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NAGY PÉTER: SZABÓ DEZSŐ INDUL 

Szabó Dezső, veszedelmes ideológiákat 
hordozó, problematikus életművének nem 
mindig jóhiszemű legendáit s az ismeretek 
híjáról árulkodó egvéb tévedéseket és félre-
értéseket Nagy Péter könyve megnyugtató 
módon oszlatja szét. Ezáltal nemcsak a 
magyar irodalom történetének, s a X X . 
századi közgondolkodásnak egy izgalmas 
fejezetét nyú j t j a , hanem az ellenforradalom 
révén napfényre kerülő nacionalista és egyéb 
reakciós ideológiák, sőt, a felmelegített 
„Szabó Dezső kérdés"-nek is világos, helyes 
értékelését adja . Aktualitása azonban távol 
áll az anakronisztikus erőltetettségtől, nem 
a jelen kérdéseit vetíti vissza a múltba, 
hanem a múlt kérdéseit világítja meg úgy, 
hogy azok a ma problémáira is feleljenek. 

Igaz, könyve éppen ott fejeződik be, ahol 
Szabó Dezső tulajdonképpeni hatása kezdő-
dik, a Tanácsköztársaság bukásával. A fon-
losabb problémák megválaszolása azonban 
mégsem marad el, részben azért , mert Szabó 
Dezső mint alkotó ekkorra már kialakul, 
lényeges ú ja t ezután nem sokat hoz, csak a 
korábbi gondolatait, stíluseredményeit vari-
álja; részben pedig azért nem, mert az eddig 
tárgyalt részt szerzője oly alapossággal, 
körültekintéssel alkotta meg, hogy minden 
túlzás nélkül e lmondhat juk: a „Szabó Dezső 
problémú"-t t isztázta. 

A könyvnek fenti kitűnőségein kívül még 
számos, — és valljuk be, nem nagyon 
gyakori — erénye van. Megemlítendőnek 
tar tom elsősorban a módszerét. Az életmű 
alapos elemzésén túl kitűnő portrét ad, mely 
szervesen egészíti ki a művek megértését. 
Legfeltűnőbb i t t az az arányos, szinte mate-
matikus pontossággal kiszámított mérték-
tar tás , ahogyan renkívül gazdag anyagával 
bánik. Az író életének egyes megnyilvánulá-
sait, fiatalkori benyomásait, párizsi ú t jának 
tapasztalatai t , egyetemi évei alatt i olvas-
mányait , tanulmányai t , a különböző hatáso-
ka t , "sőt gyermekkorát és családja körül-

ményeit, szülei jellemrajzát, mind úgy tálalja 
elénk, hogy az az egész tanulmány felépítésé-
nek egyik téglája, az egész konstrukció 
szerves eleme lesz. A személyes kapcsolatait, 
rokon- és ellenszenveit is rendre kapcsolatba 
tud ja hozni az író világnézetével, anélkül, 
hogy ez a kapcsolat steril, emberi motívu-
moktól mentes, pusztán ideológiai képződ-
ménnyé válnék. De mindezek, a művek 
elemzésével, sőt sokszor az író világnézetével 
közvetlen kapcsolatba nem hozható tények 
soha és sehol nem keltik bennünk az író 
hálószobájának függönyét kajánul felleb-
bentő magatar tásnak még csak gyanúját 
sem. 

Ugyancsak ezt mondhat juk el a művekre 
vonatkozó adatok felhasználásáról is. A 
könyv anyaggazdagsága mennyiségileg is 
tiszteletre méltó. Eldugott és alig vagy egy-
általán nem ismert napilapokból és folyó-
iratokból ku ta to t t fel eddig ismeretlen, de 
az író pályájának megértéséhez nagyon is 
fontos dokumentumokat , anélkül, hogy 
sa já t felfedezéseinek nagyobb jelentőséget 
tulajdonítana a többinél, ezeket is a leg-
pontosabb mértékkel építi be munkájába (pl. 
Szabó Dezső székesfehérvári szereplése). De 
a mennyiségi gazdagság mellett, sőt fölötte, 
ott van "egy minőségi: gondolati gazdagság is. 
A Szabó Dezső-portré ennek következtében 
nő túl az írói arckép keretein, s válik a magyar 
irodalomtörténetbe beillesztendő fejezetté. 
Ez a gondolati gazdagság, ez a sokoldalról 
való bemutatás igazít el bennünket ennek a 
bonyolult életműnek az útvesztőiben. Min-
denre kitérni nem tudok, ezért csupán a két 
legfontosabbat említem meg. Az első az, 
hogy Szabó Dezső eredetinek, „sajátosan 
magyar"-nak hit t ideológiája ha újszerűnek 
hatot t is, de egyáltalán nem eredeti. A másik 
pedig, ami ennél is fontosabb, hogy meg-
mu ta t j a : Szabó Dezső szubjektíve olykor 
jószándékú, nemzetét és népét féltő törek-
vései mint váltak akaratán kívül reakciós, 
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népellenes ideológiák melegágyává. Ez 
a leglényegesebb kérdés, s nem vélet-
len, hogy ebben a nagyon jól szerkesz-
te t t könyvben ez kapja a legnagyobb hang-
súlyt. Mert itt van a Szabó Dezső-viták 
minden problémájának kiindulása, s a téve-
dések is innen adódnak. I t t gyökerezik ennek 
az ideológiának rendkívüli veszedelmessége 
is. Mert le tagadhatat lan tény az, hogy 
Szabó Dezsőnél maróbb szatírával, kese-
rűbb dühvel alig fordult író a fennálló rend, 
a kapitalizmus ellen. S ezek a dühös-gúnyos, 
véreskeserű kifakadások tévesztenek meg 
még ma is sokakat. De nem gondolják meg, 
hogy Szabó Dezső kri t ikája honnan, milyen 
sajátos szempontból tör tént . A könyvnek 
ez a legjobb része, Nagy Péternek eléggé nem 
méltatható érdeme annak részletes kifejtése, 
hogy Szabó Dezső minden ellenzékieskedése, 
szubjektív jószándéka mellett a reakció 
szájával szól, akara ta ellenére is annak a 
malmára ha j t j a a vizet. Ennek vizsgálatához 
a leglényegesebb kérdésből: szocializmushoz 
való viszonya tisztázásából indul ki. Alapos 
vizsgálat alá veszi idevágó nyilatkozatait , 
s bebizonyítja, hogy Szabó Dezső távolról 
sem tar tozot t a szocializmust váró, eléje 
fu tó írók közé, hanem ellenkezőleg, a szocia-
lizmust akar ta saját magához igazítani, a 
saját képére formálni (67—68. 1.). S bár ki-
undorodott a kapitalizmus hazug demok-
ráciájából, szubjektíve, és éppen ezért csak 
szavakban a szocializmust várta; gyakor-
latilag, állandó dogma-komplexumaival és 
egység hangoztatásával a kapitalizmust meg-
előző társadalmi forma, a feudalizmus vizeire 
evezett, s egy korabeli, még reakciósabb ideo-
lógia, a fajelmélet, a későbbi fasizmus szál-
Iáscsinálójává vált . A tanulmánynak itt van 
a Szabó Dezső személyén túlnövő nagy 
tanulsága: a kapitalizmus-ellenesség szocia-
lizmus nélkül elengedhetetlenül reakciós, 
misztikus-irracionális tanok zsákutcájába 
vezet. A harmadik út letagadhatat lan csőd-
jét bizonyítja Szabó Dezső egész tragikus 
pályája . 

Szabó Dezső eredetiségének boncolgatása 
is messzemenő következtetésekre ad alkal-
mat . Azzal, hogy Nagy Péter k imuta t ja 
ideológiájának Nietzschétől s a francia roya-
lista íróktól, Barréstől és Maurrastól lelked-
zettségét, egyúttal nemcsak Szabó Dezső 
gondolatrendszerét, hanem az imperializmus 
filozófiájának egyik, irodalomban erősen 
megnyilvánuló ágazatát is bemuta t ja . Elemzi 
azt , hogy Szabó Dezső mennyire vál tozta t ta 
meg ezeket, s mi volt az a magyar helyzet, 
mely ezeket a hatásokat motiválta. Monda-
nunk sem kell, elemzése távolról sem merül 
ki a hatások közvetlen kimutatásával. Részint 
rávilágít a r ra , hogy a fajelmélet arisztokratiz-
musát a parasztságnak legtisztább faji kép-

letté való misztifikálásával cseréli fel, részint 
pedig a liberalizmus nálunk „fokozottan 
csökevényes voltá"-val magyarázza erős 
kapitaüzmus-ellenességét. Emííti a „faj"-
fogalomnak magyarországi ú t j á t , s megjelöli 
változatait . (Ezt a témát sem lenne haszon-
talan egyszer alaposabban felkutatni.) 

Ezekre a megállapításokra támaszkodva 
már könnyű belátni azt , hogy Szabó Dezső 
forradalom alatt i gyors pálfordulásait nem-
csak és nem elsősorban hallatlan hatalom-
vágya és feltűnni akarása magyarázza, hanem 
az is, hogy valójában sohasem volt a 
szocialista, a társadalmi jellegű változtatások 
híve. Mást, magyar faji omnipotenciát akar t , 
és ennek megvalósulását vár ta forrada-
lomtól és ellenforradalomtól egyaránt. Kár , 
hogy Nagy Péter a pálfordulások megett 
meghúzódó következetességet nem muta t j a 
meg már a kezdetnél, Szabó Dezső Székes-
fehérvárról Nagyváradra kerülésénél. Mert 
hiába mondja maga Szabó Dezső is, hogy az 
volt az ő damaszkuszi ú t j a , antiszemitizmus-
ból filoszemitizmusba átcsapó magatartásá-
ban — véleménye szerint — itt csupán csak 
az a kérdés, hogy a magyarnak mint fajnak 
elóbbrejutása a zsidósúgnak mint fafnak 
kizárásával vagy beépítésével történjék-e? 
Eredeti elméletének más variációjáról — 
„gyakorlat i" alkalmazásáról — van csupán 
szó. 

Szabó Dezső ekkori munkásságának zömét 
irodalmi tanulmányai alkotják. Nagy Péter 
is ezekkel foglalkozik a legbővebben. Amint 
világnézetének elemzésénél k imuta t ja a har-
madik út járhatat lanságát , úgy mutat itt rá 
a látszat-ellentétek megett meghúzódó szük-
ségszerű folyamatra: a pozitivizmus szellem-
történetbe való átnövésére. „ . . . mert a 
történelmi materializmust ' tudományellenes 
elvonás'-ként elutasít ja magától, s ezzel 
együtt elutasít ja az osztályok, az osztály-
harc gondolatát és ennek művészetekre te t t 
befolyását is; ez a társadalmi indíték testet-
lenné válik, s lénvegében metafizikussá 
lesz." (50. 1.). 

Ugyanezt a folyamatot muta t j a meg 
Szabó Dezső szépírói munkásságával kap-
csolatban. I t t is érdekesen újszerű, de nem 
teljesen eredeti alkotásokkal állunk szemben. 
Szabó Dezső stílusa és írói látásmódja sok-
ban rokon a kor jellemző irányával, az 
expresszionizmussal és általában a forma-
bontó törekvésekkel. Nagy Péter igen alaposan 
dokumentálja ezt, csak az érthetetlen előttem, 
hogy ebben a jólszerkesztett könyvben miért 
nem ott tárgyalja ezt, ahová szervesen tar to-
zik: az előszavaiban hangoztatot t prog-
ramjai és azok valóraváltása közötti távolság 
bemutatásánál , s miért kerül ez az utolsó 
fejezetbe, ahol Szabó Dezső hatásáról s 
általánosan összefoglalt képéről esik szó? 



Még érthetetlenebb számomra az „Erdélyi 
földről" c. kis jelenetet illető lesújtó bírálata. 
Szabó Dezsőnek ez az egyetlen írása, melyben 
nem misztikus „fa j i - forradalmat" , hanem az 
igazit, a kiegyenesedő kaszák piros-szabad 
ünnepét, a társadalmi, a népforradalmat 
idézi meg. 

A romantikus antikapitalizmus csődje, a 
pozitivizmus szellemtörténetté válásának 
folyamata után itt a szenvedélyes valóság-
igény és a művekben megjelenő leszűkített, 
eltorzított valóság közti ellentmondás fel-
kutatásával mutat rá a dekadens, misztikus 
ideológiák torzító, tehetséget lesüllyesztő 
hatására. Szinte boncolja Szabó Dezső 
látásmódját , stílusát. Rámuta t rendkívüli 
élményszegénységére, az elgondoláshoz mes-
terségesen megkonstruált alakok szimbólumig 
vagy igazi realitásig felnőni nem tudására , 
allegóriában maradására, valamint a való-

ságtól való elszakadás és a földhöz ragadt 
naturalizmus szükségszerű összetartozására, 
az emberi alakok elmechanizálódására. Nagy 
kár , hogy Az elsodort falu elemzésén kívül 
csak az élményszegénységről beszél, s nem 
világít rá (igaz, így "az ismétlés veszélyéi 
nehezen kerülhetné el), hogy nemcsak élmény-
szegénységről van itt szó, hanem a valóság, 
s az annak szögesen ellentmondó, irracionális, 
reakciós ideológia természetes összeütközésé-
ről. Nem véletlen az, hogy Szabó Dezső éppen 
azt a művét , a Megered az eső-1 nem tud ja 
befejezni, amelyikben a proletárdiktatúrát 
rágalmazza meg. így mintha némi szakadás 
állna be a III . és IV. fejezet között . 

Mindent összevetve a könyv irodalom-
történetírásunk nagy nyeresége, s a X X . 
század irodalomtörténetének feldolgozói 
sokat fognak meríteni belőle. 

Bessenyei György 

AMBRUS ZOLTÁN: GIROFLE ÉS GIROFLA 

(Szépirodalmi Könyvkiadó 195§.) 

Ambrus Zoltán válogatott írásainak kia-
dása mai olvasók számára érdekes, elgondol-
koztató vállalkozás. A századforduló moz-
galmas irodalmi életének egy rokonszenves 
jelenségét ismeri meg az érdeklődő az 1899-
ben írt Giroflé és Girofla c. regényből s 
az ugyancsak a kötetbe felvett 1893— 
1915 között keletkezett harminchat elbe-
szélésből. 

Csendes, de jelentős pálya az Ambrusé; egy 
r i tka, egyetemes műveltség szép színei 
villódznak műveiben. Esztétikus és hírlap-
író, színikritikus és dramaturg, szépíró s a 
Nemzeti Színház igazgatója volt, az irodalom-
nak szinte minden jelentős területét művelte, 
sokat s rendkívül kényes ízléssel, nagy mű-
gonddal alkotott . Schöpflin Aladár szerint 
a magyar irodalmi kultúra legszebb század-
végi jelensége ő volt Péterfy Jenő mellett. 
Nem lehet véletlen, hogy Schöpflin ezzel 
az elhelyezéssel éppen Ambrusra, a kriti-
kusra veti a hangsúlyt. Más polgári irodalom-
történészek, köztük Szerb Antal is, úgy vélik, 
hogy a romantikus-mesés Jókai-hagyomány 
keveredik életművében a realizmus, majd a 
századforduló t á j án francia nyomokon iro-
dalmi divat tá váló naturalizmus nyersebb 
színeivel. 

Ez a most megjelent kötet írás alkalmas-
nak látszik arra, hogy elgondolkozzunk 
Ambrus Zoltán művészetén, s ami abból 
korunkhoz szóló lehet, azt megbecsüléssel 
helyezzük a polgári irodalom emlékei közé. 

Néhány regény, több száz novella, tárca 
és kroki, igen sok színikritika s egy sor 
nagyobb írói, irodalmi portré teszi ki Ambrus 
életművét. A marxista irodalomtörténetírás 
még nem végezte el az író munkásságának 
elemző vizsgálatát, nem jelölte ki helyét a 
magyar próza történetében. Amit itt és 
most e lmondhatunk, az nem több néhány 
szerény, e friss Ambrus-kötet nyomán fel-
derengő gondolatnál. 

Igaznak érezzük Kárpát i Aurélnak azt a 
megállapítását, hogy Ambrus Zoltán művé-
szetére bizonyos „visszahúzódó finomság", 
„természetes előkelőség" a jellemző; ezt az 
életművet valóban egy mélyen kul turál t , el-
zárkózásra hajlamos értelem hűvös fénye 
ragyogja be. Ambrus művészetének ez az 
objektív, ha szabad így mondanunk „ tá rgy i" 
szépsége erénye is, de gyengéje is ennek az 
életműnek. Ha regényei felől közeledünk 
az író egyéniségéhez, úgy tűnik, hogy ezek 
a regények, akár a Midas királyról, akár a 
Solus eris-ről, akár a Giroflé ts Girofla-ról 
van szó, a polgári társadalom önszemléletét 
ad ják , a polgárság helyzetét a felsőbb osztá-
lyokkal szemben, inkább pszichológiai, mint-
sem kritikai szemlélettel s a polgári esztétika 
által Ambrusnak tulajdoní tot t realizmus 
szélesebb, „epikusabb" változatai nélkül. 
Ezt tapasztal juk a Giroflé és Girofla olvasá-
sakor is, amely pedig a kötet elé ihletett 
esszét író Gyergyai Albert szavával: 

Ambrus legvonzóbb, legkerekebb, 
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