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maválasztása tehát tisztelgés új úrnője, Széchényi Antalné Barkóczy Zsuzsanna előtt. 
Szent Zsuzsanna szűz életéről és mártírhaláláról szól a cím nélküli első, hosszabb ter-
jedelmű mű. Forrása egy sok kiadást megért szent-enciklopédia és a Szigeti veszede-
lem XIV. énekének alvilági lényeket megidéző jelenete. A pokolbeli szörnyeknek itt 
azonban várvívás helyett csupán az „ágyában nyugvó szűz képzeletét kellene fel-
gyújtaniok", ám az ostrom természetesen eredménytelen marad. így a „mártírium 
inszcenírozásakor" a szerző ismét felütheti a Zrínyiászt, hogy az a Zsuzsanna fogadá-
sára felsorakozott égi seregek bemutatásában segítségére legyen. Ezután már csak a 
Barkóczy Zsuzsanna névnapját köszöntő laudáció következik „sok, mecénási tény-
kedésével kapcsolatos, hasznosítandó adalékkal". A másik epillion a Tisztaságos Su-
sanna elete címet viseli, és a kéjvágyó vénektől meglesett fürdőző Zsuzsanna történe-
tét meséli el. A „széphistória" történetének az elbeszélése „szorosan követi a bibliai 
textust, de a szerző viszonya a történethez érezhetően ironikus". Mindemellett azon-
ban itt is gyakran szól Zrínyi szavaival. Orlovszky Géza megfigyelése, mely szerint 
„a Syrena-kötet néhány szép képét beleszövi a fürdőház kárpitjába", szinte önmagá-
tól kínálkozik, hogy a Zrínyi-szövegekkel átszőtt Toth-életmű metaforáját fedezzük 
fel benne (Tóth 28-35.). 

(Szempci Molnár Ferenc: Magyar Krónikásének a XVIII. századból, a szöveget gon-
dozta, hely- és névmutatóval, jegyzetekkel ellátta Zichy Mihály, a tanulmányokat 
Zichy Mihály, Szilágyi Márton és Zachar József írta, Budapest, Széphalom Könyvmű-
hely, 1999, 248 1. [Források az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményéből, 1] 

(Tóth István költői művei, sajtó alá rendezte Orlovszky Géza, Budapest, Balassi Ki-
adó, 2001, 311 1. [Régi Magyar Költők Tára: XVIII. század, IV.]) 

O R B A N LÁSZLÓ 

Álmok és tények 

Az Új Magyar Múzeum forráskiadvány-sorozatának keretében, az Irodalmi doku-
mentumok gyűjteménye 18. darabjaként napvilágot látott, a „Magyar írók a demok-
ráciáról és a nemzeti kérdésről a Monarchia felbomlása idején" alcímet viselő kötet, 
az Almok és tények tanítanivalóan tanulságos könyv. 

Tanítani való, először is az, hogy a szocializmus állampárti ideológiája miképp és 
mennyire tartotta felügyelete alatt a kultúra területeit. A tudomány- és művelődéspo-
litika az irodalomtörténet-írást. Azzal mindjárt, ahogy a kutatásoknak gátat vetett. 
Hol a forrásokhoz jutást akadályozva meg, hol a feltárt eredmények nyilvánosságra 
kerülését. A József Farkas gyűjtésében, szerkesztésében, bevezető tanulmányával és 
jegyzeteivel megjelent kötet igazán meggyőző módon szemlélteti ezt, amikor ismé-
telten, három helyen is (a borító fülszövegében, a bevezetőben, majd a nagyobb nyo-
maték kedvéért a jegyzetek előtt) arra irányítja a figyelmet, hogy az Álmok és tények 
lényegében nem egyéb, mint egy 1962-es könyv, a „Mindenki ujakra készül..." című 
négykötetes sorozat második darabjának bővített formája, teljes kiadása. A negyven 
évvel ezelőtti kiadvány - így szól az érvelés - most „kiegészül" azokkal az írásokkal, 
amelyek annak idején „kihagyásra ítéltettek". Ahogy a jegyzetek előtt „a korhű tájé-
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koztatás érdekében" feltüntettetik, ez az arány nagyjából: kilencven a tízhez. Vagyis 
tízszázaléknyi a „már 1962-ben is közölt írás". A többi, a zöm kihagyásának a négy-
kötetes változatot is készítő József Farkas mai véleménye szerint kettős oka volt. Egy-
felől: az 1918. november 1. és 1919. március 20. közötti időszakban lezajlott, egyéb-
ként írók közötti viták úgymond „sokszor nyersebben fogalmazó" „produktumai" 
az őszirózsás forradalom eredményeivel elégedetlenkedőket, „az esetleges kommu-
nista forradalom irányába haladni kívánókat" „a terror veszélyeire" figyelmeztették, 
márpedig a bolsevizmus és a magyar kommün, illetve a kommunizmus diktatórikus 
jellegéről, a Tanácsköztársaságnak és a terrornak az összefüggéseiről való nyilvános 
gondolkodást alig fél évtizeddel az 1956-os forradalom leverése után az állampoliti-
ka nem engedhette meg; az egykor nyilvánosság előtt folytatott viták ismertetéséhez, 
dokumentumokra támaszkodó bemutatásához, mégoly kritikával történendő közzé-
tételéhez sem adhatta beleegyezését. Másfelől: „még inkább" ki kellett hagyni az el-
ső világháború elvesztéséhez, a Monarchia széthullásához, főképpen pedig a párizsi 
béketárgyalásokhoz kapcsolódó írásokat, a „nemzeti tragédia feletti fájdalom és ke-
serűség megrázó kifejezései"-t, mivelhogy - úgymond - „az 1962-es politikai szem-
lélet" (meg - tehetjük hozzá - a korábbi csaknem másfél évtized, majd a későbbi több 
mint negyedszázad) „szóhasználata szerint »sérthették« a szomszédos (szocialista) 
országok érzékenységét". 

E két ok miatt csak most válhat nyilvánvalóvá, hogy - Biró Lajos, a Világ munka-
társa, a Polgári Radikális Párt egykori alapítója, majd a Károlyi-kormány külügyi ál-
lamtitkára igen alaposan végiggondolt, higgadt érvelésű, ugyanakkor szenvedélye-
sen igazságkereső cikkei egyikének címét idézve - „a magyar jövő" kilátásairól való 
elmélkedések a különböző lapokban elválaszthatatlanul egybekapcsolódtak mind a 
szocializmus és a bolsevizmus térhódításának esélyeiről, mind pedig a szomszédos 
népekhez való lehetséges viszonyról szóló eszmefuttatásokkal. 

Ami meglepő lehet: az Almok és tények százharminc körüli cikkéből aránytalanul 
több választja témájául a proletárdiktatúrát - képzelje bár ezt álomként vagy rém-
álomként - , mint a fegyverszüneti egyezmények nyomán kialakult ideiglenes hely-
zet elemzését, a valóságos tények és a lehetséges következmények taglalását. A meg-
szállt magyar területeken maradtak vagy a menekültek életéről nincs egyetlen riport, 
tudósítás sem. Ellentétben azzal, ahogy például az orosz hadifogságot megjárt Gya-
gyovszky Emil beszámol az Ukrajnában és a Kaukázusban szerzett tapasztalatairól, 
hangsúlyozva, hogy ha mások, más „kommunista elvtársak látták az események ra-
gyogó oldalait, úgy akarhatják azokat ide átplántálni, de én mást nem tehetek, mint 
hallgatok". Szintén dőlt betűkkel emeli ki, hogy amit látott és átélt, azt le nem tagad-
hatja, ám nem teheti, hogy írjon róla, „mert nem erősíthetem a mi közös ellenfeleink tá-
borát!" 

A szocializmussal, illetve a bolsevizmussal a leggyakrabban azonos jelentésben 
használt kommunizmus megvalósítása sokakat foglalkoztatott tehát. És nemcsak 
azokat, akik - mint például Milotay István - már 1918 decemberében úgy vélték, 
hogy a szociáldemokrata párt kebelében a szélsőséges szocialisták „a tiszta kommu-
nizmus zászlaját bontották ki" (Proletár-diktatúra vagy polgári uralom?), vagy mint 
Ormos Ede, aki ugyanekkor közölt vezércikkszerű publicisztikáját a Szegedi Napló ha-
sábjain azzal a felhívással zárta, hogy az osztályharc híveivel, a proletárság kizáróla-
gos uralmát megteremteni akarókkal szemben „Magyarország forradalmi polgársá-

1 7 0 



SZEMLE 

ga és forradalmi munkássága egyesült erővel kell, hogy őrt álljon a veszedelem órái-
ban!" (Bolsevizmus). Ugyanebben a hónapban a Szabadgondolat két dolgozatot is 
közölt, mégpedig Lukács György (A bolsevizmus mint erkölcsi probléma), illetve Jászi 
Oszkár tollából (Proletárdiktatúra). Az előbbi helyenként nyakatekert okoskodással, 
máskor viszont szellemes szemléletességgel részletezi, hogy a proletariátus osztály-
küzdelmének végső értelme egy minden további osztályküzdelmet lehetetlenné tévő 
társadalmi rend megteremtése, s hogy az adott pillanatban e cél megvalósítása, vagy-
is a proletariátus osztályuralmának az eddigi osztályuralmak helyébe kerülése érde-
kében „a diktatúra, a terror, az osztályelnyomatás álláspontjára kell helyezkednünk", 
„Belzebubbal űzve ki a Sátánt". Összefoglalásként a végén megismétli: „a bolseviz-
mus azon a metafizikai feltevésen alapul, hogy a rosszból jó származhatik, hogy le-
hetséges, mint Razumichin mondja a Raskolnikovban, az igazságig keresztülhazud-
ni magunkat". Ezt a hitet, állítja nagy nyomatékkal, nem képes osztani, és ezért „fel-
oldhatatlan erkölcsi dilemmát lát a bolsevik állásfoglalás gyökerében". A távlatokat 
tekintve elutasítóbb tehát, mint azok a szerzők, akik az orosz bolsevikokkal rokoní-
tott németországi „független szocialisták", a Karl Liebknecht és Rosa Luxemburg ve-
zette „Spartacusok" erőszakos akcióit, merényleteit, a világforradalom kirobbantása 
s győzelme érdekében alkalmazott terrorisztikus módszereit nem ítélik el ugyan, á m 
az utópiáknak, légváraknak tartott eszméikről úgy vélekednek - például A Hét mo-
nogrammal jelölt szerzője, Sz. R - , hogy el fog jönni „a légváraknak az idejük is". 
Jászi Oszkár egyáltalán nem várja emez idők eljöttét. Az osztályharcnál fontosabb té-
nyezőnek tudja az ész erejét és az „erkölcsi öntudat tágulásá"-t, az általános 
kultürideálok fejlesztését, az őszirózsás forradalom vívmányaira nézve pedig „egye-
nesen katasztrofálisnak" tartaná, mind kül-, mind pedig belpolitikai szempontból 
„bármely osztálynak diktatúráját". Elvben ellensége minden diktatúrának - jelenti ki 
- , a klasszikus liberalizmus életképes része folytatójaként, a polgári radikalizmus hí-
veként határozva meg önmagát. Másutt, akárcsak Schöpflin Aladár, A járvány írója, ő 
is a vallás terjedéséhez hasonlítja a bolsevista mozgalom „aggasztó felülkerekedé-
sét". 1919. március eleji, félelmetesen baljóslatú, az „új világháborút" előkészítő dé-
moni hatalmakról elmélkedő cikkében (A második forradalom előtt) előbb jövendöl, 
utána ítélkezik. Még mielőtt megállapítaná, hogy a kommunizmust nem Lenin és fa-
natikus agitátor társai csinálták, és nem is az „a tömérdek stréber és gazember, aki 
ebbe az elementáris vallási mozgalomba belekapaszkodik, hanem a bolsevizmus ki-
kerülhetetlen bomlási terméke egy elpusztuló társadalmi rendnek", a németországi 
események, sztrájkok és utcai harcok hírére már korábban kész a jóslata: „Ha a világ 
legjózanabb, legfegyelmezettebb, legdolgosabb népe a kommunista forradalom áldo-
zata lesz: akkor egész Európa sorsa meg van pecsételve, akkor egész mai kultúránk 
romba fog dőlni." 

A magyarság jövőjével kapcsolatos ekkori aggodalmakat, félelmeket ugyancsak ő, 
Jászi Oszkár foglalta össze a legtömörebben, amikor Károlyi Mihálynak a székely ka-
tonákhoz szóló 1919. március 3-ai szatmári beszédéhez kapcsolódva kijelentette: 
„igazságtalan béke volna minden olyan béke, mely Magyarországot a wilsoni elvek 
ellenére imperialista érdekek javára feldarabolná". Természetesen nem állt egyedül 
ezzel a véleményével, hiszen szinte nincs vezércikk, glossza, kommentár, amelyik ne 
abban bizakodna, amiben Peterdi Andor, A Nöp-beli cikke címe szerint: Wilson diktál, 
győz az igazság! 
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„A magyar nemzet jajveszékelése eddig meghallgatatlanul ostromolja a nyugato t" 
- panaszolta a békekonferencia fejleményeit folyamatosan figyelemmel kísérő Biró 
Lajos egy 1919. decemberi publicisztikájában (Megújulás), hogy az ezt követő írásai 
közül a januári (A jövő) még igen bizakodó, a februári viszont, már a népszövetség el-
ső tervezetének ismeretében kissé csüggedt hangon szólaljon meg (A koronatanú). 
Előbb abban bízik ő is, hogy a wilsoni elvek érvényesülése meg tudja akadályozni a 
román és a cseh imperializmus diadalra jutását. Ez a vágy már-már elragadtatásba 
csap át, amikor azt reméli-jövendöli, hogy az emberiség története ezentúl két sza-
kaszra oszlik majd: „a Wilson előtti korszakra és a Wilson utáni korszakra, és bizony, 
ha a nemzetek világosan tudnák, hogy mire van szükségük, nem a háború kitörése-
kor kellett volna könyörgő istentiszteleteket tartani, hanem most kellene a templo-
mokba menni és Istenhez forrón esedezni: juttassa teljes győzelemhez szolgáját, 
Wilsont". Utóbb „fanyarsággal" olvassa, hogy a terv a legyőzött országokat, köztük 
Magyarországot „úgyszólván erkölcsi vesztegzár alá helyezi", s a világtörténelem 
„furcsán szomorú tréfájá"-nak veszi, hogy „a feudalisztikus bojár-uralom alatt síny-
lődő, korrupt Románia ott van a népszövetség megalkotói között, a magyar népköz-
társaság pedig még megbízhatóságának kínos próbáit tartozik adni", holott erős 
meggyőződése, hogy az az út, amelyet „a magyarság a háborús katasztrófa u tán vá-
lasztott, nemcsak a legtisztább és legbecsületesebb volt, hanem [...] az adott viszo-
nyok között a legokosabb is. Az egyetlen lehetséges." Ennek bizonyságát látja abban 
is, hogy gróf Andrássy Gyula, a Monarchia utolsó külügyminisztere (akinek a meg-
bízatását a jegyzetek egyszer mindössze egy hétre teszik - 1918. október 24-től no-
vember 1-jéig - , másszor megtoldják négy nappal , 5-éig) egy svájci újságban Magyar-
ország feldarabolásának veszedelmeire olyan érvekkel mutatott rá, amelyek a Ká-
rolyi- és a Berinkey-kormány nemzetiségi politikájának, illetve Jászi Oszkár 
elképzeléseinek elfogadásáról tanúskodnak. Üdvözlendőnek tartja, hogy a gróf mint 
koronatanú eljutott a federáció és a nemzeti autonómiák gondolatáig. 

Vagyis ahhoz a belátáshoz, ami egy mindmáig kevésbé ismert, holott már az 1962-
es kiadványban is közzétett kiáltványnak, A magyar intelligenciához intézett 1918. no-
vemberi manifesztumnak is az egyik vezérlő eszméje volt. „Magyarok! Szövetségbe 
kell tömörülnünk nemzettársainkkal! - hangzot t a felhívás, amelyet a magyar művé-
szeti élet neves alakjai bocsátottak ki. Többek között Ady Endre, Babits Mihály, Bar-
tók Béla, Beck Fülöp, Csók István, Füst Milán, Hevesi Sándor, Kaffka Margit, Kassák 
Lajos, Kernstok Károly, Kodály Zoltán, Kosztolányi Dezső, Lengyel Menyhért, Ódry 
Árpád, Rippl-Rónai József, Vámbéry Rusztem és Vedres Márk, akiknek a szava azon-
ban már csak pusztába kiáltott szó lehetett, hiába érveltek oly hitető erővel, intvén: -
Történeti határok ne legyenek gátjai az önrendelkezésnek. Éppoly kevéssé a nyelvha-
tárok: egyforma nyelvű állam több is lehet. És vitás esetben népszavazást kívánunk: 
független és elfogulatlan (nemzetközi) ellenőrzés alatt. A csehszlovák, lengyel, erdé-
lyi román, délszláv, osztrák, osztrák-német és ukrán nemzeteket, melyek a régi 
»Osztrák-Magyar Monarchia« területén élnek: önmagukkal teljesen szabadon ren-
delkezőknek tekintjük és egyenjogúak a magyarral. Szövetségünkhöz ők és mások 
akaratuk szerint csatlakoznak, vagy nem csatlakoznak." 

Több okból is megkésett lett ez a felhívás. Egyfelől, mert két héttel korábban, októ-
ber 16-án Károly király és császár is szövetséges államot ígért a kiáltványában. Más-
felől azért, amiért - legalábbis Révész Béla feltételezése szerint - Ady 1918. október 
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23-a éjszakáján széttépte a Bibliáját: 22-én közölték ugyanis az újságok Wilsonnak 
Ausztria-Magyaroszághoz intézett, október 18-ai keltezésű második levelét, amely-
ben visszavonta a korábbiban kifejtett álláspontját, világossá téve, hogy az Egyesült 
Államok kormánya elismeri Romániának az európai antanthatalmakkal 1916-ban kö-
tött titkos szerződését. Nemcsak az Adyt régóta gyötrő látomás, Erdély elvesztésének 
réme vált valóra, megpecsételődött ekkorra már a Felvidék sorsa is, hiszen október 
14-én a szövetséges hatalmak jóváhagyásával megalakult az ideiglenes csehszlovák 
kormány, rá két hétre, október 28-án Prágában pedig kikiáltották az önálló csehszlo-
vák államot. Erre az időre már Fiume is a horvátok kezén van; 27-én a Monarchia el-
fogadja Wilson békefeltételeit. Hogy aztán többször változzanak a demarkációs vo-
nalak, de az új határok megállapításáig is a csehszlovák csapatok előbb Kassára, majd 
Pozsonyba vonuljanak be (1918. december végén, illetve 1919. Újév napján), a romá-
nok meg Erdély központját, kincses Kolozsvárt foglalják el (1918 Karácsonyára). 

Tragikusan hamar itt az idő, amikor arra a kérdésre, hogy hol keressünk barátokat, 
nincs elfogadható válasz, nincs szomszéd, ki velünk tartana. „Hogyan nyúj tsam a ke-
zemet valakinek, aki a torkomat szorongatja és aki állandóan szorongatni szándéko-
zik a torkomat?" - kérdezi keserűen a Magyar külpolitika tehetetlenségét elemezve a 
Világ szemlézője, B. L., aki ugyanúgy Biró Lajost rejti, mint a lap nem egy teljes név-
vel aláírt, illetve aláíratlanul hagyott, könyörtelen logikájú, éleslátó cikke. Előbb a le-
tiportból győzelmessé lett Szerbia példáját idézi: mint tartja rajta a kezét „a hódító 
teljes kíméletlenségével" olyan magyar területeken, amelyekre „se szüksége nincs, se 
joga nincs". Aztán kénytelen úgy folytatni, hogy ami a szerbekre vonatkozik, az még 
sokkal inkább igaz a románokra. „A román megszállás nem is elnyomás többé, ha-
nem kegyetlen és elvakult zsarnokság, amely Erdélyből új Macedóniát készül terem-
teni - összegez, jósolva: - Ha a békekonferencia ezt tűrné, akkor Európa új tűzfész-
ket kapna, a románok pedig olyan ellenséget, amelynek a halálos gyűlöletét semmi-
féle gazdasági egymásrautaltság nem enyhítené." Végül a csehek kerülnek szóba, 
akikről pedig a szerző szerint „beszélni sem érdemes", mivelhogy ők a vezetői annak 
a politikának, amelyik „Délkelet-Európa népeit két csoportba akarja osztani: job-
bágytartókba és jobbágyokba". A határtalanul mohó étvágyú szomszédok képe épp-
úgy ekkor rajzolódik meg, mint ahogy a költő látomásában felrémlő gyűrűé is, amely 
a magyarságot gyűlöletbe zárja. A fegyverletételről, illetve a fegyvertelenségről, a 
magyar hadseregnek a „Nem akarok több katonát látni!" jelszava kapcsán később is 
sokat vitatott leszereléséről elmélkedve a Világban név nélkül megjelenő cikk, azaz 
szerkesztőségi állásfoglalás rögzíti: „Most körülfogtak bennünket északról és kelet-
ről és délről és gyújtogatnak, fosztogatnak, ízenként szaggatnak bennünket; és nagy-
hatalmú népek tűrik a fegyvertelen gyengének szétmarcangolását, még meg is biztat-
ják, meg is tapsolják azokat, akik az élő testünket tépdesik" (Ellenforradalom?). 

Az elkeseredés, a tehetetlen kiszolgáltatottság eme segélykiáltásához képest való-
ban meghökkentően „nyugodtan és fölényesen" prelegálónak tetszhetett Babits 
Mihály később is sokat támadott cikke, Az igazi haza. Hisz - amint ezt Lendvai István 
rögtön a cikk megjelenése után Babits szemére hányta - egy szava sem volt mások, 
például a szomszéd népek „hóhérságára", s alapgondolatából, miszerint „nem a föld 
a haza", oda konkludált - amint ezt pedig egy egyházi lap kifogásolta - , hogy a ha-
za „magunkban, az emberekben, a nemzeti kultúra emlékeiben, eredményeiben" 
van. Különös, hogy erről a felfogásról, amely a múlt idők kényszerűségei miatt is 
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mind nagyobb teret hódított és hódít főleg a kisebbségi magyarság körében, a jegy-
zetek között József Farkas ekképp vélekedik: a pacifista Babits „mereven és történel-
mietlenül" állította szembe a Haza és az Ember fogalmát. 

Az Álmok és tények lapjain így körvonalazódnak tehát demokráciáról és a nemzeti 
kérdésről vallott egykori elképzelések, felfogások. Mégsem lehet megerősíteni a szer-
kesztő szavát, aki úgy tartja, az 1962-ben közreadott anyagokkal együtt „teljes hite-
lességgel tárul elénk az Osztrák-Magyar Monarchia fölbomlása időszakának bonyo-
lult és megrázó képe a magyarság akkori életének sorsfordulatában". A kép talán ak-
kor válhatott volna teljessé, ha a kötet n e m csak a hazai, azaz a mai Magyarországon 
kiadott írások gyűjteménye. Nehezen magyarázható, hogy miért maradtak ki a szem-
léből a tegnapi országhoz, a két világháború közötti idők szóhasználatával, a Nagy-
Magyarországhoz tartozó városok, kulturális központok lapjai. Pozsonyé, Marosvá-
sárhelyé, Szabadkáé, Nagyváradé és a többieké. A Kassai Munkás, például, amelyet 
hetedik évében, 1914 augusztusában háborúellenes magatartása miatt betiltottak, de 
amelyik az őszirózsás forradalom idején újra megjelenhetett. Kolozsvárról ha nem a 
nagy hagyományú szemlék, akkor az 1918 vigíliáján indított Keleti Újság, elején a sok-
szor idézett gondolattal, a magyarság lelkiállapotát kifejező töredékmondattal: „Fe-
hér zászlóval állunk előtted, ismeretlen végzet..." A csehszlovákiai magyar írásnak -
Fónod Zoltán szerint - talán első dokumentuma, Fábry Zoltán 1919 februárjából va-
ló Üzenete, a haza elvesztését a „Kiáltsd el magad, atyám, rettenetesen: Hontalan bi-
tang lett a magyar!" visszhangtalan felhívásával sirató kézirat is idézhető lett volna. 
A jegyzetek között, vagy épp abban a bevezető tanulmányban, amely sok helyütt és 
sokszor nem csupán bekezdéseken, de oldalakon keresztül nem egyéb, mint József 
Farkas egy korábbi könyvének szó szerinti megismétlése. Ez pedig a Kossuth Kiadó-
nál 1984-ben megjelent Értelmiség és forradalom, amelyre a felhasznált források között 
bizonyára csak azért n e m hivatkozik, mert egy tizenöt évvel korábbi munkáját , a ma-
gyar irodalom 1914 és 1919 közötti „eszmélésé"-ről szerzett, „Rohanunk a forradalom-
ba" című alkotását emeli ki. Önmagában a hosszú passzusok újraközlése, persze, nem 
kifogásolható. Az talán már igen, hogy a régi véleményéhez és a régi névsorához ra-
gaszkodva azt a benyomást erősíti újra, mintha a „magyarság végső veszedelmét", 
„pusztulását" sirató versek csak az olyan jelentéktelen vagy kevésbé jelentékeny köl-
tők tollával íródtak volna, mint a most is hivatkozott Hangay Sándor, Erdős Renée, 
Gáspár Jenő, Bodor Aladár vagy Vargha Gyula. 1962-ben vagy 1984-ben Trianont 
hallgatás övezte; maga volt - Pomogáts Béla szavaival - „a némaság és az elnémított-
ság". Tíz-egynéhány esztendő óta azonban feltárultak Magyarország sebei, „querela 
Hungáriáé". Azóta kezd feltárulni az a titok is, hogy bizony nem csak a Vargha Gyu-
lák, de Juhász Gyula és a többi nyugatos, köztük Móricz Zsigmond is keseregték a 
magyarság fájdalmait. A magyar romokon állóknak látták magukat, mint Kosztolá-
nyi, a magyarok próbájáról írtak, mint Krúdy, a Szózattal vitáztak, mint Babits, hogy 
a nemzet sírba süllyedésekor gyászkönny ülne a népek szemében, vagy Testamen-
tomot szereztek, mint a Gyász című versében is a temető képével búcsúzó Juhász 
Gyula. „Rodostó, Döbling, Majtény és Világos, / Minden sötét lesz, és a vége gyá-
szos" - szólt szinte szentenciaszerűen. Oly erővel, mindenesetre, hogy nehéz lenne 
eldönteni, nem a bevezető tanulmányban visszatérően kárhoztatott „tragikus ma-
gyarság" szemlélete szólal-e meg itt is. 
(Budapest, Argumentum, 2001.) 
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