A szakácsnak jól van dolga,
Télen, nyáron könnyen él,
Űr a szakács és nem szolga,
Mikor tetszik, akkor kél.
(Idézi a Három vere6-antológia Faludi-példatárában, I, 1982 2 . 74.)
De mindez már túlmutat a Régi Magyar Költők Tára XVII. századi sorozata vizsgált
köteteinek tanulságain.

Agárdi Péter
GÁSPÁR ZOLTÁN: KÖZJOGI VILLONGÁSOK
Publicisztikai írások. Sajtó alá rendezte: Kenedi János. Bp. 1990. Gondolat Kiadó
- Nyilvánosság Klub - Századvég, 209 1. (Ars scribendi)

Egy új, ígéretes sorozat első darabját üdvözölhetjük ebben az indokoltnál — bizonyára
anyagi okokból — szerényebb terjedelmű, ám ízléses kivitelű, szellemiségében pedig egye
nesen felvillanyozó, sőt felkavaró kötetben. A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumából
indult. Szép Szó munkatárssá, majd szerkesztővé érett esszéistának, az Esti Kurír, a Ma
gyar Hírlap, a Református Jövő és a Népszava újságírójának, az 1945 elején a németek
áldozatául esett kitűnő progresszív közírónak, Gáspár Zoltánnak a munkásságát, élet
művének javát teszi frissé, hozzánk szólóvá Kenedi János válogatása.
Kettős szempontból is méltánylandó „tett" ez a hagyományébresztő vállalkozás. Szak
mailag, az eszme-, irodalom- és sajtótörténet szempontjából azért, mert végre szélesebb
körben is hozzáférhetővé lett egy méltatlanul elfeledett, alig másfél évtizedet átívelő,
mégis gazdag életmű, pontosabban: annak számos maradandó értéke. Immár megindul
ni látszik az a folyamat, amelyet többekkel együtt — e folyóirat hasábjain is, az ItK, 1989.
3. számában a Kortársak József Attiláról (1922-1945) c. gyűjtemény kapcsán, 1988 nyarán
fogalmazott írásomban - magam is sürgettem: megjelennek, illetve a kiadók terveibe ke
rültek Fejtő Ferenc, Gáspár Zoltán, K. Havas Géza, Ignotus Pál, Kovács Imre s mások
esszékötetei, memoárjai. Sőt, olyan felettébb tanulságos — hiánypótló — összeállítások is
napvilágot láttak, mint pl. A népi-urbánus vita dokumentumai 1932-1947. (Szerkesztette:
Nagy Sz. Péter. Bp. 1990. Rakéta Könyvkiadó.)
Ugyanakkor — minek tagadni ezt akár egy tudományos folyóiratban is — 1990 őszén
van ennek a kötetnek és a meginduló sorozatnak a szakmai funkción túl némi társadalom-mentáUiigiéniai időszerűsége is. Sok erőltetett, nosztalgikus hivatkozással, zsurnalisz
ta utalással, a történelem „nemzeti" példatárként tapasztalható újbóli eltorzításaival,
megannyi szakmai mezben tetszelgő újhistorizálással szemben a Gáspár-kötet hitelesen
tükrözi ugyanis a 30-as évek magyar világát: a nyílt jobboldaliságba, a hitleri szövetség
be és a háborúba sodródó — vagy éppen menetelő? — keresztény-nemzeti kurzus igazi
arculatát. Mindemellett felidézi a 30-as éveknek azt a „másként gondolkodó", többnyire
elnyomott, sőt pusztulásra ítélt másik Magyarországát, azt a baloldali, liberális szelle
miséget is, amit szintén nosztalgikus felhangoktól kísérve viszont joggal éreznek mások
megerősítendőnek, folytatandónak a 90-es évek magyar szellemi és politikai életében.
Nemcsak, nem elsősorban Gáspár Zoltán publicisztikája — véletlenül? — direkt módon
is aktuálisnak bizonyuló tematikáira, célzásaira, csípős analógiáira gondolok a mai közjogi
villongások idején, hanem — mindezektől persze aligha elszakíthatóan — a szerző racioná
lis, de nem érzelemmentes attitűdjére, könyörtelen igazmondására, az európai és magyar
progressziót vállaló és gazdagító demokratikus intranzigenciájÁia.. Vagy ha tetszik: felelős
írástudásának világképére és tétjére, az intranzigens demokráciára..
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Gáspár Zoltán írástudói arcképének, esszéista és közírói „modorának" karakteres vo
násait cikkeinek, tanulmányainak kulcsfogalmaiból, retorikai alakzataiból is meg lehet
rajzolni. Bár antiromantikus lélek, a lényegi kérdésekben mégis (vagy — paradox módon
— talán éppen ezért) két pólusú világként élte meg s ábrázolta korát; ekként rögzítet
te, illetve minősítette a kortársak teljesítményeit, a korabeli társadalmi nyilvánosság
tüneteit is. Két pólusú ez a világ Gáspár Zoltánnál, de ez a kétpólusosság nem egyszerű
södik le a — könnyedén hitelteleníthető — jókais „menny és pokoP-dualizmusra. Gáspár
legkülönbözőbb témájú írásaiból, cikkeiből a kulcsszavak, vezérmotívumok számszerűen
is kimutatható gyakorisága mentén is szemléletesen rekonstruálható ez a két világ. A
nyelvhez, a szavaknak a valóságon megmért hiteléhez fűződő kétféle viszony alternatívája
ölt bennük testet.
Hol komor szigorral, fájdalmas hangvétellel, hol szikrázó szellemességgel, gyilkos iró
niával támad Gáspár Zoltán minden ráolvasást, bűvölést, varázslatot, káprázatot. Felhábo
rítják a kentaurszeru, felemás jellemzések, a mesterségesen felállított, nem igazi ellentéteket
kifejező, tehát könnyen meghaladható antinómiák csakúgy, mint a szellemi közhelyek és
ötletek. Rendületlenül szavalnak Gáspár Zoltán antihősei, akik hol aulikus szellemek, hol az
•»élő múlt«: viaszfigurái, hol pedig — ezekből igen sok van példatárában — önmessiások.
Cselekvéspótló verbalizmus jellemzi őket, az égető bajok gyógyítását hevenyészett tervekkel,
mellébeszélő rögtönzésekkel, álreformokk&l és látszatmegoldásokkal odázzák el.
Mindez Gáspárnál nem közvetlenül ideológiafüggő minősítés, nem egyetlen eszmei
irányzatot, pártot, politikai csoportot, hanem egy közéleti attitűdöt, politiko-kulturális modellt karakterizál. Olyannyira, hogy, sajátos paradoxonként, baloldali létére még
szinte „könyörög" is egy — ha már nincs realitása másnak — kiszámíthatóbb, következe
tesebb, a saját deklarációkat, a kurzus korlátozott jogállamiságát legalább egyértelműen
érvényesítő és védelmező jobboldali poütikáért. („ Voulezdonc un peu gouverner!") Azt per
sze nem tagadhatni, hogy a verbális hiteltelenség általa leleplezett figuráinak többsége
mégiscsak előszeretettel vonzódik-kötődik egy bizonyos eszmerendszerhez és „ideálhoz":
a 30-as évek második felének, a 40-es évek elejének radikális jobboldaliságához, a nem
zeti-keresztény kurzus fasiszta típusú áthangolásához vagy legalábbis az ilyen előjelű
kísérleteknek tett (szánt) engedményekhez.
Az 1918 és 1938 közötti Húsz év történetét (Bp. 1939. Pantheon) könyvesszében is
feldolgozó Gáspár pontosan tudja, hogy e hazai verbális tünetek mélyén és mögött nem
zetközi okok, mindenekelőtt a hitlerizmus agresszív terjeszkedése, valamint az európai
baloldal összeroppanása, a szocialista eszméknek a szovjetunióbeli helyzet, a sztálini
fordulat és téboly által is motivált hitelvesztése játsszák a meghatározó szerepet. An
nál kevésbé ad azonban felmentést itthon a parancsuralmak önavatott prófétái és a sötétség
homályából felbukkanó fullajtárjai számára. Ha írástudók, értelmiségek vállalnak részt —
akárcsak ideiglenesen, öntudatlan, akaratlan is — a hisztériából, azt különösen „rossz
néven veszi". A kor legveszélyesebb tendenciájának tekinti a tömegszervezés, az uralomban
való részesedés látszatának a nép mélyrétegeire való kiterjesztését, az intézményes lélektani tö
megbefolyásolást, amely a szakmányban termelt rosszindulatra és a motorerejü fújtatóval szított
tömeggyülölködésie épít.
Nem pártpolitikai állásfoglalásról van tehát szó elsősorban a két pólus Gáspár Zoltáni jellemzésénél, hanem az írástudói felelősség, a szavak hitelének mérlegeléséről. Egy, a
mostani kötetből hiányzó pompás cikkében (Eszperantóul tanulok, Esti Kurír 1942. június
24.) egyenesen így ír: „Arra gondolok, hogy anyanyelvem és más nyelvek szavai is napról
napra vasnak, kopnak, rongyolódnak és mocskolódnak. Meghitt, régi szavaim máról
holnapra elidegenülnek, tisztes értelmük elzüllik, amint lepedékes nyelvek forgatják őket.
A mai vaskori köznyelven a paraszt nem földművelőt jelent, hanem gyökeret, a gyökér
nem növénynevet, hanem mítoszt, a ló nem a patások rendjébe tartozó domesztikált
emlőst, hanem a magyar lélek arcát. Esetleg mindent fordítva és kölcsönösen felcserélve.
Lehetséges, hogy ezek a talajgyökeres kifejezések egykor csakugyan így kerülnek be a
magyar nyelv nagy szótárába?"
A „szavakkal" van tehát baja Gáspárnak; a „szavak" és prófétáik, az önmessiások el
len persze ő is „csak" szavakat, egy másik írástudói magatartást tud felvonultatni. Ezen a
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bizonyos másik póluson — megint csak fölötte a napi pártpolitikai viszonyoknak — vég
re minden azt jelenti, ami. Igen, hiszen — anakronisztikus kifejezéssel — a társadalmi
nyilvánosságban „nincs véletlen forma, nincs szó, amely valamiképpen ne adna számot
nemcsak arról, amit ki akar fejteni, hanem arról is, amit el akar takarni" (161.). A lé
nyeget eltagadó, leplező hamissággá] a szellemi, nyelvi és erkölcsi igazságot állítja szembe
Gáspár Zoltán. Pozitív kulcsfogalmai, vezérszavai a nyilvánosság, az eszmélet, a szabatos
ság, az értelem, az az attitűd, amely a szó értelme és világossága jegyében megőrzi vagy
visszaszerzi az írott szó becsületét. Hogy min múlik ez? Mindenekelőtt tárgyi okokon, a
józan ész és a teljes értékű valóság találkozásán.
Nemcsak nemzedéki, írótársi és világszemléleti barátság, hanem rokon „nyelvkritikai",
sőt talán nyelvfilozófiai meggyőződés is fűzi Gáspárt József Attilához, akinek többször
idézi a folyóiratuk címválasztását megindokló és kibontó híres Szép 5zó-értelmezését csak
úgy, mint lírikusi önminősítésében is használt „szabatos szavait". Mindenesetre csak a
tiszta nyelviséget, a hiteles verbális kontextust, a világos grammatikai és szemantikai
formát tartja méltónak egy olyan társadalomhoz, nemzethez, országhoz, amelyben, már
az állampolgári öntudat és felelősségérzet, a közbizalom a meghatározó, ahol az ország való
di közvéleménye is szóhoz jut, s ahol — mindezekkel szoros összefüggésben — valóban a
politikai szabadság méltányos kiterjesztése van napirenden.
Ennek az alig több mint 200 oldalas válogatott kötetnek a recenziója nem lehet
ürügye a szerző, Gáspár Zoltán árnyalt portréja, részletes eszmetörténeti értékelése fel
vázolásának. Erre — „első fokon" — már nincs is szükség, hiszen Lengyel András fél
évtizeddel ezelőtt írott s egy „eldugott" vidéki szakfórumon publikált alapos tanulmá
nya jórészt meggyőzően elvégezte ezt a munkát (Egy későliberális ideológiakritikus. Vázlat
Gáspár Zoltánról. In Móra Ferenc Múzeum Évkönyve. Szeged, 1987/1. kötet 427-470.).
Mellékes most, hogy e tanulmány némelyik következtetésével, például Gáspár neolibe
ralizmusának minősítésével nem teljesen értek egyet (vitánknak a Szép Szó kapcsán a
Jelenkor 1989. 10. száma adott nyilvánosságot). Lengyel András tanulmánya egészében
— véleményem szerint — hitelesen rajzolja fel a pályaívet és Gáspár kapcsolatrendszerét,
meggyőzően ragadja meg életművének csomópontjait; ezek ismertetésétől így el is te
kintek. Gáspár Zoltán közírásának néhány sűrűsödési pontját, tematikáját azonban —
amelyeket a Közjogi villongások is szemléletesen érzékeltet — e recenzióban sem hagyhatom
említetlenül.
József Attilához nemcsak a „szép szó"-ra hivatkozó nyelvkritikai attitűd, a személyes
baráti érzelem és a közös folyóirat kötötte. Bár Gáspár nem elsősorban irodalomkritikus
volt, négy írást is szentelt a költőnek. Ezek a persze nem azonos színvonalú és jellegű
írások — minden túlzás nélkül — a korabeli József Attila-kritika legjobbjai közé tartoz
nak. Három közülük eddig is ismert volt: a Delta Almanachban 1940-ben megjelent Kié
József Attila?, a budapesti — második — temetésen 1942. május 3-án elmondott rövid
beszéd („ . . . íme, hát meglelte hazájáf), valamint A költő és a köztudat c. nagyszerű esszé
részletes méltatására ezért sem indokolt itt kitérni. Gáspár — egyebek mellett — vitrio
los iróniával szedi szét bennük a költő jobboldali-fajelméletes kisajátítóinak „érveit" és
szembesíti József Attilát az Új Szellemi Front, illetve a népi írók — korántsem egységes —
ideológiájával. S bár megfogalmazásai a polemikus túlzástól hevítetten olykor érdesek
és egyoldalúak, a költő eszmetörténeti helyének meghatározásában, az Ady- és a József
Attila-hagyomány összevetésében, valamint a népi gondolkodásmód jobboldali eszmék
kel összezavarodó, veszélyes irányt választó áramlatainak bírálatában Gáspár Zoltánnak
lényegileg igaza volt.
A szocializmus eszmekörének és az egyetemességnek, a munkás- és az értelmiségi atti
tűd viszonyának, a proletár és a humanista líraiságnak a költő életművében tetten érhető
viszonyát is maradandó árnyaltsággal — ha nem is elsőként és egyetlenként — jellemzi.
A következtetés, amihez eljut, ma már szinte közhely, de évtizedekkel ezelőtt a legkülön
bözőbb oldalról tagadott vagy legalábbis elkent felismerés: „Több ez a költészet annál,
semhogy bármely oldalról pártszerű megkötöttségek formáiba lehetne szorítani. Ebben
a végtelen változatosságú műben a mai szocialista hangszerelésen át egy új, magasabb
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emberség szólal meg, amelynek ma még legfeljebb tétova körvonalait szemlélhetjük".
(34.)
A kötet filológiai nóvuma a negyedik József Attila-írás, amelynek szövege ezidáig is
meretlen volt, nem tartalmazza (sőt nem is említi) a Bokor László és Tverdota György
szerkesztette Kortársak József Attüáról (1922-1945) c. háromkötetes gyűjtemény sem. A
Gáspár Zoltán-kötet A Szép Szó és József Attila címen közli ezt az írást (17-25.), de a hiá
nyos szerkesztésből nem tudhatni, honnét való a szöveg. Sőt — feltételezhetően nyomdai
figyelmetlenségből — hibás a forrásmegjelölés is, tévesen ez alá az írás alá ú az a mondat
került: „Emlékbeszéd József Attila budapesti temetésén, 1942. május 3." A szövegből —
s némi filológiai utánjárással — persze kinyomozható, hogy ez a kötetben, sőt nyomtatás
ban tudomásom szerint most először közölt írás a Szép Szó szerkesztőinek 1938. március
12-i békéscsabai előadóestjén hangozhatott el. Hogy milyen formában, milyen kéziratból
került elő (netalán az özvegy hagyatékából?) — nem derül ki a Gáspár-kötetből.
A Szép Szó 1938. áprilisi kis híre (vö. a Kortársak József Attiláról II. kötetének 1129.
lapjával) egyébként azzal együtt utal az előadás tenyéré, hogy Fejtő Ferenc tanulmányát
is Gáspárnak kellett felolvasni a szerző távolléte miatt. A költő h'rájának és a folyóirat
arculatának érzékeny bemutatásán túl az írás érdekessége, sőt némi pikantériája, hogy
önérzetes értelmezését — ha nem is definícióját — adja Gáspár Zoltán, illetve a Szép Szó
és köre sokat emlegetett, sokféleképpen értett urbánusságának. S itt elérkeztünk a Gás
pár-életmű irodalomtörténeti szempontból fontos másik övezetéhez, a népiekhez fűződő
viszonyához.
E viszony megítélése szempontjából mindenekelőtt érdemes idézni fentiekben említett
előadását József Attüáról és a Szép Szóról. József Attilának a Fábián Dániellel közösen
írt Ki a faluba c. röpiratát Gáspár a későbbi falukutatások elődjeként méltatja, s ezt a
„mélyreszállást" szembeállítja azzal, amikor „holmi új szellemi frontalakulásban a tévút
ra tért értelmiség nászra készülődött a népellenes hatalommal". Ezekkel az — úgymond
— „baljós próbálkozásokkal" nemcsak József Attila, hanem a folyóirat egész szellemi köre
is szembeszállt, s ez a polémia motiválja, illetve legitimálja állásfoglalásukat: „A városias
magyarságnak vagyunk az utódai, a nép számunkra nem a »nép«, értvén ez alatt valami
homályos körvonalakban elképzelt réteget, amely felé romantikus szeretettel kell fordul
ni, hanem egyenjogú polgártársak közössége. S ha még nem egyenjogúak, hát akkor
valljuk, hogy a jogok nem felülről gyakorolt kegyként, úri jóindulattal adott karácsonyi
ajándékként illetik meg őket. [... ] Történelmi tudatunk van, magyarságunkat mélyebb
rétegekből fakadoztatjuk fel, mint azok az oktalanok, akik istenigazában alaptalanul a
magyar élettől való idegenséget szokták minden becsületes haladó törekvéssel szemben
emlegetni. A mi magyarságunk nem a német birodalmi gyűlés felgyújtásával kezdődik,
eszméinket nem Nürnbergből és Münchenből importáltuk, félgyártmányként, amire ide
haza éppen csak vitézkötést kell rávarrni. Egyenesági utódai vagyunk a kódexet másoló
barátoknak, a nemzeti öntudatot élesztő prédikátoroknak, a füvészkönyveket és verseket
író literátusoknak és a nemzet csinosodását szorgalmazó s a magyar nyelvet pallérozó literátoroknak, az emberi jogok kátéit másoló köznemeseknek és a nyugati szabadelvűség
felé forduló táblabíráknak. Nagy pipájú és kevés dohányú álreformok helyett mi olyas
miket követelünk, ami politikában és nemzetgazdaságban pontos megfelelője irodalmi
törekvéseinknek" (23.).
Gáspár Zoltánnak ez az egyszerre élesen polemikus és tartásosan patrióta vallomá
sa — mint cseppben a tenger — jól sűríti a népi írói mozgalomhoz fűződő sokoldalú
(itt nem részletezhető) viszonyának lényegét. Szó sincs arról, hogy ő lebecsülné a föld
és parasztkérdést kötetének társadalom- és gazdaságpolitikai cikkei, bekezdései, utalásai
egyértelműen bizonyítják ennek ellenkezőjét. A nemzeti kultúra erkölcsi és szellemi tra
dícióiból ő is illetékesen emel ki egy gazdag és sokszínű értékvonalat, paradox módon
jórészt ugyanazt, amit Németh László őhozzá képest leszűkítő, sőt kiszorító sugallatú
„mélymagyarság"-víziója is példaként állít. Nem kezeli sem pozitív, sem negatív érte
lemben egységesnek a falukutatók, a népi írók, publicisták mozgalmát. Annak az Erdei
Ferencnek a világképe áll hozzá a legközelebb, aki a paraszti polgárosodás útját képviseli
s hirdeti; igen melegen méltatja a Parasztokat (54-57.).
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A paraszt- és földkérdés megoldását ugyanakkor élesen el akarja választani „a fajiság
zavaros mítoszaidtól, amelyek — szerinte — a jobboldal csalétkei és csapdái. A falu
kutatók „értékesebb képviselői"-t egyértelműen a magyar progressziónak a — nemzeti
hagyományokból is merítő — kortársi táborába sorolja; védi Kovács Imrét és Féja Gézát
a jobboldali rágalmakkal és — erre persze csak erkölcsi-szellemi eszköze van — a bírósági
ítéletekkel szemben. „Különös nyomatékkal" tiltakozik Illyés Gyula Rend a romokban c.
verseskötetének elkobzása miatt is. Sőt: városi értelmiségiként, eszmei-irodalmi küzdel
mek közepette is amellett érvel 1937-ben a Szép Szó hasábjain: „Nálunk, Magyarországon
[... ] legelsőrendű fontosságú kérdés volna egy parasztpárt létrejövetele, amit a közel
múltban sürgettek is haladó részről. Ha ez létrejönne . . . ", más pártformációkkal együtt,
írja Gáspár, akkor legalább stabilizálódna — s nem csúszna el a szélsőjobboldal, a fa
sizmus irányába — a korabeli pártok aritmetikája és a kormányzati egyensúly (108.).
A java népi élménykör és a történelmi magyarság iránti érzelmi-irodalmi vonzalmának
„esztétikai" ugrópontja egyébként nála is Ady Endre, akit szinte mindegyik írásában
megidéz.
Gáspár Zoltán egyértelműen összekapcsolja a föld- és parasztkérdést az egyéni sza
badságjogok és a demokrácia ügyével. Éles szemmel veszi észre, amikor szembeállítják
őket, s hatalmi manipulációk koncául dobják oda. Ezért is birkózik annyit és folyama
tosan — éppen a népi, a nemzeti és a földkérdés reális megoldása érdekében — az általa
veszélyesnek ítélt ideológiákkal. Ez utóbbiak tekintetében viszont már hiányzik belőle
az árnyalás képessége. Amikor „a falukutatókból álközírókká lett s e minőségben önképzőköri fejlődési fokon megrekedt infantilisek nemzetvédelmé"-t emlegeti (69.), akkor
meg csak a megfogalmazás sarkított és csípős, de nincs szó túláltalánosításról. Akkor is
igaza van, amikor a Ki a magyar most? hibás kérdésfeltevését és még hibásabb válaszát,
az egész faj-mitológiát immanens kritikával szedi ízekre Németh László Kisebbségbenje s
más írások kapcsán. De indulata már túlviszi a vitában indokolt mértéken, amikor szán
dék és közeg, életmű és egyetlen munka között nem differenciál, amikor nem érzékeli az
egyéni és paraszti-középosztályi hamis tudat részigazságait, az érték és előítélet belső
írástudói küzdelmét. Ott meg már egyenesen téved, amikor a valóban veszélyes politikai
kontextus és analógia 1938-39-es tüneteit rövidrezárja, s a könyvet így minősíti: „Intellektueligényekhez mért átfogalmazása a liberál-kapitalista-marxista-demo-plutokrata
nemzetközi összeesküvésről szóló leleplezésnek" (65.).
Nem igaz viszont — ami elterjedt a köztudatban — , hogy Gáspár fasisztának minő
síti Németh Lászlót vagy akárcsak a Kisebbségbent. A fasizmust és a neki tett „szellemi"
engedményeket — akár írók esetében is — igen szigorúan támadja (egész életművének a
tengelyében az antifasiszta szellemű küzdelem áll), de szenvedélyes esszéje, a Ki a magyar
most? végének Ábrányi Emil-parafrázisa nem Németh Lászlót, hanem az — általa illuzó
rikusán, torzul ábrázolt —szociológiai, politikai, ideológiai folyamatot, az ennek nyomán
várható „ új rencf'-et minősíti fasizmusnak (72.). Gáspár Zoltán megfogalmazása itt még
metonímiának sem tekinthető, nemhogy a Németh-életmű, vagy akár a Kisebbségben egy
szavas minősítésének. Az más kérdés, hogy milyen mértékben volt jogosult (a recenzens
szerint nagy mértékben) az 1939-es Németh László-könyvesszé éles kortársi bírálata.
Érdekes egyébként, hogy — talán éppen a Németh László iránti tapintatból — Gáspár
egy szóval sem említi itt a Kisebbségben nagyon is problematikus zsidóságképét, asszimi
láció-felfogását, az aktuálpolitikai kontextusban, az első és második zsidótörvény jele
nidejében különösen sebezhető, veszélyessé vált antropológiai és kulturális — ha nem
is direkten politikai — . antiszemitizmusát. Ez annál feltűnőbb „hiátus", mivel Gás
pár számos cikkben foglalkozik az ún. zsidótörvényekkel, az antiszemitizmus, a „nemzeti
őrségváltás", a németországi és hazai zsidóüldözések tragikus eszkalációjával. (A kitaszí
tottak küldetése; Szeretlek, de megtörlek; A sáncokon belül; Onmessiások; A felsőház szava; „A
vallás magánügy" stb., hogy csak az Ars scribendi sorozat nyitókötetébe beemelt cikkeket
említsem, bár ennél jóval több van Gáspár írásos életművében.)
Gáspár zsidóság-képe, antiszemitizmus-ellenessége — hogy harmadikként ezt a téma
kört emeljük ki a kínálkozó csomópontok közül — abba a vonulatba illeszkedik, amelyet
az 1938 és 1948 közötti évtizedben, sokak mellett, Babits Mihály, Kéthly Anna, Bibó
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István neve, illetve az 1938. május 5-i értelmiségi memorandum fémjelez. Ez utóbbi fel
hívás aláírói között ott volt Bartók Béla, Csécsy Imre, Darvas József, Kernstock Károly,
Kodály Zoltán, Móricz Zsigmond, Schöpflin Aladár, Szabó Zoltán, Tersánszky J. Je
nő, Vikár Béla, Zilahy Lajos stb. (Az egész témakört részletesen és árnyaltan elemzi
Juhász Gyula két könyve: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939-1944- Bp. 1983., és A
háború és Magyarország 1938-1945. Bp. 1986.) A vonulatot az a pusztán életrajzi tény
karakterizálja, hogy olyan nem zsidó származású demokratákról van szó esetünkben,
akik következetesen és nyilvánosan kiálltak a jobboldali, majd nyíltan fasiszta törvény
kezéssel és a zsidóüldözésekkel szemben, méghozzá nemcsak kisebbségvédelmi, hanem
patrióta, egyetemes emberi, tehát demokratikus, nemzeti és személyiségjogi szempont
ból is. Aligha kell részletezni, hogy milyen erkölcsi, szellemi, politikai erő és bátorság
kellett a kiálláshoz, illetve a zsidókérdés demokratikus értelmezéséhez (melynek „utólag"
is megrendítően tanulságos dokumentuma és legtöbb tételében maradandó érvényű tu
dományos analízise Bibó 1948-as, híressé lett, munkája, a Zsidókérdés Magyarország 1944
után. In B. I. Válogatott tanulmányok. Bp. 1986. II. köt. 621-797.).
A zsidókérdésről, illetve az antiszemitizmusról természetesen zsidó származásúak kö
zül is számosan mondtak, írtak érvényeset. Közöttük is voltak, akik nem „pusztán" a
zsidóság veszélyeztetettsége, illetve önvédelme vagy a kisebbségek és az emberi személyi
ségjogok felől leplezték le a magyar holocaustba torkolló, az egész országra, a magyar
nemzetre is tragédiát hozó folyamatokat — bár ezek a „szűkebb" szempontok sem vol
tak eleve jogtalanok és torzító optikájiíak. Ám történeti távlatból és morális mértékkel
mérve különösen tiszteletre méltó azok demokratikus intranzigenciája, akik személyük
ben és családjukban nem voltak közvetlenül fenyegetve a „zsidótörvénykezés" révén (ha
természetesen fenyegetve voltak is — s éppen ezt ismerték fel! — emberként, magyarként és
európaiként). Gáspár Zoltán e kérdéssel foglalkozó éles és mélyenszántó írásai éppen er
re a tágabb összefüggésre tették a hangsúlyt. Ugyanígy látta ezt a kortárs és barát —
zsidó származású — Fejtő Ferenc is, aki Hamburger Mihálynak és Várdy Péternek adott
nyilatkozatában a Szép Szó szerkesztőségében József Attilával ezügyben lefolyt vitákat is
felidézi: „Ö nem akarta, hogy ellenfeleink csapdájába essünk, neki az volt fontos, hogy
amit közlünk, az jó legyen. Én azonban például sokszor mondtam Ignotus Pálnak, hogy
bizonyos dolgok megírását hagyja Gáspár Zoltánra vagy Remenyik Zsigmondra. Inkább
ők álljanak ki a zsidók mellett, mint a zsidók saját magukért. Azt hiszem, hogy eb
ben többé-kevésbé igazam volt. Bár kétségtelenül volt benne bizonyos diszkriminációs
elem. Szóval a zsidóknak kevesebb joga volna saját magát védeni? De a magyar körül
mények között, azt hiszem, ez plauzibilis volt. [...] Az volt a meggyőződésem, hogy a
zsidóságért a magyarságnak és nem a zsidóknak kell kiállnia. Illetve hát a zsidóságnak
is kell védekeznie, de elsősorban magyar barátainktól kell elvárnunk, hogy védelmükbe
vegyenek." (Századvég, 1990. 2.sz. 111-112.)
Miközben némely írók a „hígmagyar"-metaforát, „a magyar és zsidó demokraták szük
séges szétválását", a Shylock majdani bosszújától való előzetes félelmet, az urbánusok
hisztérikus kisebbségvédelmi reflexeit s az ún. magyar nemzeti sorskérdésekkel szembeni
— állítólagos — közömbösségét hangoztatták (hogy csak a finomabb ítéletekre, megfo
galmazásokra, vádakra utaljak), Gáspár Zoltán nemcsak szembenáll a „nemzeti tör
vényesség" álruhájába öltöztetett demagógiákkal és manipulációkkal, hanem a magyar
zsidóságnak a polgárosodásban, az ország felemelkedésében betöltött történelmi szere
pét is hitelesen, össznemzeti megközelítésből méltatja. Konklúziója pedig az: „A zsidóság
egyenjogúságát s a magyar életben való tisztes szerepét úgy vívta ki, hogy belehelyezke
dett annak a törekvésnek a sodrába, amely a magyar nép szabadságát és függetlenségét
szolgálta. Ma, amikor belső erők roncsolják szét a szabadságot, és némelyek külső kap
csolatok felé való törekvéssel fenyegetik a függetlenséget, ma sem tehet más, mint hogy
az egész magyarság létkérdéseihez kapcsolja a maga igaz ügyét, s mindig tudatában ma
rad annak, hogy a kirekesztetteknek az egész világtörténelemben mindig, minden népnél,
minden vallásban és nemzetben küldetésük volt azoknak a javára, akiknek kisajátított
nevében mindkettőjüket megalázták és megszomorítottak." (94.)
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Anélkül, hogy eszmetörténetileg hosszasan és árnyaltan értékelném, kortársaiéhoz vi
szonyítanám Gáspár Zoltánnak a népi írók törekvéseivel, a nemzeti sorskérdésekkel, vala
mint az antiszemitizmussal kapcsolatos felfogását, az eddigiek alapján is rehabilitálhatónak tetszik „urbánus" szemléleti pozíciója. Nem kanonizálásra gondolok természetesen,
annál is kevésbé, hiszen — mint magam is jeleztem — terhelte ezt az álláspontot oly
kor túláltalánosító polemikus egyoldalúság is. Mindenekelőtt a népi írói mozgalomnak,
e mozgalom — korántsem egységes — ideológiájának a döntően az Új Szellemi Frontból varló — eleve pejoratív — levezetése volt e tekintetben és történelmi távlatból igazságtalan.
De az eszmetörténeti rehabilitáció feltétlenül megilleti Gáspár Zoltánt mind a doktriner
szellemű marxista, kommunista, mint pedig a historizáló népies-nemzeti „iskola" felől.
Ez utóbbi friss produktumainak egyike, Salamon Konrád egyébként alapos tanulmá
nya (Mozzanatok a népi-urbánus vita történetéből. In Eletünk, 1988. 10.sz. 935.) is tovább
élteti a népnemzeti előjelű rágalmakat. A népi írók szinte mindegyik álláspontját men
tegetni törekedve „a nézeteiket rosszhiszeműen kiforgató támadásokat" emleget a szerző
Gáspár Zoltánnal, illetve az urbánus szellemiség képviselőivel kapcsolatban. Azt állít
ja, hogy ő és tábora „minden népi megnyilatkozást" eleve „ideges gyanakvással" utasít
vissza, „különösen a magyarság mibenlétével kapcsolatosat. S bár e szellemiség képvi
selői nem csupán zsidó származásúak voltak, mint pl. Gáspár Zoltán, Gogolák Lajos,
Katona Jenő, hogy csak a népiek legelszántabb ellenfeleit említsem, óhatatlanul elő
került a korszakban sokat emlegetett zsidókérdés, hisz épp az urbánus oldal vádolta
antiszemitizmussal az egész népi mozgalmat." Általában s részleteiben sem igaz Sala
mon Konrádnak ez a megfogalmazása; arra pedig, hogy mennyire „óhatatlanul" „került
elő a zsidókérdés" 1938-39-ben, nem is érdemes sok szót vesztegetni. De igaztalan az
állítás Gáspár Zoltán személyét illetően is: ő egyáltalán nem tartozott a népi mozga
lom „legelszántabb ellenfelei" közé, s aligha vádolható — ha egyáltalán valaki is komolyan
vádolható azzal, 1944-45 ismeretében, utólag, visszatekintve a 30-as évekre — , hogy
az antiszemitizmus veszedelmének állandó felemlegetése, hisztérikus eltúlzása miatt lett
volna elsősorban „zsidókérdés" a világháborúba sodródó Magyarországon.
Ami Gáspár Zoltánnak a szektariánus kommunista oldalról megfogalmazott igazságta
lan bírálatát, durva megbélyegzéseit illeti: ez a tendencia a népfrontpolitikától, a straté
giai távlatúnak hirdetett és hitt nemzeti demokratikus koncepciótól ihletett jogos rész
vitákat torzította el s dimenzionálta túl. Tette mindezt annak az évtizedeken átívelő
taktikai gyakorlatnak a jegyében, amely (minden konfliktussal együtt is) a népnemze
ti írótábort tartotta elsődleges — elvi engedményekre is hajlamosító — szövetségesnek
a kommunista politika számára, szemben a szociáldemokrácia, a polgári radikalizmus
és liberalizmus — nemzeti és progresszív szempontból pedig korántsem eleve illetéktele
nebb — irányzataival. Ennek az egyoldalúságnak és kölcsönös manipulálhatóságnak az
ideológiai ősforrása az a leegyszerűsítő kapitalizmus-, munkásosztály-, illetve liberaliz
mus-felfogás, amelyet a kommunista mozgalom 1935 utáni stratégiai váltása sem tudott
mellőzni, sőt amelyet nemcsak általában a sztálini törvénytelenségek politikája, hanem
az 1949-41 közötti szovjet-német paktum katasztrofális következményekkel járó ideolo
gikus igazolása is erősített. Részletezés nélkül is elegendő utalni Révai és főleg Lukács
ekkori helyzetére és publikációira, az ettől a szellemiségtől is motivált Szép Szó-értékelé
seikre.
Kevésbé köztudott, hogy Lukács György egy külön tanulmányt is írt Gáspár Zol
tánról, pontosabban a Húsz év története (1918-38) c. könyvről, amely Modern demokrata
történetírás és a modern demokráciák története címmel az Új Hang c. moszkvai folyóirat
1940. 12. számában (22-32.) látott napvilágot. Döbbenetesen torz érvelésű és akuszti
kájú írás, nem véletlen, hogy Lukács ezt az írást már nem vette fel 1944 után közreadott
tanulmányköteteibe, az írástudók felelősségébe sem — jól tette! Ez a Gáspár Zoltánról
szinte félévszázadra rögzült „marxista" vélekedést — Lukács más írásai révén is — mega
lapozó tanulmány nem is a szerzőt és könyvét érő vádak miatt megdöbbentő olvasmány,
hanem e koncepció végzetes, önleleplező történelmi és aktuálpolitikai megágyazása miatt.
Lukács itt ugyanis — követve az 1939 őszétől másfél évig érvényes szovjet propagandát
— a már dúló II. világháborút tőkés hatalmak közötti újabb imperialista háborúnak te92

kinti; egy szót sem ejt a német fasizmusról, illetve Gáspár Zoltánnak és a Szép Szónak
a hitlerizmus elleni küzdelméről. Hallgatólagosan felfüggeszti a Komintern VII. kong
resszusa utáni népfrontstratégiát, s ehelyett a plebejus-osztályharcos, ületve a polgári
demokrácia közötti ideológiai, politikai konfrontációt taglalja, ennek — mint fő kérdés
nek, vízválasztónak a — mentén marasztalja el Gáspár Zoltán „elméletét", úgymond
„tömeg- és népellenes" demokráciafelfogását. Mintegy előre sugallja, hogy Gáspár és
társai — úgymond a tények semmibevétele miatt — nem játszhatnak majd „komoly sze
repet" „egy magyar demokratikus ideológia kialakításában". Szinte elkerülhetetlen —
így írja Lukács — , „hogy a tények logikája a reakció oldalára sodorja őket és a demokrá
ciának semmiféle eszméje nem fogja őket megmenteni attól a szégyenletes sorstól, hogy
írásaikban a reakció ügyét támogassák". Népies és sztálinista érvekből állt össze tehát —
s nyomaiban máig is él — ez a Szép Szói és munkatársait, szellemi körét történetietlen ül
elmarasztaló konstrukció.
Pedig Gáspár Zoltán jól tette föl — s lényegében meggyőzően is válaszolta meg — azt
a kérdést, hogy mi a tétje s hol van a fő frontvonala Európa és hazánk 1938-45 közötti
küzdelmeinek. Nem katekizáló szőrszálhasogatás, ideologikus köldöknézés, hanem tör
ténelmileg, eszmeileg és erkölcsileg valóságos vállalkozás volt számára, amikor a tágan
értett baloldalhoz, az antifasiszta progresszióhoz sorolta önmagát. Nem igaz — írja az
egyébként szintén progresszív irányultságú Bóka Lászlóval vitatkozva — , hogy álkérdés,
mesterséges antinómia lenne a jobboldal és baloldal alternatívája. Ha valaki fölébe akar is
kerülni ennek az ellentétnek, aligha teheti meg eredményesen. Magyarországon is két
hagyomány van, „s éppen a kulturális értékek hagyományai a XVIII. század óta válhatatlan kapcsolatban vannak a baloldalisággal, a felvilágosodás magyar képviselőitől
kezdve, számos közbenső állomáson át a Nyugat szellemi forradalmáig". (75.) S jóllehet a
színesingek divatja idején „ma Magyarországon a baloldal neve: hallgass!" (123.), ő nem
fogja be pörös száját. A Cobden c. folyóirat hasábjain a jobboldalról, és a baloldalról
hónapokig zajló ankétban 1937 végén emelt fővel vallja: „baloldali vagyok, mert hiszek
az értelemben. Természetesen ma, az irracionális hóbortok világdúlása idején ennyi nem
elég. [... ] A baloldali politika feladata, hogy e megismerések alapján dolgozzék az embe
riségért. [... ] A baloldal az emberi gondolkodás legnagyobb hagyományainak örököse",
de hatékony csak akkor lehet, ha ez a szellemiség „a szabadság és igazságosság végső érté
keivel, illetve ezeknek az értékeknek közelítőleges érvényre juttatásával" tevőleges formát
ölt (Mi a jobboldaliság és mi a baloldaliság'? In Cobden, 1937. d e c , 9-12.SZ.).
Gáspár Zoltán önmagára nézve azt a gyakorlati következtetést vonta le az „örök baloldaV, a szükséges „magyar néparcvonal", az „egy hitet vallók fokozott és bensőséges
érzelmi közössége" iránt 1936-ban megfogalmazott, s egész életében érvényesített elkö
telezettségéből {Közjogi villongások. 174.), hogy — miként ezt Lengyel András tanulmá
nya kimutatja — az 1940-es évek elején a szociáldemokráciához közeledett. Részt vett a
háttérben Mónus Illés által ösztönzött, irányított értelmiségpolitikai és Jövőtervezési"
vitákban, programkészítő munkálatokban. De a fő küzdőtere neki továbbra is az esszé
és publicisztika, az írástudó felelőssége volt. Az „aktív" szó, a szép szó fegyverét forgat
ta azokban az években, amikor — miként írja — „bizonyos kormányrendszerekben a szó
és még inkább az elmondott szöveg nagyobb rangot visel, mint másutt; nem csupán az
értelmi kommunikáció eszköze, de egyben a cselekvés pótléka is. A verbalizmus magára
vállalja az aktivitás pótlását." (28-29.)
Gáspár Zoltán közírói műfaja, esszéírásának modellje viszonylag ritka típus a két
világháború közötti magyar szellemi életben. Innen és túl álláspontjai, érvrendszere
szemléleti-tartalmi meghatározóin: szembetűnő stílusának, gondolkodási mechanizmu
sának és retorikájának nem irodalmias genezise és jellege. Előnyére vált a korabeli ma
gyar kultúrának az ő racionálisan valóságközeli, ökonómiai, jogelméleti és szociológiai
alapozású, politológiai hangoltságú attitűdje. Egyik cikkében ugyanazzal a fordulattal
él, hogy „megvallom, édeskeveset értek a jogtudományhoz" (161.), de tudjuk: ennek az
ellenkezője az igaz. Sőt: terjedelmesebb politológiai esszéi — mindenekelőtt a Konzer
vatív alkotmányreform vagy demokratikus átalakulás? és a Közjogi villongások a kormányzói
jogkör rendezése körül c. tanulmányai (97-130.) — egyenesen tündöklő frissességű jogér-
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zékre vallanak. Alkotmánytani és szociálpszichológiai felkészültséggel, briliáns szakmai
argumentációval leplezi le bennük a hagyományos magyar prókátori demagógiát, a jobb
oldali „törvénykezési" szellemet. így éli ezt meg a gyökeresen más, „esztéta" alkatú Füst
Milán is, akinek bensőséges emlékezését a „kristálytiszta és kristálykeménxf Gáspár Zoltán
ra — találóan — kötetnyitó írásként közli a válogatás. Gáspárt visszafogott, objektív,
de egyúttal érzékeny, szakszerű és mégis közérthető hangvétele, a pszichologizáiást és
a bombasztikus metaforizálást elkerülő tárgyiassága, de ha kell, éles, csípős kíméletlen
sége is — nem lényegtelen szemléleti, alkati különbségeikkel együtt — abba a baloldali
Überalis politológusi vonulatba sorolja, amelynek Bibó István lett a középponti alakja
századunk derekán.
Szólnom kell — befejezésül — a Közjogi villongások c. kötet néhány szerkesztési problé
májáról. Egészében találó és hiteles a könyvecske összeállítása. Igen nehéz dolga lehetett
a szerkesztőnek, Kenedi Jánosnak, hogy eldöntse: mit válogat bele s mit hagy el. A re
cenzensnek pedig aügha van joga bármit is számon kérni a törvényszerűen szubjektív
elemeket is felmutató összeállításon, amelyet bizonyára a terjedelmi korlátok kénysze
re is nyomasztott. Elhallgatni sem illendő azonban, hogy a kötet életművet „fókuszáló"
reprezentativitása miatt (és sejtve, hogy nem túl gyorsan lesz mód újabb és bővebb Gás
pár-kötet kiadására) jómagam fölvettem volna még pl. a Kőhalmi Béla szerkesztette Új
könyvek könyvében megjelent szubjektív vallomást (1937), a Cobden c. folyóiratban köz
readott — már idézett — hozzászólást, az Esti Kurír néhány kisebb publicisztikáját (pl.
Reakció?... Reakció!, 1939. február 15.; Az eltemetett liberalizmus, 1939. október 26.; Esz
perantóul tanulok, 1942. június 24.) s talán A társadalomtudomány a társadalom válságában
c. Népszava-írást is (1940. december 22.).
A kötet népszerűsítő s nem filológiai célzatú. Ezt tudomásul véve is hiányolnom
kell a legminimálisabb jegyzeteket, néhány kortörténeti és polémikus utalás, ületve név
feloldását, valamint a források gondos megjelölését. Elkapkodott ebből a szempontból
a Közjogi villongások kiadói szerkesztése, mint ahogy sajnos nélkülözi a kiadástörténeti
előzményekre való korrekt utalást is. E mostani kötetnek ugyanis mind Kenedi János
szamizdatba kényszerült szakmai műhelyében, mind a Gondolat Kiadó által 1985-86-ban
megrendelt és lektorált Lengyel András-féle összeállítás révén nem kis léptékű előélete is
volt.
Azt pedig csak elhamarkodott, fésületlen, pontatlanul írásba rögzített élőszóbeli for
dulatnak kell tartsam, amit a szerkesztő GyörfFy Miklós mikrofonjába mondott, hogy ti.
„Gáspár Zoltánnak még a nevét sem lehetett leírni nemcsak a Révai-korszakban, hanem
az Aczél-korszakban, sőt a Pozsgay-korszakban sem. Egészen addig, ameddig ez a kul
túrpolitika össze nem omlott." ( — 168óra— 1990. szeptember 11. 36.sz. 19.) Egy dolog
a Gáspár Zoltánt ért számos méltatlan rágalmazás, az elhallgatásig vivő megbélyegzés
és a kötet fájdalmas kiadástörténete, sorsa, s más a szakmai és szellemi nyilvánosság.
Hiszen — ha csupán az elmúlt tíz évet nézem — E. Fehér Pál, Huszár Tibor, Keresztényi
Nándor, Lengye] András, Nagy Csaba, Tverdota György és Vezér Erzsébet tanulmá
nyai és cikkei (hogy másokról ne is szóljak) azért mégis csak megtörték ezt a fájdalmas
hallgatást.
Mindezt pusztán a folyóirat (az ItK) filológiai tradícióihoz és a tényekhez való köte
les hűség iratja le velem. Az elsődleges vélemény természetesen az örömé: végre Gáspár
Zoltán-kötet került a magyar olvasó asztalára. A XX. századi eszme- és irodalomtörté
netírás szempontjából is értékes kihívásként.
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