkozó a népi írók 
markáns elhatárolódásának megnyilvánulása lett. A rögzített árnyala-
tok nemcsak az egyes személyiségek pillanatképeit hozzák közel, ha-

13 
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nem sokszor hozzájárulnak ahhoz, hogy friss — bevallottan egyedi — 
megvilágításban tűnjenek elénk individuum—irodalomtörténet-
történelem szövevényes kapcsolatai. Ezt tapasztalhatjuk már Szabó 
Lőrinc, Németh László megidézéseinél is. Ez utóbbinál különösen a 
Szekfű-vita idején, majd egyetemi tanársága meghiúsulásakor. Ele-
venére tapint Illyés, amikor megállapítja, hogy egyik jellemzője a 
könnyen támadhatóság. 

A lapokon szereplő pályatársak közül csak kiemelt példa a fenti 
kettő. Igen tág körben, s rendkívül változatos szituációkban szerepel-
nek a II. világháború előtti, majd az 1945 utáni irodalmi élet kulcs-
alakjai éppenúgy, mint a kisebbek, a háttérbe szorulók, netalán el-
felejtettek. A jelentősek közt kiváltságos helye van itt József Attilának. 
Illyés megörökíti a jelenetet, amikor a PTDE egyik termében a 
Bartha Miklós társaságból kilépők a baloldali munkásfiatalokkal 
együtt folyóirat szerkesztését tervezik, s Kodolányi, Fábián Dániel 
niegéljenzik a belépő József Attilát. Majd tanúi lehetünk annak, ami-
kor éjszakai séta közben, József Attila elmondja, hogy át fogja írni 
verseit forradalmiakká és Üsd a tőkét. . . címmel fogja kiadni (1930). 
Jóval később feljegyzi, milyen harc kezdődik a jobb- és baloldal kö-
zött József Attila kisajátításáért (1942), majd Bányai László könyve 
kapcsán bosszankodik, de leszögezi, hogy Flóráról az „igazságnak 
megfelelő hangon emlékezik meg". 

Babitsék, Nagy Lajos, Kodolányi János, Sárközi György, Déry 
Tibor, Zelk Zoltán mellett Fejtő Ferenc, Pap Károly, Sándor Pál, 
Ember Ervin és mások nevével, tevékenységével találkozunk. A há-
ború után pedig Veres Péter, Darvas József, Erdei Ferenc, Szabó Pál 
körein kívül gyakran felbukkan Illés Béla, Hidas Antal is. Sárközi 
Mártával folyamatos a munkakapcsolat, ő közvetít Pilinszky, Juhász 
Ferenc, Lator László, Domokos Mátyás és Illyés között. Az öreg 
Tersánszky hívja lelkesen telefonon (1959). Nyúlánk, „okos és szo-
morú" fiatalemberként jelenik meg Csoóri, „lelkes, szívós" ifjúként 
Rozgonyi Iván. Ezt a csak körvonalakkal jelzett, tágas hálózatot a 
közéleti tisztségek révén — főként 45 után — politikusok, kultúrpoli-
tikai szerepet játszó tudósok, művészek sora bővíti (Rákosi, Révai, 
Ortutay, Kodály, Bernáth Aurél, Pátzay Pál, Major Tamás stb.). 
Ehhez járulnak a régi és új francia barátok, írótársak; a hivatalos 
utazások, magánlevelezések, látogatások alkalmával fenntartott és 
gyarapított külföldi kapcsolatok. Valamennyinél az teszi beszédessé 
akár a gyors feljegyzést is, hogy elevenségükben, a történések sodrá-
ban őrzi meg Illyés az embereket, színhelyeket, gesztusokat, reagálá-
sokat. Ilyen közelségből lehetünk tanúi a Nyugat belső kapcsolatai 
alakulásának a harmincas évektől, majd a Válasz és a Magyar Csillag 
sorsának — személyes vonatkozásokkal, vitákkal együtt. Elvi ellen-
tétek és egyéni érzékenységek irodalmi, történeti szerepét érzékelhet-
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jük egy kortárs szemszögéből. így értesülhetünk belső feszültségekről 
Babits és Németh László, Móricz és Kodolányi, futólag saját maga és 
József Attila között. Közeli képet kapunk — ismét Illyés oldaláról, 
persze — arról: hogyan vált ki Németh László a Válasz szerkesztősé-
géből. Babits és Németh László kapcsolatára egyetértően idézi 
Schöpflin Aladárt: „Laci és Mihály egymás komplexumai." Különö-
sen az 1929—1945-ös kötetben a lapok alapítási terveit, ezek érlelő-
dését élhetjük meg a résztvevő hevületének frisseségével, a felmerülő 
gondokkal, vélemények szembesítésével együtt. Ortutay Hungarológia 
című lapjáról hallunk (1935), majd részletesen egy napilap alapítási 
lehetőségről, amelyet személy szerint Illyésnek ajánl fel Imrédy, 
1938-ban. 

Ez utóbbi epizód jellegzetes példája annak, amikor az egyéni élet-
rajz adalékai és a korrajz, irodalmi élet és politika körei összefonód-
nak, s amikor egyúttal figyelemre méltó párhuzamok és összehason-
lítások kínálkoznak akár e két naplókötet, akár e két időszak között. 
Például az itt megörökített Imrédy-beszélgetések félelmes ellenpontja 
1945 után a háborús bűnösök bírósági tárgyalásairól készített feljegy-
zés-sor, Imrédy halálos ítélethozatalának légköre, közege. Politikai 
és írói dokumentum egyben a közvetítés 1942-ben a Szabad Szó 
értekezletéről, ahol azt vitatják, belépjenek-e a Parasztszövetségbe, ne 
alakítsanak-e külön földmunkás-szakosztályt. Mintegy kiegészíti, 
folytatja a tudósítást 1945 után, a sarkadi parasztpárti gyűlés belső 
ellentéteit, hangulatát visszaadva. Az Illyés-biográfia fontos adaléka 
gyanánt olvashatjuk, hogy a nevezetes, első, Szovjetunió-beli utazás, 
majd ennek beszámolója, újságokban majd könyv-alakban való meg-
jelentetése milyen háttérrel, apró, ravasz fogásokkal sikerült. Még ér-
dekesebb ez a kor vezető politikusaival történő tárgyalások tükrében, 
s összevetve ezeket Illyésnek a Sallai—Fürst ügyben játszott szerepé-
vel, az ellene emelt váddal. Déry Tiborral az irodalmi találkozókat, a 
Németh Lászlóval rivalizálás gondolatait emberileg, politikailag tel-
jesebbé teszi az, hogy Illyés a gyűjtőfogházban látogatja 1938-ban, 
de 1959-ben ugyancsak mint börtönlakóért aggódik érte Zelk Zol-
tánnal, Benjámin Lászlóval együtt, az amnesztia lehetőségeit latol-
gatva. Nem kevésbé elgondolkoztató a két kötet, a két időszak iro-
dalmi életének, kereteinek, formáinak, színhelyeinek, atmoszférájá-
nak összehasonlítása. A háború előtt irodalomtörténeti értékű talál-
kozók, megbeszélések alkalmaivá lesznek emlékezetes kirándulások 
Szabó Lőrincékkel, esték Zilahyéknál, Mikes Lajoséknál, Babitsék-
nál, Kodolányinál. Hasonló szerepet töltenek be a Japán, Múzeum, 
Centrál, Abbázia, Pozsony, Délivasut, Fészek kávéház, vendéglő. 
1945 után egész más jelleget öltenek a csoportos ülések, a titoktartást 
feltételező üzenetek, magánbeszélgetések. Például a Révaival, majd 
Major Tamással folytatott tárgyalások a Malom a Séden előadási 
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lehetőségéről, illetve lehetetlenségéről. 1943-ban Horthyról, Hitlerről 
ad személyes, megfigyelésekben gazdag képet, 1949-ben Szálinról szóló 
cikke minden egyéni jegye ellenére is része egy hivatalos kórusnak. 

Magánélet és irodalomtörténet mozzanatai esnek egybe akkor, ami-
kor Illyés első írói tiszteletdíja átvételének pillanatait idézi fel, 1933-
ban, visszaemlékezésként. Tanúi lehetünk a Francia irodalom kin-
csesháza születésének, a Csizma az asztalon fogadtatásának, a Nyugat 
és a Magyar Csillag közti ellentétnek, a Baumgarten-díj döntései 
körüli nézeteltéréseknek. A XX. század irodalomtörténetéhez igen 
fontos adalék az, amit Schöpflin erről szóló kötetéről ír, amit kiigazít, 
hozzátesz. Másfajta figyelemmel olvashatjuk Darvas: Komor ég 
című darabja bemutatójának naplóbéli visszhangját. 

A Petőfi-könyv megírására 1935-ben kap megbízást az Athenaeum-
tól. De voltaképpen az első feljegyzésektől kezdve, állandóan vissza-
tér gondolatai közt Petőfi alakja, példája. Illyés választott társa, köl-
tői, emberi ideálja ő. Azért tekinthető éppen az 1945—1960-as kötet 
egyik eszmei centrumának, mert itt ennek az ősi mintaképnek saját-
ságos szembesülése történik a mindennapi irodalmi élettel, a hivata-
losan irányított gyakorlattal. Ennek szembeötlő és az 1949-es fordu-
latra jellemző epizódja az, amikor Illyés Petőfijét munkás-bírálók, 
„irodalmi törvényszék" elé bocsátják. A változás jellegét példázzák 
az itt felmerülő kérdések, s főként a stílus, a viselkedés, az író „sarok-
baszorításának" módja. A debreceni vagongyár összehívott dolgo-
zói számon kérik az író néphez való hűségét, aktív szerepvállalását. 

Ma, akár csak e két naplókötetet végiglapozva, joggal vélhetjük 
úgy, hogy az efféle kérdésekre legfrappánsabb választ adhat Illyés 
kezdetektől igen következetesen végigvonuló, mindig társadalmi cse-
lekvés formáit öltő szociális érzékenysége, eleven és tevékeny lelki-
ismerete. Szorosan összekapcsolódik életének legbensőbb, leginti-
mebb köreivel is: családjával, társválasztásával, Flóra asszony ha-
sonló, önkéntes kötelezettségvállalásával. Nem az olyan tények mon-
danak erről legtöbbet, amikor ketten használt ruhákat vásárolnak a 
nincstelenek gyerekeinek, avagy amikor a Békés megyei Doboz köz-
ség szociológiai vizsgálatait végzik, az 5—8 gyermekes családok élet-
körülményeit, a segítség, a megoldás módozatait mérik fel? A napló-
jegyzetek állandóan jelenlévő rétegét képezik a falvakban járás köz-
ben, avagy a szűkebb hazába visszatéréskor készített, gazdag, színes 
feljegyzések, tájszavak, szokások, jelenetek éles szemű megfigyelései, 
rögzítései. Egymástól elválaszthatatlan a szociológus és szépíró, ami-
kor egy-egy lírai életképet rajzol. Temetőjáró, gyermekeik sírját láto-
gató munkásasszonyok beszélgetéséről, pusztai emberek mérhetetlen 
szegénységéről, amint „megfőzik" a sovány kisgyereket, hogy a 
„csontra hús" kerüljön (1936). De ide sorakoznak az olyan, csak 
részben megjelent írások, mint a Március, a Falusi gyerekek, Magyar 
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nyár, Pinceszer, A kutyák. Illyés népszemlélete és társadalmi állás-
foglalása ugyancsak elkülöníthetetlen. Még a 30-as években, a pa-
rasztoktól visszakapott kérdőívek válaszait olvasva, s köztük felleng-
zős, irodalmi frázisokat lelve önvizsgálat kényszerét érzi. A „nép is 
kutat bennem" — írja (1939). A „népi szellem" hamis felfogását, a 
fővárosban a népviseletek ünnepi díszében pompázó leányok, legé-
nyek látványainak láthatatlan hazugságát, az akkori (1933) Pest és 
akkori vidék távolságát örökíti meg (Falusiak Pesten). Bátran és 
szellemes gúnnyal fogalmazza meg: „A középosztály a gatyát, azokat 
a gyönyörű rojtosakat szereti a parasztokon. . . .A természetes az 
volna, hogy ha annyira szereti, hát ő vegye fel." (1939). De megjele-
nik ez az illuzórikus társadalomkép másik nézetből is. Például akkor, 
amikor a vidéki gabonakereskedő grófnak, parvenünek nevelt gyer-
mekéről, annak elferdült sorsáról ír (Második nemzedék, 1933). 

1945 után, a megváltozott szemszögből, de hasonló élességgel foly-
tatódnak a naplóban megőrzött látleletek. Képviselősége idején ép-
penúgy, mint 56 után, visszahúzódva, majd már 1960-ban, írói mel-
lőzése keserűségét élve, aprólékosan járja végig és veszi számba szülő-
vidéke változásait Szekszárdtól Borjádig, Rácegresig. Örvend a felül-
ről „eszményi szép" falunak, de visszariad a rideg, üres kultúrháztól. 
Szíve emelkedik a gyarapodás, a hajdani puszta helyén sorakozó ker-
tes porták láttán, de siratja a kastélykertet, hársfákat, s főként attól 
szorong: kevesebben élnek itt, mint harminc évvel ezelőtt. A napló-
jegyzetek közös, állandó vezérgondolata bukkan ismét elő. Alapvető 
indítatás már a Gömbös-találkozó idején, az egész kortársi élgárda 
közösségében, de új változataiban szüntelen jelen van 45 után is. 
Ö az, aki következetesen, szívósan képviseli, szóvá teszi a nép, a ma-
gyarság megmaradásnak alapkérdéseit hivatalos küldöttként és ma-
gánutazóként egyaránt. Politikai dokumentumnak is tekinthető az 
1945 szeptemberi erdélyi körútjáról szóló beszámolója, a Petru Groza-
időszak közhangulat-jelentése. De ugyanez elmondható a cseh ki-
telepítés jegyzeteiről (1947), a genfi nemzetközi bizottság meghívott-
jaként végigjárt európai útinaplójáról, egyéb utazásairól. Illyés szá-
mára a világjárás is a saját országjárás egyik — tágabb perspektívájú 

— változatává lesz. Egyetemes érvényű az, ami népéhez fűzi, s amit 
— például egy kárpátukrajnai kocsmárosról írva, így fogalmaz meg: 
„A népekhez igazuk és szenvedésük, a rajtuk esett igazságtalanságok 
arányában vonzódom." 

A napló irodalomtörténeti értékeinek körvonalazása hiányos. Hi-
szen a műhelymunka vallomásai, az olvasmányélményekről, szer-
kesztési gyakorlatról megőrzött gondolatok, a politikai szösszenetek, 
morális reflexiók között számtalan gyöngyszemre bukkanunk. De 
valamennyinél meghatározóbbnak látszik az, ami áthatja, egységessé 
szövi a részleteket; a gondolatok mögött áttűnő, élő ember, maga az 
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életvitel, a családi háttér, a szemérmességében vonzó, harmonikus 
emberi együttlét néha írásbeli alakot öltő, nyomot hagyó élményei, a 
gyermekkel bíbelődés boldogsága-aggódása, az apai-írói megfigyelé-
sek pontossága, gyönyörködtető felfedezései. 

Reméljük, mielőbb találkozunk a naplójegyzetek sorozattá alakuló 
köteteivel, majd újrakiadásukkal is. Talán abban is bízhatunk, hogy 
az esetleg kihagyott részekkel bővített változat megjelenhet, s hogy a 
helyenként betűkkel jelzett nevekre is fény derülhet. Mindenképpen 
igen hasznos lenne, ha a naplót felvilágosító jegyzetekkel, s főként 
névmutatóval láthatnánk viszont. Jelenleg meglehetősen nehéz bár-
miféle adatot, élményt, részletet, hivatkozást visszakeresni. 

Bodnár György joggal jegyzi meg, hogy ez a napló-forma Illyés 
„legszabadabb műfaja". Hozzá kell tennünk, hogy — különösen az 
1945—1960 közti években — fontos szerepe van e szabadság viszony-
lagosságának. Visszafogottságot, óvatosságot, megfontolt távolság-
tartást érzékelhetünk a lejegyzett tények megválogatásában, sa lejegy-
zés módjában. Lényeges eleme ez a jegyzetek tartalmának, az író 
magatartása megértésének. A hangnem, a stílus váltásai — időnként 
szándékosan a puszta tények, képek lakonikus rögzítésére szorítko-
zás — önmagukban is dokumentálják a kort. E tekintetben is össze-
fonódnak a jegyzetekben politikai, irodalom- és műfajtörténeti ténye-
zők. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1986, 1987.) 
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TOLNAI GÁBOR 
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Az idén 80. esztendejébe lépett Tolnai Gáborról szűkebb környeze-
tében, az Eötvös Loránd Tudományegyetem régi magyar irodalmi 
tanszékén, a bölcs és szeretett főnöknek kijáró tisztelettel már vagy 
húsz esztendeje úgy beszéltek, hogy ő az „öreg". Ez az „öreg" szívesen 
beszélt azokról, akik a véges emberi lét szabályai szerint hozzá képest 
voltak öregek, vagyis egy nemzedékkel előtte jártak: Sik Sándorról, 
Mészöly Gedeonról és Zolnai Béláról, a Szegedi Fiatalok egyetemi 
oktatóiról, fiatalkorának pesti éveire emlékezve Babits Mihályról és 
Schöpflin Aladárról, akiknek körében gyakran megfordult, amikor 
az Országos Széchényi Könyvtárban „ádobos"-ként dolgozott, be-
szélt egykori kollégáiról, főként Halász Gáborról, aki most 89 éves 
lenne, de meghalt a „végzetes esztendőben", hosszan és szívesen me-
sélt Hoffmann Edithről, Rédey Tivadarról és arról a másik pesti kör-
ről, amelynek tagjait árnyékrajzokban örökítette meg az egykori 
Hoffmann-ház úrnője: az ő képeiket adta aztán ki Tolnai Gábor 
utolsó, 1988 nyarán megjelent könyvében, amikor egykori barátainak 
levelezését már kézirattárakból kellett összeszednie. 

A tanszék szeretve tisztelt öregje az évek során, ahogy „nőttek az 
árnyak", egyre színesebben emlékezett, mert amit megélt, teljes írói 
és tudósi világképpé formálódott benne. E kettőt elválasztani sem 
lehet sokszínű életművében. Halász Gábor már 1939-ben azt írta 
róla, hogy az erdélyi főurakról szóló könyve „iskolapéldája a jó össze-
foglalásnak és a . . . beléfektetett lelkesedés folytán nemcsak tudo-
mányos, de irodalmi mű". Mint tudós vette vizsgálat alá Szenei 
Molnár Albertet, Tótfalusi Kis Miklóst, Bethlen Miklóst, Lázár Já-
nost és Teleki Józsefet, de mint író korántsem csak a tudósoknak írta 
tanulmányait, hanem a magyar hagyományoknak is megfelelően egy 
bizonyos szélesebb olvasóközönségnek: azoknak, akik számára a köz-
érthetőség és az olvasmányosság többet jelentett, mint a filológiai 
pontosság vagy pontoskodás. 

Tolnai Gábor mint író fogadta második hazájává Itáliát, amelyet 
diplomataként és magános utazóként egyformán ismert. Az író, a 
visszaemlékező és az adatokat gyűjtő tudós egyformán munkált benne 
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akkor is, amikor Radnótival foglalkozott, Rákócziról, Berzsenyiről, 
Horváth Jánosról „monologizált", vagy fiktív levelet írt Halász Gá-
bornak a rég elhunyt barát 75. születésnapja alkalmából. Hogy az 
író és a tudós mit tett a magyar irodalom külföldi elismertetéséért 
mint kongresszusi elnök és előadó vagy idegen nyelvű cikkek szerzője, 
most még felmérni sem lehet; felbecsülhetetlen az az érdem is, amit 
az Acta Litteraria szerkesztőjeként szerzett: annyi bizonyos csupán, 
hogy például az éppen most megjelent Radnóti-bibliográfiában ma-
gyarul és nem magyarul publikált cikkeivel ő a listavezető. 

Egyik szellemes, csípős mondásairól híres, Baumgarten-díjas ba-
rátja, nemzedékének kiemelkedő alakja mondta egyszer, hogy esszét 
az tud írni, aki a tudóstól megkívántnál sokkal jobban ismeri témáját, 
és már csak azt fogalmazza meg, amit a leglényegesebbnek tart. Ér-
vényes ez Tolnai Gáborra is. Munkái azáltal hatottak, azáltal váltak 
szakmailag is megbízható művekké, hogy a szerző mindent tudott, és 
tudását személyiségének hitelességével erősítette meg. 

Az élménnyé formálódott történelmet fejezte ki, és „oly sok bal-
szerencse" közt, a „zord idő" oly sok mindent próbára tevő viszon-
tagságai közepette azt mondta el, amit érvényesnek, lelke mélyén 
örökérvényűnek tartott. A nemes szándék és az ebből fakadt élet-
mű az, ami megőrzi emlékét a tudományosság és az irodalom vilá-
gában. 
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