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LEVÉL A S Z E R K E S Z T Ő H Ö Z 

Kedves Barátom! 

Nem örülök különösképpen sem annak, hogy tananyag 
lettem, sem kiváltképp annak, hogy éppen a Pesti emberek című 
színdarabommal szerepelek a tantervben. 

Kultúrpolitizáló és az írószövetségben fungáló éveimben 
többször is résztvettem tanterv-előkészítő megbeszéléseken. 
Ott is az volt a véleményem, hogy élő irodalmat ne tanítsunk 
az iskolákban, abban az értelemben, ahogy a megszűrt klasz-
szikusokat, az irodalomtörténetet tanítjuk. Keltsük fel az érdek-
lődést a diákokban az irodalom áramlatai iránt, olvastassuk 
velük az irodalmi lapokat, beszéljünk meg velük egy-egy új 
színdarabot, TV-játékot vagy könyvet, azt, amiről úgy látjuk, 
hogy téma közöttük. Tananyagszerűen az élő írók közül azzal 
az egy-két legidősebb írótársunkkal foglalkozzunk, akit vita 
nélkül valamennyien élő klasszikusnak tekintünk. Én annak-
idején mindössze három nevet javasoltam: Tersánszky Józsi 
Jenőt (akkor még élt), Veres Pétert és Illyést. Amint tovább 
szélesítjük a kört, rendre-sorra olyan társakkal találkozunk, 
akiknek a kurzusa évről-évre nagyon változik. Szerencsés 
esetben valamelyik újabb művük értéke szerint; gyakrabban 
irodalmon kívüli okok miatt, vagy egyszerűen valamilyen 
véletlen folytán. Az iskolai oktatás óhatatlanul a véglegesség 
igényével ad képet — egy adott év jegyzései szerint! Megf i -
gyeltem, hogy voltak a középiskoláinkban már Fejes-évjára-
tok, Cseres-évjáratok — és félre ne értsd, mind a kettőt k i tűnő 
írónak tartom —, de félő, hogy egy-egy olykor inkább társa-
dalminak, mint irodalminak nevezhető siker rakétavillanása 
homályban hagy olyan társakat, mint pl. Galgóczy Erzsébet, 
akinek az írásai soha n e m fognak nagy port felkavarni, de 
valamennyi megbízható, kitűnő írói munka. (Ahogy pl. a 
filmgyártásunkban is, az igazán kitűnő Jancsó filmjei körül 
megújuló viharok miatt csak későn fogják észrevenni Szabó 
Istvánnak az övénél csöppet sem kisebb tehetségét.) Vegyük 
ehhez még azt is, hogy a magyartanárok egy része maga sem 
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eléggé tájékozott az élő irodalomban; más része, dicséretes 
módon, szenvedélyesen részt vesz az élő irodalomban, de nem 
biztos, hogy előítéletei jó eligazítást adnak az életbe induló 
fiataloknak. Még az sem biztos, hogy ő maga helytállhat-e 
önmaga előtt azért, amit ma tanít! (Hivatkozhatom a magam 
példájára. Egyetemi éveim idején — pedig hát szakmám volt, 
és azt hittem, megbízhatóan ítélek — Márait tartottam a leg-
jobb kortárs magyar prózaírónak; Gide műveit, és kiváltképp 
a Pénzhamisítók at a XX. századi francia regény tetejének; tár-
saimmal együtt lelkesedtem Huxley-ért, kivált a Point counter-
point-ért. Ma már egyiküket sem vállalom. Hát m é g mennyire 
nem vállalom azokat, akiket VIII. gimnazista koromban, hiva-
talból, az élő irodalom legkiválóbb képviselőiként olvastattak 
velünk !) Az iskola tekintélye végett csakúgy, mint az irodalom 
tekintélye végett, én tehát itt igen nagy óvatosságot és tartóz-
kodást javasoltam és javaslok változatlanul. 

Ezek szerint hát magamat sem tartom, ha úgy tetszik, „mél-
tónak" arra, hogy a tantervben szerepeljek. De ha már az élő 
írók között r ám is felhívják a diákok figyelmét, szeretném, ha 
nem drámával, hanem prózával szerepelnék a tantervben, 
hiszen mégiscsak prózaíró vagyok. Munkásságomra — félek — 
a Pesti emberek című darabom legföljebb csak egy vonatkozás-
ban jellemző: az elkötelezettségemet illetően. Elhiszem, hogy 
— mint mondod — „pièce d'époque" volt; de T e meg én és 
a mi nemzedékünk még visszaemlékszik rá, hogy 1956/57, 
mind a Petőfi-körben és egyebütt zajlott viták, mind az ellen-
forradalom, mind pedig az arra következett visszahatás, külön-
leges atmoszférában folyt le. Olyan atmoszférában, amely ma 
már egy kicsit előzmények és folytatás nélküli zárványnak 
tetszik. Egy történelmi drámának mintegy kosztümös szere-
pébenjátszottunk valamennyien; igen őszintén és jóhiszeműen 
talán, de mégiscsak több volt itt a pátosz és a retorika, mint a 
ráció. Annak a pátosznak és retorikának a bűvöletéből akkor 
én sem tudtam kivonni magam; a Pesti emberek — szeget szeg-
gel — az ellenforradalmi pátosszal és retorikával szemben a 
forradalmi pátoszt és retorikát alkalmazza. Mostani kemény és 
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racionális éveinkben már magam is idegenkedve nézem ezt 
a nem kis mértékben avulttá vált írásomat. Hát még milyen 
idegenkedve nézhetik azok a fiatalok, akik egészen más lég-
körben nevelkedtek, és akik ezt a modern keménységet és rációt 
igénylik, magukénak vallják! Akik közülük valamelyest reagál-
nának a Pesti emberekre, azok — félek — a Pesti emberek szenti-
mentalizmusára reagálnának. Csöppet sem örülök neki. Ü g y 
érzem, rosszul informálják őket rólam és munkámról, ha a 
Pesti embereket és éppen csak a Pesti embereket olvastatják velük. 

Ha már kell hogy szerepeljek a tantervben, miért ne szere-
pelhetnék a Férfikor című regényemmel? Hogy mit ér ez a 
könyvem esztétikai szempontból, és irodalomtörténeti helye 
hol van, erről nem én döntök. (Ne vedd rossznéven, n e m is 
Ti, hanem az utánatok következő kb. második irodalomtör-
ténész nemzedék. Bízzuk tehát nyugodtan rájuk.) Viszont úgy 
gondolom, hogy esztétikai értékétől és irodalomtörténeti je-
lentőségétől függetlenül, a Férfikor hasznos olvasmány a fiata-
loknak. Nekik is írtam. Az apák nemzedékének ha nem iga-
zolására, de megértésére. Segítségükre lehet a legújabbkori 
történelem tanulásában ; mert azt hiszem, ha vitatható is némely 
részletében, általában nem sikerült rosszul az a kísérletem, hogy 
életem tanulságait levonjam. Es talán nem megtévesztő, nem 
rossz az a politikai és morális eligazítás sem, amit ez a regényem 
adni próbál. Ha beleszólhatnék a tantervbe, kivenném tehát a 
Pesti embereket a kötelező iskolai olvasmányok közül, és aján-
lanám a fiataloknak a Férfikort. Nem is biztos, hogy magyar-
órán ajánlanám! Lehet, hogy inkább történelemórán ajánlanám! 
Magyarórán hónapról-hónapra megbeszélném velük az iro-
dalmi és kritikai folyóiratokat; s hogy megtanítsam őket oko-
san olvasni, minél több szöveget elemeznék velük, prózát is, 
verset is; ezeket azonban csak vitathatatlanul hiteles helyek-
ről venném. Ily módon azután a többit nyugodtan az ő ítéle-
tükre bízhatnám. Köszönöm, ha módot adsz rá, hogy ezt a 
nézetemet a nyilvánosság előtt is kifejthessem, és a 

régi barátsággal ölellek. 
M E S T E R H Á Z I L A J O S 


